
4. maj 2015 kl. 10.00-17.30

National kristendom til debat
Seminar på Menighedsfakultetet



Program 
 

9.45 ● Kaffe og rundstykker

10.15 ● Velkomst og introduktion
Kurt Christensen

10.30 ● National kristendom til debat
Hvad er bogens anliggende?
Jeppe Bach Nikolajsen

11.00 ● Pause

11.15 ● Bør kirken være en samfundsbærende institution?
Asger Chr. Højlund

12.00 ● Frokost

13.15 ● Et forsvar for national kristendom 
Jesper Bacher 

14.00 ● Pause

14.15 ● Den moderne stat og religionen
Kritik af staten som altdominerende fortolkningsinstans 
Andreas Østerlund Nielsen

15.00 ● Pause

15.15 ● Kan en national kirke være en missional kirke?
Hans Raun Iversen 

16.00 ● Pause

16.15 ● Den postnationale kirke: Muligheder og udfordringer
Paneldebat ved Jesper Bacher, Hans Raun Iversen, Andreas Ø. Nielsen, 
Birgitte Graakjær Hjort og Mogens Mogensen
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Det har tidligere været en væsentlig del af dansk 

selvforståelse, at betragte nation og kristendom 

som ét og det samme. I attenhundredtallet anførte 

biskop Martensen, at Danmark var et kristent land, 

og at hele det danske folk følgelig måtte bøje sig 

for Guds ord. I nyere tid har nationalkonser vative 

røster anført, at Danmark er og bør være et kri-

stent land. Hvordan ser det ud i et multikulturelt 

og tiltagende multireligiøst samfund? Er og bør 

Danmark være et kristent land?

Esben Lunde Larsen, folketingskandidat 
og postdoc ved Aarhus Universitet

Anna Marie Aagaard, forhenværende docent
ved Aarhus Universitet

Henrik Højlund, 
sognepræst i  Korning og Løsning

På omslaget ses Konstantin den Store, som legaliserede 
kristendommen i det romerske imperium, som med tiden 
førte til,  at kristendommen blev r igets of f icielle religion 
i  år 380  og siden eneste tilladte religion i  år 391.

Jeppe Bach Nikolajsen  er lektor og 

forskningsleder ved Menighedsfakultetet 

i  Aarhus, tilknyttet professor ved 

Menighedsfakultetet i  Oslo og 

ansvarshavende redaktør for Dansk 

Tidsskrif t for Teologi og Kirke.

BOGENS ØVRIGE BIDRAGSYDERE:

Arne Rasmusson

Asger Chr. Højlund

Harald Hegstad

Jakob Engberg

Oskar Skarsaune

Otfried Czaika

Patrik Hagman

Simon Schmidt

’National kristendom til debat’
af Jeppe Bach Nikolajsen



Seminar på Menighedsfakultetet

National kristendom til debat

Det har længe været en del af dansk selvforståelse, at der er 

en nær tilknytning mellem nation og kristendom. I attenhund- 

redetallet anførte biskop Martensen, at Danmark var et kri-

stent land, og at hele det danske folk følgelig måtte bøje sig 

for Guds ord. Og da de danske soldater kæmpede ved Danne-

virke i 1864, var det med en sangbog i lommen med salmer 

af Grundtvig, hvor det hedder, at Danmarks fjender er Guds 

fjender, og at Gud står bag de danske soldater. Også de sto-

re vækkelsesbevægelser så i høj grad kristningen af Danmark 

som deres opgave og kæmpede for, at Guds lov måtte være 

grundlaget for det danske samfund. 

Hvordan ser det ud i et multikulturelt og tiltagende multireligi-

øst dansk samfund? Er og bør Danmark være et kristent land? 

Kan en nation overhovedet være kristen? Seminaret er et led 

i Menighedsfakultetets markering af reformationsjubilæet i 

2017, hvor spørgsmålet om kirkens forhold til staten og dens 

rolle i samfundet (toregimentelæren) drøftes. I begyndelsen af 

2015 udkommer antologien ’National kristendom til debat’, 

redigeret af Jeppe Bach Nikolajsen, som vil danne et godt ud-

gangspunkt for drøftelsen på seminaret.

Velkommen!

Kursusleder

Professor ved Menighedsfakultetet Kurt Christensen
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Praktiske informationer
Sted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, Aarhus N

Tidspunkt: Mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00-17.30 

Tilmelding: Tilmeld dig på ‘www.teologi.dk/tilmeld’ senest den 22. april

Pris: 200 kroner, gratis for studerende 
Ved tilmelding efter den 22. april er prisen 250 kr.

Servering: Rundstykker, frokost og kaffe, te og forfriskninger er inkluderet i prisen

Medvirkende: Sognepræst Jesper Bacher, lektor ved Det Teologiske Fakultet i København  
Hans  Raun Iversen, daglig leder for Pastoralseminariet i Aarhus Birgitte 
Graakjær Hjort, konsulent Mogens Mogensen, lektor ved Menighedsfakultetet 
Jeppe Bach Nikolajsen, professor ved Menighedsfakultetet Asger Chr. Højlund 
og postdoc ved Menighedsfakultetet Andreas Østerlund Nielsen.

                      

                      

                      

Formål: Formålet med seminaret er, i forlængelse af antologien ’National kristendom 
til debat’, at debattere statens rolle i samfundet og drøfte ansatser til en ny 
forståelse af kirkens rolle.

Målgruppe: Præster, studerende, menighedsrådsmedlemmer og alle med interesse i kristen-
dom, religion og det moderne samfund.

Arrangør: Menighedsfakultetet i Aarhus, tlf. 8616 6300, www.teologi.dk, mf@teologi.dk


