Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i Aarhus mandag den 31. august 2020
Program
10.00 – 10.15

Rundstykker og kaffe

10.15 – 11.45

Maria Munkholt Christensen:
Dåben billedlig talt – om metaforer og baptisterier

11.45 – 12.45

Frokost i kantinen i Nobelparken

12.45 – 14.15

Jakob Engberg: »Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang«.
Dåb af børn i oldkirken, de tidligste vidnesbyrd

14.15 – 14.30

Pause (med kaffe)

14.30 – 16.00

Anders-Christian Jacobsen: Dåbsoplæring i oldkirken.
Cyril fra Jerusalem og Augustin som eksempler

Praktiske oplysninger
Tid: Seminaret finder sted mandag den 31. august 2020 kl. 10.00 – 16.00.
Sted: Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, Nobelparken, bygning 1453, lokale 415,
Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Aarhus C.
COVID-19: Hvis seminaret ikke kan gennemføres som planlagt, vil det blive gennemført
on-line. Alle tilmeldte vil få nærmere besked.
Tilmelding og pris
Senest mandag den 24. august til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Prisen for seminaret er 50 kr. (kaffe, rundstykke og andre udgifter). Betaling ved ankomsten eller via MobilePay 20 77 67 70 til Anders-Christian Jacobsen. Man betaler denne
gang selv for frokost i kantinen.
Initiativgruppen bag Forum for Patristik
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 / Eva Elisabeth Houth Vrangbæk:
eehv@cas.au.dk /
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden).

Maria Munkholt Christensen:
Dåben billedligt talt - om metaforer og baptisterier
Oplægget vil beskæftige sig med både tekstlige metaforer og konkrete bygninger, som
kan bringe os nærmere oldkirkelige fortolkninger af dåben og dåbens mysterium. Blandt
andet vil vi betragte de smukke mosaik-besmykkede baptisterier i Ravenna fra det 5. årh.

Jakob Engberg:
Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang.
Dåb af børn i oldkirken, de tidligste vidnesbyrd
I de allerede kristnede områder af Europa, Nærøsten og Nordafrika blev det i løbet af
tidlig middelader almindeligt at døbe spædbørn. Dette oplæg vil ikke følge hele den
komplekse udvikling, der førte hertil, men diskutere de tidligste både sikre og mulige
vidnesbyrd (primært litterære kilder, sekundært ikonografi og indskrifter) for dåb af
(spæd)børn i oldkirken.
Anders-Christian Jacobsen:
Dåbsoplæring i oldkirken.
Cyril fra Jerusalem og Augustin som eksempler.
I løbet af det 4. århundrede sluttede mange mennesker sig til kristendommen. Det stillede
nye krav til dåbsoplæringen. Foredraget belyser emnet ud fra to eksempler – Cyril fra
Jerusalem og Augustin fra Hippo. Cyril har skrevet en række kateketiske taler, som giver
et godt indtryk af dåbsoplæringen i Jerusalem omkring midten af det 4. århundrede. Augustin har skrevet en tekst, hvori han forklarer en præstekollega eller ’kirke- og kultur
medarbejder’, hvordan han kan gribe dåbsoplæringen an.

