EFTERÅR 2017

• For studerende
• Tværfaglig debat og diskussion med højt til loftet
• Selskabeligt anlagt
• En del af folkekirken

smikbh.dk
facebook.com/smikbh
facebook.com/bordsamtaler

• På kant med det meste

smikbh.dk // facebook.com/smikbh // facebook.com/bordsamtaler

SEPTEMBER
FRE

08
SEPT
Kl. 13.00
Fri entré

TORS

21
SEPT

Kl. 18.00
Fri entré

OKTOBER

SEMESTERSTARTS-GUDSTJENESTE

Stefan Lamhauge Hansen - studenterpræsten i Indre By de sidste 18
år - har fået ny stilling hen over sommeren. Derfor indleder vi efterårets
studentergudstjenester (se omtale nedenfor) med at tage afsked med Stefan.
Efter gudstjenesten byder vi på et glas bobler.
Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6

23
SEPT
Kl. 12.30-18
Fri entré
leje af grej
100 kr

05
OKT

27
SEPT
Kl. 16-18
Fri entré

TORS

28
SEPT

Kl. 20-22.30
Fri entré

Dagens tema er forskningsfrihed. Hvordan står
det egentlig til med friheden i forskning og
undervisning? Vi synes alle, at forskningsfrihed
er vigtigt og nødvendigt. Tidligere var forskning
og videnskab begrænset af religion og politisk
magt. I dag er forskningsfriheden truet af både
politisk magt og økonomiske interesser.

Kl. 18.00
Fri entré

Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 4/10
Sted: St. Kannikestræde 8,1, 1169 Kbh. K

Ytringsfrihed

Reformation er noget vi hele tiden må fortsætte.
Vi markerer 500 året for den protestantiske
reformation ved at drøfte, hvordan vi forstår
frihed i dag. Efter et oplæg spiser vi et
aftensmåltid sammen og drøfter dagens tema:
ytringsfrihed. Ytringsfrihed er blevet et stort
tema i debatten, ikke mindst i relation til religion.
Er der en grænse for ytringsfriheden og hvor går
den i givet fald?

LØR

07
OKT
Kl. 10.00
Fri entré

FISKETUR OG FÆLLESSKAB FOR
ALLE STUDERENDE

Teologisk fisketur

Den traditionsrige teologiske fisketur afholdes
i år her i begyndelsen af semestret. Kom med
og fang sund fisk til aftensmaden. Man må
hjembringe max 5 torsk, men fanger vi så meget,
at det bliver et problem, vil der være mulighed
for at fiske efter andre arter, fx sild, hvilling, sej,
fladfisk, makrel. Der er mange forskellige fisk i
Øresund i september.

LEKTOR CLAUS EMMECHE, LEKTOR FLEMMING EKELUND OG
STUDENTERPRÆST NICOLAI HALVORSEN

Filosofisk svampetur

I lighed med sidste år er der filosofisk svampetur med gående filosofi og på et tidspunkt en opbyggelig
tale fra studenterpræsten. I skrivende stund ser det ud til at blive et rigtig godt svampeår. Husk at tage
mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene, samt en lille kniv, gerne en lille børste
eller pensel med halvstive børster og en kurv.
Arrangeret i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige
Fakultet, KU.

Tilmelding: praest@sund.ku.dk senest d. 15.
september. Der er plads til max. 35 personer.
Sted: Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj
- M/S Øby.

ONS

Forskningsfrihed

BORDSAMTALE - OPLÆG VED
CENTERLEDER, CAND. TEOL.
INGRID ANK

Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 20/9
Sted: St. Kannikestræde 8,1, 1169 Kbh K

LØR

BORDSAMTALE - OPLÆG VED LEKTOR,
DR. PHIL. SUNE AUKEN

TORS

Afskedsgudstjeneste med Stefan

REFORMATION OG RET - V. PROF. DITLEV TAMM

Hvorfor er vi så glade for staten?

Reformationens opgør med kirken som institution betød en styrkelse
af staten, som fik afgørende betydning for eftertiden. Hvordan var
reformatorernes og kongens tanker med til at skabe vigtige nye
retsregler og en ny dansk statsbygning?
Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

Tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
Sted: Mødested: Kagerup station
Rejsevejledning vil blive opslået på studentermenighedens facebookside.

GUDSTJENESTE OG FOREDRAG V.
RASMUS DREYER.

ONS

11
OKT

Hans Tausen – den ivrige
reformator

Hans Tausen - Danmarks svar på Martin Luther bragte reformatoriske tanker og nye ideer med
til 1520’ernes Danmark. Men var det luthersk, når
han gerne ville gå endnu længere end Luther og
gøre et ukristeligt samfund troende igen – koste
hvad det ville?
Aftenen indledes med gudstjeneste kl. 19 ved
Rasmus H.C. Dreyer tilrettelagt med salmer,
liturgi og prædiken som på Hans Tausens tid.
Kl. 20 starter foredraget.

Kl. 19-22
Fri entré

NATKIRKE I SKT. JOHANNES

Skønhed og forfald

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og fængselspræst Iben Palle står
for semesterstarts-natkirke i samarbejde med sanger og musiker Sara
Grabow.

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6

Sted: Skt. Johannes kirke, Blegdamsvej 1, 2200 Kbh. N

STUDENTERPRÆST NØRRE
CAMPUS

STUDENTERPRÆST SØNDRE
CAMPUS

STUDENTERPRÆST
INDRE BY

KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDER

STUDENTERPRÆSTER
FREDERIKSBERG

Nicolai Halvorsen
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
praest@sund.ku.dk
+45 28 75 70 94

Inger Lundager
Njalsgade 120, 22.0.20
2300 København S
ilk@km.dk
+45 40 14 64 26

Pt. Vakant
Kontakt en af de øvrige
studenterpræster angående samtaler.

Pt. Vakant
St. kannikestræde 8,1
1169 Kbh. K

Søren Kjær Bruun
skbr@km.dk
Charlotte Cappi Grunnet
ccg@km.dk

EFTERÅR 2017
VELKOMMEN TIL
EFTERÅRET 2017 I SMIK
Hvorfra kommer vores opfattelse af individet, ytringsfrihed, religionsfrihed,
demokrati, velfærd og ret? I anledning af 500-års fejringen af reformationen stiller
vi i nogle af efterårets arrangementer skarpt på, hvordan denne har påvirket vores
samfund i dag både positivt og negativt. Der er foredrag og debatter - og så er der
”Bordsamtaler”, hvis form er inspireret af Martin Luthers ”Tischreden”. Her drøfter
vi den aktuelle betydning af aftenens tema over et godt måltid mad.

smikbh.dk
facebook.com/smikbh
facebook.com/bordsamtaler

smikbh.dk // facebook.com/smikbh // facebook.com/bordsamtaler

NOVEMBER
TORS

02
NOV

Kl. 18.00
Fri entré

DECEMBER

BORDSAMTALE - OPLÆG VED PROF. DR. PHIL. JAKOB
SKOVGAARD-PETERSEN

Religionsfrihed

Temaet for dagens bordsamtale er religionsfrihed. Vi betragter
religionsfriheden som en del af den demokratiske stats grundlæggende
rettigheder. Alligevel er Danmark meget præget af kristendommen
og kristen kultur. Der er heller ikke religionslighed, da folkekirken
har en privilegeret position. Hvordan opfatter f.eks., muslimer
begrebet religionsfrihed? Og hvad betyder det for vores opfattelse af
religionsfriheden, at der bliver flere og flere borgere med anden religiøs
baggrund?

JUL I STUDENTERMENIGHEDEN

FRE

08
DEC

Julefrokost for studerende

Traditionen tro vil der være sang og fornøjelige indslag
– og ikke at forglemme lækker julemad
og drikke!
Skriv gerne senest ved tilmeldingen, om du vil være
med til at lave mad. Vi har brug for mange hænder
og det er som regel ikke den mindst sjove del af
festlighederne.
Betaling foregår på stedet ved frokostens start.

Kl. 16.00 Pris: 50 kr.

Tilmelding til praest@sund.ku.dk (senest 4/12)

Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 1/11.
Sted: St. Kannikestræde 8,1, 1169 Kbh K

LØR

04
NOV
Kl. 10.00
Fri entré

LEKTOR CLAUS EMMECHE, LEKTOR FLEMMING
EKELUND OG STUDENTERPRÆST NICOLAI HALVORSEN

2SE6P

Filosofisk mostur

Vi fortsætter den gående filosofi i jagten på de forunderlige mosser. Mos
findes næsten alle steder, men selv om det hverken kan spises eller har
stor kommerciel betydning, så sætter mossernes skønhed og variation
tankerne i gang. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter
forholdene. Rejsevejledning vil blive opslået på studentermenighedens
facebookside. Arrangeret i samarbejde med Center for Naturfilosofi og
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
TILMELDING ER NØDVENDIG til praest@sund.ku.dk
Sted: Mødested - Gribsø station.

ONS

08
NOV
Kl. 16-18
Fri entré

26
OKT

6
0
2
2 DEC
NOV

15
NOV
Kl. 16-18
Fri entré

kl. 18.30. Forudgående spisning kl. 17.30.
Tilmelding til spisning til formand@smikbh.dk
Bestyrelsens møder er offentlige og åbne for alle, der er
interesserede i Studentermenighedens arbejde.
D. 26. september afholdes ekstraordinær
generalforsamling og suppleringsvalg til bestyrelsen kl.
18.30.
Derefter ordinært bestyrelsesmøde med konstituering
af den nye bestyrelse.

DEBAT ML. PROF. FREDERIK STJERNFELT OG PROF.
JØRN HENRIK PETERSEN

VELKOMMEN TIL
STUDENTERGUDSTJENESTER

Er Luthers virkningshistorie relevant, når man vil forstå nutidens
velfærdssamfund og vigtige begreber som frihed, demokrati og
velfærd – eller stod han i direkte opposition til de bærende principper i
moderne, liberale samfund? Frederik Stjernfelt og Jørn Henrik Petersen
er ikke enige. Kom og deltag i debatten!

Vi fortsætter en 50-årig gammel tradition med
studentergudstjenester, hvor det de fleste gange er
studerende, der indtager prædikestolen.
Gudstjenesterne er fra dette efterår flyttet til Hans
Tausens kirke og finder sted hver fredag kl. 13 - ca. 13.40
- fra d. 8/9 til d. 1/12 (d. 20/10 undtaget).
Efter gudstjenesten byder vi på en lille forfriskning.

Luther – progressiv eller stokreaktionær?

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

ONS

Bestyrelsesmøder i efteråret

FOREDRAGV.HØJSKOLELÆRER,PH.D.CHRISTIANHJORTKJÆR

Det utilstrækkelige selv. Med Søren
Kierkegaaard i diagnosesamfundet

Skam og utilstrækkelighed er blevet de dominerende og knugende
følelser hos de unge. Problemet er ikke længere, at man gør noget
forkert, men at man ikke kan leve op til perfekthedens ideal. Hvordan det
er sket, kan vi faktisk forstå med hjælp fra Luther og Kierkegaard.
Reformationen satte individet i centrum, men gjorde det samtidig
uendeligt syndigt og utilstrækkeligt. Arvesyndslæren har vi derfor
forkastet i dag, men følelsen af utilstrækkelighed lever stadig videre.
Vi kan diagnosticere den som angst, depression og den urolige
fornemmelse af aldrig at kunne leve op til idealet. Men hvem i
alverden sætter det ideal? Måske er det på tide med en reformation af
diagnosesamfundet.

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6

Samtale

International students

Har du ondt i livet? Er du studerende? Så er det
muligt at få en samtale med en studenterpræst.

THE UNIVERSITY CHAPLAINS are part of the Danish
National Church.

Kontakt den præst, der dækker din uddannelse
– se kontaktoplysninger nedenfor eller

The chaplains offer counselling and other services
to students at the University and other educational
institutions in Copenhagen.

http://www.studenterpraesten.dk/

International students are welcome to participate in
all of SMiK’s activities.

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

STUDENTERPRÆST NØRRE
CAMPUS

STUDENTERPRÆST SØNDRE
CAMPUS

STUDENTERPRÆST
INDRE BY

KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDER

STUDENTERPRÆSTER
FREDERIKSBERG

Nicolai Halvorsen
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
praest@sund.ku.dk
+45 28 75 70 94

Inger Lundager
Njalsgade 120, 22.0.20
2300 København S
ilk@km.dk
+45 40 14 64 26

Pt. Vakant
Kontakt en af de øvrige
studenterpræster angående samtaler.

Pt. Vakant
St. kannikestræde 8,1
1169 Kbh. K

Søren Kjær Bruun
skbr@km.dk
Charlotte Cappi Grunnet
ccg@km.dk

