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             Aarhus C 

Emne:  Et døgn med mening, tilværelsesfortolkning, forsoning, fylde og livsfornyelse.  

 

Målgruppe:  1)  Mennesker med interesse for teologiske spørgsmål fx. Kirkegængere,   

menighedsrådsmedlemmer og andre med interesse for eksistentielle spørgsmål. 

2) Unge mennesker, der kunne lade sig inspirerer til at studere teologi eller     

religionsvidenskab. 

Tid, sted og aktør: Teologiens Døgn 2013 blev afholdt i Aarhus den 5. og 6. april 2013 i Aarhus 

Domkirke, Aarhus katedralskole, Kvindemuseet, Café Hack og Thorups Kælder. 

 

Opnået støtte:  Aarhus Universitet  kr. 25.000,- 

  Den Folkekirkelige Udviklingsfond  kr. 40.000,- 

  Y-Mens Klub, Marselisborg kr. 10.000,- 

  Aarhus Stift   kr. 35.000,- 

  Viborg Stift   kr. 12.500,-  

  Ribe Stift   kr.   5.000,- 

  Aalborg Stift   kr. 12.500,- 

Projektets formål: ”Teologiens Døgn” arrangeres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus 

Stift, Århus Domkirke, Pastoralseminariet, Via University College Diakonhøjskolen, Aarhus 

Katedralskole og biskopperne i Aalborg, Viborg, Haderslev og Ribe om at fremme interessen for 

teologi, livsoplysning og tilværelsestolkning. Formålet er at skærpe teologiens profil i oplysning, 

debat om almene samfundsspørgsmål og at gøre opmærksom på uddannelser, der har teologi som 

hovedfag eller hvor teologi indgår i uddannelsen At øge interessen for og opmærksomheden på 

teologi og religionsvidenskab som områder, der har almen interesse som medium for dannelse, 

folke- og livsoplysning. 

Projektets indhold:  Foredrag, filmforevisninger, udstillinger, salmemaraton, paneldiskussioner. 

Teaterforestillinger, kultur- , kunst- og teologi-historiske  rundvisninger i Aarhus By og Aarhus 

Domkirke, Teater for børn, koncerter, performance med ”Mad i Bibelen”. 

Erfaringer og resultat: Teologiens Døgn viste i sit andet år (2013) igen sin berettigelse, idet ca. 

2000 personer deltog i et eller flere arrangementer. Resultatet er desuden, at der blev udbygget et 

samarbejde mellem de nævnte institutioner og Faculty Of Arts resp. Teologi og religionsvidenskab, 

VIA University, Diakonhøjskolen, de fem jyske Stifter: Aalborg, Viborg, Aarhus, Haderslev og 

Ribe. 

Læs om projektet her:  www.teologiensdogn.dk 

Øvrige oplysninger:  

 


