Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i Århus mandag den 3. september 2018
Program
10.15 – 11.45 Jörg Ulrich: Justins apologier
11.45 – 12.45 Frokost i kantinen i Nobelparken
12.45 – 14.15 Uffe Holmsgaard: Ind i fortællingen - med Romanos Melodos som
rejsefører
14.15 – 14.30 Kaffepause
14.30 – 16.00 Johannes Værge: Da filosofien gav oldkirken besvær med gudsbilledet–
en sag med kirkehistoriske langtidsvirkninger

Praktiske oplysninger
Tid: Seminaret finder sted mandag den 3. september 2018 kl. 10.15 – 16.00.
Sted: Teologi, Nobelparken, bygning 1451, lokale 515, Jens. Chr. Skous vej 3, 8000
Århus C.
Kaffe og frokost: Man betaler selv for kaffe og frokost i kantinen eller cafeen, begge
beliggende i Nobelparken.
Tilmelding og pris
Senest torsdag den 30. august til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Prisen for seminaret er 20 kr., som betales kontant ved seminaret eller via MobilePay til
60 56 57 28.
Initiativgruppen bag Forum for Patristik
Jesper Hyldahl: jhy@km.dk / Anders-Christian Jacobsen: alj@cas.au.dk /
Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk / Nils Arne Pedersen: teonap@cas.au.dk /
Johannes Aakjær Steenbuch: johannesas@gmail.com /
Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden).

Justins apologier
Adjungeret professor Jörg Ulrich
Justin Martyr (ca. 100-165 e.Kr.) er en af de første og vigtigste kristne apologeter. Dette
sker bl.a. i hans Apologier, som er forfattet omkring år 150. Jörg Ulrich arbejder med en
stor kommentar til disse, og vil fortælle om dette arbejde samt den nyeste forskning i
Justins apologier.

Ind i fortællingen - med Romanos Melodos som rejsefører
Ph.d. i teologi Uffe Holmsgaard
Dette oplæg vil give en generel introduktion til Romanos Melodos (ca. 485-560 e.Kr.)
og et særligt aspekt af hans sange: invitationen til at følge med f.eks. den syndige
kvinde hen til farisæerens hus, til underverdenen hos Djævelen og Helvede, til
cisternen, som Josef blev kastet i. Romanos genfortæller i sine sange bibelske
fortællinger på en måde, som var han og tilhørerne til stede, mens begivenhederne fandt
sted. På den måde bliver det fraværende nærværende for det indre blik, og Romanos gør
det muligt for tilhørerne at komme helt tæt på Bibelens hovedpersoner og erfare, hvad
de erfarede.
Da filosofien gav oldkirken besvær med gudsbilledet
– en sag med kirkehistoriske langtidsvirkninger
Teolog og forfatter Johannes Værge
Foredraget handler om treenigheden, særligt forholdet mellem Faderen og Sønnen, om
konflikten mellem retfærdighed og barmhjertighed, m.m.

