
 

 

Velkommen til 51. semester.  
Semestrets tema er 

”Verdens religioner” 
 

Mandag d. 25/9-2023 

Foredragsholder: Tine Elisabeth Larsen 

Hinduisme: 

Hinduismen eller Sanatana Dharma, som den kaldes af dens tilhænge-
re, er verdens største religion med mange forskellige retninger og for-
skelle. 
Hvad tror hinduerne på og hvordan praktiserer de deres tro? 
Hvad er forskellen på guderne Shiva og Vishnu og hvorfor er alle hin-
duer så glade for elefantguden Ganesh? 
På en let forståelig måde gennemgås de hinduistiske begreber og tra-

ditioner.  

 

Mandag d. 9/10-2023 

Foredragsholder: Morten Tirssøn Mathisen 

Asatro:  

De guder vi dyrkede før kristendommen kom til Norden, kender de fle-
ste lidt til, men hvordan hang denne tro sammen? Hvor kan vi se rester 
af den før kristne tro i vores kultur, og endnu mere spændende, hvor-
dan kan asatro give mening i dag? Hvordan etablerer nutidens menne-
sker forbindelse til de gamle nordiske naturmagter, som vi kender un-
der navne som Thor, Tyr, Odin og Freja? Hvordan er livet som asatro 
ved højtiden og i hverdagen? Kom og få svar på disse spørgsmål og 
mange flere, når foredragsholderen inddrager publikum i en verden, 
der giver genlyd i vores sprog, traditioner og anden skandinavisk kultur. 
 

Mandag d. 23/10-2023  

Foredragsholder: Thomas Frøsig  

Buddhisme 
Buddhisme er en af verdens fire hovedreligioner, og alligevel adskiller 
den sig fra den gængse betydning af ordet ”religion”. Som buddhist 
handler det ikke om at tro, men om selv at undersøge sindet gennem 
de metoder Buddha gav. Dette foredrag vil give et grundlæggende ind-
blik i buddhismen, og hvordan vi arbejder med dens metoder. 
  

 

 

 
Med sin stærke filosofiske basis og psykologiske forklaringsmodeller er 
buddhismen logisk opbygget, og den opfordrer til selv at tage ansvar for 
sit liv. 
Gennem buddhismens tre søjler – belæringer, meditation og indarbejdel-
se af det buddhistiske syn i vores daglige aktiviteter – kan vi opdage sin-
dets iboende kraft og klarhed og udvikle vores indre rigdom til gavn for 
alle levende væsener. 
 

Mandag d. 6/11-2023 

Foredragsholder: Jødisk informationscenter  

Jødedom / tro og praksis  

Bliv klogere på den jødiske religion gennem religiøse genstande, skik-

ke og ritualer. Hvordan adskiller jødedommen sig fra andre religioner? 

Jødedommen er både anderledes, men har også mange ligheder med 

kristendom og islam. I foredraget kan du blive klogere på, hvorfor jø-

der har en kalot på hovedet, hvad  det vil sige at spise kosher, hvad 

shabbat indebærer og mange andre skikke og praksisser. 

 

Mandag d. 20/11-2023 

Foredragsholder: Aminah Tønnesen 

Islam og kristendom - Ligheder og forskelle   
Det er en gængs opfattelse, at islam og kristendom er så væsensforskel-
lige, at de ikke kan eksistere fredeligt side om side, men at konfrontation 
og opgør er uundgåeligt.  
Vi er tilbøjelige til at glemme, at ikke alt, vi ser og hører om muslimer, 
kan retfærdiggøres ud fra Koranen – ligesom ikke alt, hvad kristne fore-
tager sig, nødvendigvis kan retfærdiggøres ud fra Bibelen eller kristen 
teologi. 
Dykker man ned i teksterne, viser det sig imidlertid, at lighederne langt 
overstiger forskellene, og at der er grundlag for en fælles etik.  
Jeg vil i mit foredrag gøre rede for de mest centrale ligheder og forskelle 

mellem islam og kristendom og besvare spørgsmål fra tilhørerne. 

Mandag d. 4/12-2023 

Juleafslutning med underholdning. 

 


