
 

Forum for Patristik 
www.patristik.dk 

 
Seminar i København mandag den 27. januar 2020 

 
Program 

 
10.15 – 11.45   Thomas Hoffmann: Islam og patristikken – forsøg på et overblik   
 
11.45 – 12.45   Frokost i kantine på Søndre Campus  
 
12.45 – 14.15   Jon Gissel: Johannes Chrysostomos 
       – den store byzantinske prædikant  og Den hellige Skrift   
 
14.15 – 14.30   Kaffepause  
 
14.30 – 16.00   Holger Villadsen: Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet 
       – endnu en brik til historien om første tekstrække   
 
 
Praktiske oplysninger 
Tid: Seminaret finder sted mandag den 27. januar 2020 kl. 10.15 – 16.00. 
Sted: Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, KUA 3, bygning 7C, mødelokale 1.19, 
Njalsgade 76, 2300 København S. Mødelokalet ligger på 1. sal lige over TEO-kantinen.  
Kaffe og frokost: Man betaler selv for kaffe og frokost i én af kantinerne på KUA 3. 
JUR-kantinen og cafeen ligger på gangen mellem indgangen Njalsgade 76 og Det Teo-
logiske Fakultet. TEO-kantinen ligger i stueetagen i bygning 7C.  
 
Tilmelding og pris  
Senest torsdag den 23. januar 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. Seminaret er gratis for studerende.  
 
Initiativgruppen bag Forum for Patristik 
Anders-Christian Jacobsen / Rasmus Nøjgaard / Nils Arne Pedersen /  
Johannes Aakjær Steenbuch / Holger Villadsen  
 
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden). 
 



Islam og patristikken – forsøg på et overblik 
Professor MSO, ph.d. Thomas Hoffmann, Københavns Universitet   
 
I mit oplæg vil jeg skitsere patristikkens og islamforskningens gensidige relevans og 
pege på nogle af forskningsfelternes desiderata og perspektiver. 
 
 
 
 
Johannes Chrysostomos – den store byzantinske prædikant og Den hellige Skrift 
Dr.phil Jon Gissel 
 
Johannes Chrysostomos er formentlig en af de største prædikanter, der nogen sinde har 
virket. Han skrev flittigt kommentarer til Bibelen, og hans kommentarer til bøger i Bi-
belen er inddelt i prædikener; han har lagt stor vægt på at udlægge Skriften for menig-
heden. Endvidere var han i sin samtid en kontroversiel skikkelse, som mange helgener 
har været det. I Den orthodoxe Kirke æres han som en stor underviser i mådehold og 
ydmyghed, en prædikant, som lærer at tilbede Den treenige Gud. Af disse grunde er han 
en helgen i Den orthodoxe Kirke. Vi skal her se på, dels hvad Bibelen betød for ham 
som prædikant, dels hvordan han fortolkede den.  
 
 
 
 
Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet – endnu en brik til historien om 
første tekstrække 
Provst emer. Holger Villadsen  
 
Evangelieperikoperne i den danske alterbogs første tekstrække har rødder tilbage til 
oldkirken. Den ældste bevarede kilde er en liste i et håndskrift fra Würzburg. Det old-
kirkelige kirkeår omfatter mange flere dage end det nuværende danske kirkeår. I fore-
draget beskrives hovedtræk i kirkeår og evangelielæsninger, sådan som det var i Rom i 
600-tallet ifølge evangelie-listen fra Würzburg. Og der spørges, om der er vigtige sam-
menhæng og forløb, der er gået tabt i reformationstidens reduktion af det oldkirkelige 
perikopesystem.  
En oversigt over evangelie-listen fra Würzburg kan ses her: 
http://www.sejrupvilladsen.dk/LN-18.pdf 
 
 


