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OPTAKT TIL
RETHINK REFORMATION 2017

Aarhus Universitets bud på et 
”Fuldmånearrangement” 
om Europas fremtid i lyset af 
500 års kultur- og samfundsudvikling

Torsdag d. 1. oktober 2015, 
Richard Mortensenstuen, kl. 11.00-15.30
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PROGRAM
Kl. 11.00 -11.15 Velkomst og introduktion til samarbejdet med bl.a.  

Domkirken, Aarhus Teater,  Katedralskolen, Danske 
Bank og Folkeuniversitetet om  
Fuldmånearrangement 31. oktober 2017 
Anne Marie Pahuus (prodekan for forskning)

FrokostpauseKl. 12.00 - 12.30

Kl. 11.30 - 12.00 Reformationens sociale implikationer – ret og pligt
Nina Javette Koefoed (historie) 
Efterfølgende diskussion

Kl. 11.15 - 11.30 Præsentation af henholdsvis reformationsnetværk og 
protestantismenetværk på Aarhus Universitet samt 
LUMEN-netværk
Bo Holm (teologi) og Anders Moe Rasmussen (filosofi)

Reformationen som et oplysningsprojekt
Ove Korsgaard (pædagogisk filosofi) 
Efterfølgende diskussion

Kl. 12.30 - 13.00

Den situerede ansvarlighed – Løgstrups lutherske etik
Svend Andersen (teologi)
Efterfølgende diskussion

Kl. 13.00 - 13.30

PauseKl. 13.30 - 14.00

Luther og filosofien
Hans-Jørgen Schanz (idéhistorie)
Efterfølgende diskussion

Kl. 14.00 - 14.30
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Hvad kunne Luther have gjort i dag — 95 tweets?
Niels Brügger (medievidenskab)
Efterfølgende diskussion

Kl. 14.30 - 15.00

Videre muligheder for Rethink Reformation 2017 
inklusive undervisningsforløb fra nu af og frem til ok-
tober 2017 i tanker og tænkere om gentænkning af 
kulturen i lyset af reformationsjubilæet.

Kl. 15.00 - 15.15
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2017 er det officielle 500-års jubilæum for reformationen, hvilket giver
anledning til en lang række Reformationsjubilæer rundt omkring i Europa. 

2017 er imidlertid også året, hvor Aarhus er udnævnt til at være Europæ-
isk Kulturhovedstad(European Capital of Culture, EcoC) under fællestemaet 
RETHINK. Tilsammen udgør de to begivenheder en enestående anledning til 
ikke blot at fejre, men netop at gentænke, reformationen. 

Derfor er Aarhus Universitet, Aarhus Domkirke og Folkeuniversitetet gået sam-
men om at arrangere en bred vifte af arrangementer og borgerinddragende 
initiativer, der skal gentænke reformationen og dens vidtrækkende konse-
kvenser for det moderne menneskes forhold til sig selv, Gud, familien, staten, 
kapitalen, retssystemet osv. Gentænkningen af reformationen er på én gang 
en anerkendelse af reformationen som et væsentligt fundament for den euro-
pæiske kultur og en bestræbelse på kritisk at spørge til holdbarheden af dette 
fundament i virkeligheden anno 2017. 

Gentænkning forstås som en invitation til med- og modtænkning.  Filosofisk, 
teologisk og sociologisk. Og i det hele taget.  
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