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Præsentation af foredragsholdere

Lørdag den 22. februar 2020
2012: Den 13. april kl. 19.00 så man 13 
mandshøje betonengle blive rullet hen 
over Store Torv i Aarhus med retning 
mod Domkirken. Noget nyt var under 
opsejling. ”Teologiens Døgn”, blev det 
kaldt.  Et program hen over 24 timer 
bød på så vidt forskellige arrangemen-
ter som pilgrimsvandring gennem Mar-
selisborgskov, teologisk byvandring, 
Clint-Eastwood-filmforevisning, foredrag 
om Rembrandt som bibelfortolker og en 
U2-minatsgudstjeneste. 

Teologiens Døgn sætter fokus på teologi 
og religionsvidenskab og har til formål 
at skabe interesse og forståelse for de 
mange aspekter af religion og tro, som 
vi mødes med i hverdagen og som har 

betydning for den måde vi forstår os selv 
og vores samfund på. 

Da begivenheden løb af stablen i Aarhus 
for første gang i 2012 holdt byens borg-
mester, Jacob Bundgaard, en åbningsta-
le, hvori han blandt andet sagde følgende:
 

”Teologien kan hjælpe os til at fortolke 
og forstå livets store spørgsmål, som 
vedkommer os alle, uanset om man 
bekender sig til en religion eller ej. 

Det er også sådan, vi tænker om det i 
Velling Menighedsråd, og det er med stor 
glæde, at vi nu kan præsentere Teologi-
ens Døgn i Velling kirke og konfirmand-
stue.

Hvad er der sket, siden ikke-troen i 
tidligere kristne lande nu synes at være 
mest accepteret? Hvilke ændringer på det 
samfundsmæssige plan og i vores måde 
at tænke på har medvirket til, at troende 
nu pludselig har et forklaringsproblem, 
mens mennesker uden tro tilsyneladende 
ikke har det? Undervejs tegnes konturerne 
af en overraskende forståelse af, hvad det 
sekulære også kan betyde. En forståel-
se, som måske kan forny grundlaget for 
samtalen mellem troende og skeptikere og 
lede moderne mennesker på vej mod nye 
og gamle næsten glemte kilder til Gud”.

Thure Lindhardt 
behøver nok ikke megen præsentation, 
men det får I nu alligevel, for det er vel de 
færreste, der ved, at Thures farfar, teolog, 
PG. Lindhardt blev beskyldt for at afskaffe 
det evige liv i forbindelse med et foredrag, 
han holdt på Askov højskole i 1952. 

Thure er altså søn af teolog, Mogens Lind-
hardt, der er en ven af huset her i Velling. 
Vi må således formode, at Thure i en eller 
anden grad er rundet af den teologiske 
arv. Men han er jo som bekendt skuespil-

ler og har spillet med i et utal af teater-
forestillinger og film i både ind- og udland. 
Nordkraft, Flammen og citronen, Engle 
og dæmoner, og Broen, blot for at nævne 
nogle af de spillefilm, han medvirker i. 

Jeg har to oplevelser med Thure, og 
begge uovertrufne og uforglemmelige. 
Den ene i 2007, hvor Thure spillede 
Hamlet i Gladsaxe Teaters vanvittigt vilde 
opsætning, og den anden til total tænk-
som Bibel refleksion i Herning Valgmenig-
hedskirke i forbindelse med Himmelske 
Dage i indeværende år. Thure reflekterede 
over Markusevangeliet 2,13-17, om den 
udstødte og marginaliserede tolder, Levi, 
der kaldes til discipel. Shakespeare, 
Steso, Nordkraft og Mændenes hjem blev 
nævnt, og vi fik indblik i Thures tilgang og 
tanker om at spille en rolle og ikke mindst 
hans ønske om og arbejde med at sætte 
sig i en andens sted. 

Hvad han vil fortælle os i den blå time, må 
I selv komme og høre.

Teologiens DøgnTeologiens Døgn
Velling kirkeVelling kirke



Program og Praktisk information

Lørdag den 22. februar 2020:
Velling Kirke kl. 10.00:  
Gudstjeneste ved leder af Grundtvig-Aka-
demiet Ingrid Ank

Konfirmandstuen kl. 11.15:  
Foredrag om åndsfrihed v/ Ingrid Ank

Intermezzo

Konfirmandstuen kl. 15.00: 
Foredrag om tro på Gud v/ sognepræst i 
Vejlby Kirke, Kåre Egholm Pedersen

Intermezzo

Konfirmandstuen kl. 19.00: 
Den blå time v/ skuespiller Thure Lindhardt

Barbarbar

Sidste år var Teologiens Døgn flyttet til 
Himmelske dage i Herning. Det var i den 
forbindelse, at jeg tænkte, at det lige så 
vel kunne finde sted herude, hvor der er 
fjordglimt, havgus og højt til himlen.  

I skrivende stund har vi nu heldigvis aftaler 
med foredragsholderne på plads. Teo-
logiens Døgn i Velling er tænkt som en 
art højskoledag, hvor der ind imellem de 
programsatte foredrag kan opstå spon-
tane debatgrupper, en gåtur til fjorden, vi 
arbejder på en lille intimkoncert med trioen 

Slagger, og der vil også være indrettet et 
lille hvilerum i præstegården. 

Man kan købe enkeltbilletter til foredra-
gene. Det giver adgang til det/de enkelte 
foredrag. Eller man kan købe adgangspas 
til hele dagen og dermed fri adgang til det 
hele, også til intermezzoerne og baren. 
Men det er frit, om man blot ønsker at 
deltage i de programsatte foredrag. Fore-
dragene begynder på de annoncerede 
tidspunkter. Det hele kommer til at foregå i 
kirken og konfirmandstuen, Velling Kirkeby, 
henholdsvis nr. 28 og 1.  

Entre: 
100 kr. pr. foredrag
250 kr. for alle tre 

”Hvordan I får noget at spise og drik-
ke?” 
”Er livet ikke mere end maden og legemet 
mere end klæderne? Se på himlens fugle; 
de sår ikke og høster ikke og samler ikke i 
lade, og jeres himmelske Fader giver dem 
føden. Er I ikke langt mere værd end de?” 
(Matt. 6,25-26).

Nærmere detaljer om det fornødne og 
andet praktisk følger senere. Hold øje med 
avisannoncer, opslag, www.velling.eu og 
facebook siden: Vi vil i Velling – for info og 
billetsalg.

Foredragsholdere

Ingrid Ank 
er Cand. theol. fra Københavns Universi-
tet, men hun påbegyndte studiet i Aar-
hus. Grundtvig-Akademiet har til huse i 
Grundtvigs højborg, Vartov i København. 
Akademiet er en platform, hvor Grundt-
vigs tænkning bringes i spil og i modvind 
i både folkelige, kirkelige og akademiske 
sammenhænge. Derudover er Ingrid også 
redaktør for Dansk Kirketidende, som er 
et tidskrift, der sætter spørgsmål om tro 
og tilværelsestydning i perspektiv i forhold 
til andre aspekter af menneskelivet. Ingrid 
beskæftiger sig således med teologi, kirke 
og kristendom over et bredt felt, og hen-
des stemme og pen har vægt og vid. 
 
Sidste år var Ingrid en af initiativtagerne 
til en forening for åndsfrihed, som hun i 
dag også er formand for. Foreningen er 
opstået i kølvandet på de seneste års 
politiske debatter om blandt andet burkaer 
og bederum. Ifølge Ingrid gør politikernes 
lovgivningsiver vores frie samfund mindre. 
Derfor har hun en opfordring til politiker-
ne om, at de husker på at stille sig det 
spørgsmål, hver gang de havner i debat-
ter om stramninger mod personer eller 
grupper, hvis holdninger kan virke som en 
trussel mod danske værdier: ”Er vi i gang 
med at indskrænke vores frie samfund i 

frihedens navn?” For Ingrid er det overord-
nede spørgsmål, om vi vil have et sam-
fund, hvor vi definerer, hvilke holdninger 
vi kan lide eller ikke lide, eller om frihed 
også indebærer dem, vi er uenige med og 
måske ligefrem er ”farlige”. Med andre ord 
gælder frihed for Loke såvel som for Thor 
stadig? Det og meget mere taler Ingrid om 
i et foredrag med overskriften: Burka-frihe-
der og andre selvmodsigelser.

Kåre Egholm Pedersen
er Cand. theol. fra Aarhus Universitet og i 
dag sognepræst i Vejlby ved Aarhus. 

Han er forfatter til en bog med den mund-
rette titel: Tro på Gud, som er dugfrisk, 
udkommet i foråret i år (2019). Undertitlen: 
Om kristendom i en sekulær verden, er 
emnet her i vores sammenhæng. 

Kåre skriver selv følgende om indholdet 
af hans foredrag: ”Bibelen vidner om, at 
mennesker altid har kæmpet med at have 
tillid til Gud. Vor tids sekularisering og 
individualisering har ikke gjort det nem-
mere. Nogle vil endda mene, at det i dag 
er blevet lettere ikke at tro frem for at tro 
på Gud. Sådan har det ikke altid været, 
og netop denne ændring i vores måde 
at tænke på, er emnet i dette foredrag. 


