
Temadag på Menighedsfakultetet 
Kirken og staten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To-regimentelæren til opdatering 

Mandag d. 28. okt. 2013 kl. 9.15‐17.00 



 

Hvordan skal kristne forholde sig til denne verdens magter? 

 

 Hvordan forholder vi os som kirke til den globale og hjemlige økonomiske  
 ulighed,  at Danmark har en lov om fri abort, og at regeringen blander sig  
 i kirkens såkaldte ”indre” anliggender? Og hvorfor? Den almindelige mening  
 og kirkelige praksis har været, at kristendom og politik bør holdes adskilt.  
 Vi er  imidlertid under indflydelse af (amerikanske) røster, der på den ene  
 fløj taler  for, at kirken skal øve direkte indflydelse på samfundet, og på den 
 anden fløj taler for, at kirken skal udgøre et ”politisk” alternativ til denne  
 verdens magter.  
 Den lutherske to-regimentelære er med andre ord så aktuel som nogensinde!  
  

 Seks af Menighedsfakultetets forskere og lærere, samt en kollega fra 
 Församlingsfakulteten i Göteborg, vil sammen bidrage til at give teologisk  
 ballast til at forstå og handle på disse problemstillinger. 
 

 Velkommen! 

 

 Lektor Morten Hørning Jensen 

 Ph.d. Andreas Østerlund Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAM  
 
9.15 Velkomst  

Introduktion 
 

10.00 Den kristnes politiske ansvar ifølge to-regimentelæren – på 
Luthers tid og i dag.  
Kurt Christensen 

 
10.35 Kaffe 
 
10.55 To-regimentelæren i praksis. Forholdet mellem stat og kirke i 

Danmark 
Kurt Larsen 

 Bonhoeffer og to-regimentelæren. Bonhoeffers udvikling i 
synet på øvrigheden 
Torbjörn Johansson, Församlingsfakulteten, Göteborg 

 
12.15 Frokost 
 
13.15 Er evangelierne oprindeligt skrevet som en kritik af kejseren i 

Rom? To-regimentelæren i lyset af en ny anti-imperiel trend i 
evangelieforskningen 
Morten Hørning Jensen 

 Gud og denne verdens magter: Religion og politik hos Paulus 
Peter V. Legarth 

 
14.40 Kaffe 
 
15.00 Guds mission er politisk, derfor er kirken det også. Nye vinkler 

på to-regimentelæren 
Andreas Østerlund Nielsen 

 Det blivende anliggende i to-regimentelæren 
Asger Chr. Højlund 

 
16.10 Afsluttende drøftelse 
 
16.50 Afrunding 

Morten Hørning Jensen, Andreas Østerlund Nielsen 
  
Undervejs i programmet vil der være interaktive lærende elementer  



 

Pris 

Tilmelding senest 18. oktober: 100 kr. incl. formiddags- og eftermiddagskaffe  

Tilmelding efter 18. oktober: 125 kr. incl. formiddags- og eftermiddagskaffe 

 

Studerende: halv pris (50 kr./65 kr.) 

 

Studerende uden SU: betaler kun for evt. kaffe (25 kr.) 

 

Betaling: ved ankomst. 

 

 

Tilmelding: 
Navn:  ___________________________________________             

E-mail: ___________________________________________ 

Tlf.: _____________________ 

Profession: ________________________________________ 

Send oplysningerne pr. e-mail til mf@teologi eller ring på 8616 6300 

 

Kursussted: 

    Menighedsfakultetet 

    Katrinebjergvej 75 

    8200 Aarhus N 

    www.teologi.dk 


