EFTERÅR 2018

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

smikbh.dk
facebook.com/smikbh

Læs mere om vores arrangementer: smikbh.dk // facebook.com/smikbh

SEPTEMBER
07
SEP

Lars Christian Vangslev, studielektor fra Det Teologiske Fakultet, står
for den første prædiken i dette semester. Efterfølgende fredage er
der studentergudstjenester, hvor prædikanterne overvejende er
studerende. Find datoerne længere nede i programmet
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STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6
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Foto: Konrad Worning Eilenberger
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Pris 50 kr.
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Kl. 17-17.30
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Længselsfuld ensomhed

STED: JOHANNES PÅ TORVET, SANKT HANS TORV 30

FilosofiskTeologisk
svampetur
i Gribskov
fisketur

Hvordan ser verden ud, hvis man er en svamp? Dette
Den traditionsrige teologiske fisketur afholdes
og lignende spørgsmål filosoferer vi over, mens vi går i
i år her i begyndelsen af semestret. Kom med
skoven. Der vil
for at samleMan
svampe
ogogså
fangvære
sund mulighed
fisk til aftensmaden.
må til
aftensmaden.
Claus Emmeche
formen
at stille
filosofiske
hjembringe
max 5står
torsk,
fanger
vi så meget,
spørgsmål, Flemming
Ekelund
bidrager
fagligmulighed
viden
at det bliver
et problem,
vilmed
der være
om svampe. for
Turen
er præget
af godarter,
stemning,
at fiske
efter andre
fx sild,samtaler
hvilling, og
sej,
fladfisk,
makrel.
Der er mange forskellige
fisk i
fællesskab. Efter
frokost
vil studenterpræst
Nicolai Halvorsen
Øresund
i september.
traditionen tro
holde en
opbyggelig tale. Medbring godt
fodtøj, kniv og
kurv til svampe.
Arrangeret i senest
samarbejde
Tilmelding:
praest@sund.ku.dk
d. 15.
med Center for
Naturfilosofi
ogplads
Videnskabsstudier
på Det
september.
Der er
til max. 35 personer.
Naturvidenskabelige
Fakultet, KU.
Sted: Kalkbrænderihavnen,
Lautrupskaj
- M/S Øby.

Pris 50 kr.
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Kl. 16-18

Pris 50 kr.

STED: JOHANNES PÅ TORVET, SKT HANS TORV 30
BILLETTER: WWW.BILLETFIX.DK. PRIS INKL. OST OG VIN
OPLÆG VED STUDENTERPRÆSTERNE
INGER LUNDAGER OG CAMILLA JUST AGGERSBJERG

Du er ikke alene

Kender du til tristhed, uro, ensomhed, skam, sorg, angsten
for at være utilstrækkelig eller andet, der gør ondt i livet?
Der tales og skrives meget om disse følelser og oplevelser
hos unge. Som studenterpræster støder vi ofte på dem i
vores samtaler med studerende. Derfor vil vi nu i nogle
korte oplæg sætte fokus på dem i forsøget på at bryde den
tabubelagte tavshed, der omgærder dem.
Du er nemlig ikke alene!
STED: KUB SØNDRE CAMPUS, KAREN BLIXENS PLADS 7
HØJTLÆSNINGSGRUPPE VED STUDENTERPRÆST
NICOLAI HALVORSEN

26

En mulighed for ro og eftertanke

Kom og læs på en ny måde!

Vil du læse sammen med andre på en anderledes
måde? Studenterpræst Nicolai Halvorsen tilbyder
læsegruppe hver anden onsdag. Vi vil læse udvalgte,
skønlitterære tekster som fælles læsning, dvs.
højtlæsning vekslende med samtale om det, som vi har
læst. Det er en læseform, der har fokus på glæden ved
at læse og glæden ved at læse sammen.

SEP

I september, oktober, november og december
afholdes der anden onsdag i måneden
fyraftensgudstjeneste i Hans Tausens Kirke.

10
24

Det er en kort gudstjeneste med tekstoplæsning
– ikke nødvendigvis bibelske tekster, det kan
også være et digt – samt en kort prædiken eller
refleksioner over dagens tema. Hver gudstjeneste
har sit eget tema. Vel mødt til et puste- og hvilerum
efter dagens dont eller som en overgang til et nyt
gøremål.

STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

10
OKT

Kl. 19.30-21.30

PÅ TUR MEDFISKETUR
LEKTOR CLAUS
EMMECHE,
OG
FÆLLESSKAB FOR
LEKTOR FLEMMING EKELUND OG STUDENTERPRÆSTEN

ALLE STUDERENDE

Litteraturen kan tematisere ensomhed, men kan den
også skabe rigtige fællesskaber? Forfatteren skriver som
regel alene og læseren læser i ensomhed. Selv om både
skrivning og læsning gøres alene, er begge dele rettet mod
et fællesskab. Måske er forfatteren drevet af en længsel mod
andre og måske åbner bogen en verden, som læseren kan
gå ind i? Samtalesalonen arrangeres sammen med SimeonSankt Johannes sogn.

ONS

Kl. 19.30-21.30

ONS

NOV

FILOSOFISK SALON VED PROFESSOR
I LITTERATURVIDENSKAB NILS GUNDER HANSEN

10
OKT

FYRAFTENSGUDSTJENESTE VED STUDENTERPRÆST
CAMILLA JUST AGGERSBJERG

14

Tekst
en lystvandring i Kierkegaards København og bliv lidt
Tekst
klogere på begge dele!
Tekst
Tekst
TILMELDING TIL KATRINE@SMIKBH.DK MED
NAVN+ STUDIERETNING SENEST 27/9.
STED: JOHANNES
PÅ TORVET,
HANS2TORV 30, 2200 KØBENHAVN N
MØDESTED:
FORANSKT
NYTORV

ONS

ONS

10

Titel
sammenbrud. Kom med filosoffen Peter Tudvad på

Kl. 17-18.30
Fri entré
Tilmelding
Fri entré

Fri entré

OKT

København og københavnerne gav Kierkegaard stof

LÆSEKLUB
til psykologiske studier – og anledning til psykiske

10
OKT

TILMELDING TIL PRAEST@SUND.KU.DK MED
NAVN+STUDIERETNING. MØDESTED: MAARUM ST.
FÆLLESAFGANG: SE FACEBOOKBEGIVENHED

SEP

Kierkegaard og København! Uden sin fødeby havde
Kierkegaard været som en sjæl uden legeme. Og uden
dette bysbarn havde København aldrig fundet den
samme plads i litteraturen. Det var her, Kierkegaard
tog sit daglige “menneskebad”, her han indøvede sin
kristendom, her han fandt motiverne til sine værker.

ONS

Fri entré
Tilmelding

12

På sporet af en forfører

Kl. 16.30-18.30

CENTERLEDER, CAND. TEOL.
Er vi alene i universet?

Hvordan er udsigten til INGRID
kontakt med
andre livsformer i universet?
ANK
Bevirker den tilsyneladende tomhed, kulde og ensomhed som universet
Ytringsfrihed
fremviser, at vi sætter større
pris på de menneskelige fællesskaber?
Samtalesalonerne arrangeres
med Simeon-Sankt
Johannes
Sogn.
Reformation
er noget vi hele
tiden må
fortsætte.
Vi markerer 500 året for den protestantiske
STED: JOHANNES PÅ TORVET,
SANKT
TORVhvordan
30
reformation
vedHANS
at drøfte,
vi forstår
BILLETTER: WWW.BILLETFIX.DK. PRIS INKL. OST OG VIN
frihed i dag. Efter et oplæg spiser vi et
aftensmåltid sammen og drøfter dagens tema:
er blevet
stort
FOREDRAG VED PH.D. ytringsfrihed.
I BIOFYSIK OGYtringsfrihed
CAND.SCIENT
PEDERet
WORNING
tema i debatten, ikke mindst i relation til religion.
Du er aldrig alene
- bakterierne
i og omkring
Er der
en grænse for ytringsfriheden
og hvordig
går
den ihvor
givetder
fald?
Der er bakterier alle vegne,
er liv på denne klode, og de er helt
uundværlige for livets fortsatte
beståen.
Samtidig er de årsag
til20/9
nogle af
Tilmelding
til praest@sund.ku.dk
senest
de frygteligste sygdomme,
vi St.
kender
til. Der er dog
Sted:
Kannikestræde
8,1, langt
1169 flere
Kbh Kbakterier,
som er os til gavn end til skade. Kom og hør om bakteriernes dobbelthed!

BYVANDRING MED FILOSOF PETER TUDVAD
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Prædiken ved lektor Lars Christian Vangslev

Kl. 13.15
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SEMESTERSTARTSGUDSTJENESTE

Foto: David Binzer
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07
21

Som deltager får du mulighed for at indgå i et særligt
fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner
om og med udgangspunkt i de tekster, der læses,
og derigennem sammen får nye oplevelser og
perspektiver. Det kræver ingen forberedelse eller
særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke
nødvendigt at deltage alle gangene – bare mød op!

NOV
Kl. 17-18.30
Fri entré

STUDENTERPRÆST
NAT & SUND

STUDENTERPRÆST
HUM

STUDENTERPRÆST
TEOL, JUR & SAMF

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

Camilla Just Aggersbjerg
Kigkurren 8C 2. th.
2300 København S
caag@km.dk
+ 45 51 41 10 50

STED: JOHANNES PÅ TORVET, SANKT HANS TORV 30

KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDER

STUDENTERPRÆSTER
FREDERIKSBERG

Katrine Kjeldsholm Linke
Kigkurren 8C 2. th.
2300 København S
katrine@smikbh.dk
+45 53 64 01 83

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

EFTERÅR 2018

TEMA I EFTERÅRET 2018

DU ER IKKE ALENE
Der er mennesker overalt. Der er myriader af levende
organismer og væsener overalt, både omkring os og i os.
Vi er aldrig helt alene. Generelt har unge vel aldrig i historien
haft så meget socialt liv og været så lidt alene som i dag. Og
dog er ensomhed ofte emnet i de samtaler, som psykologer,
terapeuter og studenterpræster har med unge. Alene er noget man enten
er eller ikke er, men ensomhed er derimod en bestemt oplevelse, der ikke
nødvendigvis afspejler de faktiske forhold. Der er mennesker omkring os uanset om vi føler os ensomme. Og hvor der er mennesker, er der også
muligheder for, at fællesskaber kan opstå. Hvis det ikke sker, hvad er det så,
der forhindrer det? Er det mig? Er det de andre? Eller er det snarere hele
kulturen her, hvor jeg befinder mig?
Vi har inviteret forskellige foredragsholdere til at mene noget om
emnet - og i fællesskab vil vi lytte og stille spørgsmål og måske
blive lidt klogere på,
				
hvad der er på færde
					
i menneskelivet
				
og i vores tid.

smikbh.dk
facebook.com/smikbh

Læs mere om vores arrangementer: smikbh.dk // facebook.com/smikbh

NOVEMBER
TOR

FRE

FOREDRAG VED LEA KORSGAARD,
CHEFREDAKTØR PÅ ZETLAND

01
NOV

Et frit menneske er et opmærksomt menneske. Så hvad siger
tidens herskende mediekultur om vores forhold til os selv
og hinanden? Vi står på verdenshistoriens største bjerg af
information, men på bunden af en dyb opmærksomhedskrise,
argumenterer Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard for i dette
foredrag. Og foreslår en vej videre frem.

Foto: Søren Rønholt

LØR

03
NOV
Kl. 9.30

Fri entré
Tilmelding

TOR

08
NOV
Kl. 20

Fri entré

ONS

14
NOV
Kl. 19.30-21.30
Pris 50 kr.

TOR

29
NOV
Kl. 19.30-21.30
Fri entré

STED: KUB SØNDRE CAMPUS, KAREN BLIXENS PLADS 7
PÅ TUR MED LEKTOR CLAUS EMMECHE,
LEKTOR FLEMMING EKELUND OG STUDENTERPRÆSTEN

Filosofisk mostur i Bøllemosen

Mos er en forunderlig plante, som man ofte overser. På
den filosofiske mostur kan man filosofere over mossernes
liv sammen med andre. Husk mad og drikke, godt fodtøj
og påklædning efter forholdene samt eventuelt lup til
nærstudier af mos. Arrangeret i samarbejde med Center for
Naturfilosofi og Videnskabsstudier på KU.

Cohen formåede
sin lange karriere som
Luther –Leonard
progressiv
eller igennem
stokreaktionær?

sanger og sangskriver som få at forbinde stærk popmusik
Er Luthers virkningshistorie relevant, når man vil forstå nutidens
med stærk
lyrik. De
store ord
varfrihed,
i værk,demokrati
når Cohenog
velfærdssamfund
og vigtige
begreber
som
hæftede
demi på
menneskelivet
ogprincipper
forstod i
velfærd – eller
stod han
direkte
oppositionog
tilfortolkede
de bærende
menneskelivet
gennem
dem.
For hanoghavde
evnen til
at
moderne, liberale
samfund?
Frederik
Stjernfelt
Jørn Henrik
Petersen
skabe
sætte ord sammen, så de peger langt ud
er ikke enige.
Komstor
ogpoesi;
deltagati debatten!
over sig selv. Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7
Sted: Det Humanistiske
Fordøj koncerten med et efterfølgende glas vin.

STUDENTERGUDSTJENESTER

Hvorfor er det nu vi synger?

Gennem hele semestret holder Studentermenigheden en 50 år gammel tradition i live:
Studentergudstjenesterne. Her kan studerende prøve kræfter med prædikestolen. Alle er velkomne og
efter gudstjenesten byder vi på en lille forfriskning.

STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

SMiK’S
BESTYRELSE

Intet skib kan sejle uden at kende kursen. Derfor har Studentermenigheden en bestyrelse af frivillige
studerende, der sammen med studenterpræsterne er med til at sætte retningen for SMiKs aktiviteter
og arrangementer. Hvis du vil med i maskinrummet, så hold øje, for vi inviterer løbende nye
bestyrelsesmedlemmer ombord!
Vores bestyrelsesmøder er offentlige og åbne for alle, der er interesserede i Studentermenighedens
arbejde. Du kan stille op til bestyrelsen på forårets generalforsamling.
Møderne starter kl. 16 med efterfølgende spisning sammen. Tilmelding til spisning til
formand@smikbh.dk senest dagen før mødet.
I efterårssemestret afholder vi bestyrelsesmøde på følgende datoer:
21. august, 18. september, 9. oktober, 15. november, 4. december
STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

FRIVILLIG
I SMiK

STED: JOHANNES PÅ TORVET, SANKT HANS TORV 30
BILLETTER: WWW.BILLETFIX.DK. PRIS INKL. OST OG VIN
HØJSKOLEAFTEN VED PER KRØIS KJÆRSGAARD,
FORSTANDER PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE

TILMELDING TIL PRAEST@SUND.KU.DK MED
NAVN+STUDIERETNING SENEST 30/11.
STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

Vi afholder studentergudstjeneste på følgende datoer - altid kl. 13.15:
7., 14., 21. og 28. september
5., 12 og 26. oktober
2., 9., 16., 23. og 30. november
samt 7. december

FILOSOFISK SALON VED FORFATTER OG SOGNEPRÆST PIA SØLTOFT

Kan Kierkegaard hjælpe nutidens overbelastede individer og i givet fald
hvordan? Samtalesalonerne arrangeres med Simeon-Sankt Johannes
Sogn.

Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de
studerende ved Københavns Universitet. Har du haft en god
oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for
eksempel på en svampetur? Eller er du blot nysgerrig på,
hvad Studentermenigheden er for en størrelse og har lyst
til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle
studerende er velkomne!

Pris 50 kr.

STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

Ensomhed og fællesskab

Julefrokost for studerende

Kl. 14

TILMELDING TIL PRAEST@SUND.KU.DK MED
NAVN+STUDIERETNING. MØDESTED: SKODSBORG ST.,
PARKERINGSPLADSEN BØLLEMOSEVEJ, BAG STATIONEN.
FÆLLESAFGANG: SE FACEBOOKBEGIVENHED
FORTOLKNINGER
AF BROTHERS
OF MERCY OG PROF.
DEBAT ML.
PROF. FREDERIK
STJERNFELT
JØRN HENRIK
PETERSENCohen-koncert
Stemningsfuld

JUL I STUDENTERMENIGHEDEN

07
DEC

Vi lever i distraktionens tidsalder

Kl. 16-18

Fri entré

DECEMBER

Har du lyst til at stå for arrangementer i
Studentermenigheden? Så hold dig ikke tilbage!
Bestyrelsen har mulighed for at støtte forskellige projekter
som filmklub, spilleaftner eller noget helt tredje. Vi kan
tilbyde erfaring, økonomisk støtte, praktisk hjælp
og meget mere.
Hvis du har en idé, så kontakt én af studenterpræsterne.

SAMTALE

Hvad er det ved fællessangen, som er så tiltrækkende og vigtigt? Vi
indkredser fællessangens karakteristika gennem sang, video, anekdoter
og fortælling, og møder et udvalg af sange fra den danske sangskat.
STED: HANS TAUSENS KIRKE, HALFDANSGADE 6

STUDENTERPRÆST
NAT & SUND

STUDENTERPRÆST
HUM

STUDENTERPRÆST
TEOL, JUR & SAMF

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

Camilla Just Aggersbjerg
Kigkurren 8C 2. th.
2300 København S
caag@km.dk
+ 45 51 41 10 50

Har du ondt i livet? Er du studerende? Så er det muligt at få en samtale med
en studenterpræst. Kontakt den præst, der dækker din uddannelse. Se
kontaktoplysninger nedenfor eller https://studenterpraesterne.ku.dk/
THE UNIVERSITY CHAPLAINS are part of the Danish National Church.
The chaplains offer counselling to students at University of Copenhagen.
Contact the priest covering your education. Please see contact information
below or https://studenterpraesterne.ku.dk/

KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDER

STUDENTERPRÆSTER
FREDERIKSBERG

Katrine Kjeldsholm Linke
Kigkurren 8C 2. th.
2300 København S
katrine@smikbh.dk
+45 53 64 01 83

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

