ARRANGEMENTER
EFTERÅR 2020
Studenterpræsterne på KU

STUDENTERPRÆSTERNE
Mere end én du kan tale med!

Vi studenterpræster på KU er de studerendes egne præster. Vi står til rådighed
med personlige, eksistentielle samtaler og er der for dig, hvis livet føles for stort
eller for småt. Derudover tilbyder vi hvert semester en bred vifte af arrangementer.
Nogle går i dybden, andre danner ramme om blot at være. Alle kan deltage, og
der er lidt for enhver smag. Tag et kig i folderen - måske er der også noget for din
smag.
Er du fx til udeliv og frisk luft, kan du både komme ud at fiske, se på mos og samle
svampe. Har du lyst og overskud til at fylde endnu mere på videnstanken er der
foredrag. Dette semester om litteratur i pandemiens tegn og om frygt og håb i vores
tid.
Er du én, der ind imellem har brug for enten en stille start eller afslutning på dagen,
er der hhv. Mindful morgen og Rum til ro. Har du lyst til at vende nogle af livets
store spørgsmål, og gøre det i dialog med andre, er der eksistenssamtaler.
Og tilhører du de sangglade og dem, som elsker både fællessang og højskoleånd,
er der traditionen tro semesterets højskolesangaften.

Vel mødt i efteråret 2020 - vi glæder os til at se dig!
studenterpraesternekbh.dk		

Studenterpraesterne på KU		

@studenterpraesterneku

Covid-19: Vi følger situationen nøje og tilpasser vores arrangementer de gældende retningslinjer.
Hold øje på vores øvrige platforme, som vi opdaterer løbende.

FOREDRAG
LITTERATUR DER SMITTER

MELLEM FRYGT OG HÅB

Erik Skyum-Nielsen sætter litterært fokus på
epidemier i almindelighed og pest i særdeleshed.

Lige nu kan det måske være svært at huske,
men før coronakrisen var verden altså også
udfordret og udfordrende. Hvor alarmerende
klimaforandringer og eskalerende globale
konflikter fylder på det ydre plan, hører stress,
angst og følelsen af ikke at kunne leve op til
mantraerne om evig selvudvikling og optimering
til på det indre plan. Mens vi hører meget om
identitetspolitik, forsvinder de store fællesskaber
og står derfor mest som længsler i moderniteten.

VED LEKTOR ERIK SKYUM-NIELSEN

Vi begynder i 1348 med pesten i Firenze, som i
Boccaccios Dekameron får ti unge mennesker til
at drage uden for byen og fortælle hinanden 100
historier, og vi slutter hos Hanne-Vibeke Holst,
der med Som pesten i 2017 forudsagde meget af
det, som faktisk kom til at ske under coronakrisen
i 2020.
Mellem disse to nedslag foretages en række
andre spændende romannedslag, bl.a. hos Albert
Camus og Ib Michael.
Deltagerne vil få spændende lytteoplevelser
og vil bagefter kunne gå hjem med en dejlig
huskeliste med forslag til videre læsning.
Erik Skyum-Nielsen er mag. art. i nordisk litteratur
ved Københavns Universitet og i dag ansat
som lektor ved Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab samme sted. Han er desuden
litteraturanmelder ved dagbladet Information.
Onsdag 30. september kl. 16
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7
GRATIS ADGANG

VED JOURNALIST BJØRG TULINIUS & KULTURREDAKTØR MICHAEL BACH HENRIKSEN
Hvor er håbet henne i et sådant scenarie?
Giver det overhovedet mening at tale om håb?
Ja, lyder svaret fra 18 internationalt førende
forfattere og tænkere, som journalist Bjørg
Tulinius og kulturredaktør Michael Bach
Henriksen har talt med i forbindelse med deres
bog Mellem frygt og håb.
Torsdag 5. november kl. 16
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7
GRATIS ADGANG

EKSISTENS OG RO
MINDFUL MORGEN

EKSISTENSSAMTALER

VED MINDFULNESS-INSTRUKTØR MAJA
FOLKENBERG & CAMILLA JUST
AGGERSBJERG
Kunne du tænke dig en rolig start på dagen?
Hverdagen som studerende kan være stressende.
Studie, arbejde og et socialt liv, der skal forenes,
og det kan undertiden afføde uro i krop og sind.

VED NICOLAI HALVORSEN

Eksistenssamtalerne er som titlen antyder
en samtale om eksistentielle fænomener og
problemstillinger mellem deltagerne. Vi er
højest 10 personer i gruppen og samtalerne
igangsættes af studenterpræst Nicolai Halvorsen
med en kort tekst eller et stykke musik. Derefter
kan alle deltagere byde ind med tanker og
refleksioner.
Målet er at vi gennem samtalen tydeliggør vores
eget sprog og bliver klogere på, hvad vi hver

især ved, mener og tror og hvordan det er
meningsfuldt at tale om. I efteråret vil aftenens
temaer være: mening, frihed, autoritet og døden.
Tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
Eksistenssamtaler er et samlet forløb, så man
tilmelder sig hele rækken.

Kom til 30 min mindful stund i kirkerummet med
efterfølgende let morgenmad til dem, som har lyst.

Onsdage 23. september, 7. oktober,
21. oktober og 4. november kl. 19.30
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30
GRATIS ADGANG

RUM TIL RO

VED CAMILLA JUST AGGERSBJERG
Læg vejen forbi til en kort gudstjeneste inden
dagen går helt på hæld. Gennem ord og toner
får du mulighed for at fordøje dagen og finde ro,
inden du begiver dig hjemad eller videre.
Hver gudstjeneste har sit eget tema. Musikken
leveres af pianist Simon Hinz på flygel.
Onsdage 16. september, 7. oktober,
28. oktober, 4. november, 18. november og
2. december kl. 17
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
GRATIS ADGANG

Tirsdage 29. september, 6. oktober,
20. oktober, 3. november, 17. november og
1. december kl. 9
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
GRATIS ADGANG

NATUR
FILOSOFISK MOSTUR

VED LEKTOR CLAUS EMMECHE, LEKTOR
FLEMMING EKELUND & NICOLAI HALVORSEN
Turen går til Vestre Kirkegård - en centralt
beliggende københavnsk lokalitet med en varieret
natur af mosarter, træer, buske og planter. På
turen er de lokale mosser i fokus, foruden den
gående filosoferen og samværet. Vi spiser frokost
undervejs og der vil være en opbyggelig tale fra
studenterpræsten. Arrangeres i samarbejde med
Laboratoriet for Naturfilosofi.

TEOLOGISK FISKETUR
MED NICOLAI HALVORSEN

Studenterpræsten inviterer vanen tro på
fisketur på Øresund. Tag med og fang fisk til
aftensmaden. Der vil især være mulighed for at
fange torsk og sild med mulig bifangst af sej,
makrel, hornfisk og havørred. Alle kan være med
og selvom der ikke er fangstgaranti, så plejer de
fleste at fange noget. Undervejs er der samling i
kabyssen, hvor et teologisk spørgsmål drøftes.
Tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
senest 15. sep. Angiv om du vil leje grej (100 kr.)
Lørdag 19. september kl. 12.30-18.00
Mødested: Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj
- M/S Skipper

Tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
Lørdag 7. november kl. 10
Mødested ved hovedindgangen:
Vestre Kirkegårds Allé 15, København
GRATIS ADGANG

FILOSOFISK SVAMPETUR

MED LEKTOR CLAUS EMMECHE, LEKTOR FLEMMING EKELUND & NICOLAI HALVORSEN
Den filosofiske svampetur går i år til Jægersborg
Dyrehave lige nord for København, der især
er kendt for den store bestand af dådyr og
kronhjorte. Men dyrehaven har en af Danmarks
største mest artsdiverse svampelokaliteter. I de
senere år har udgåede træer fået lov at ligge
til stor glæde for svampe og dyr. Der vil være
mulighed for at finde både spiselige og giftige
svampe, men heldigvis har vi kyndig vejledning
undervejs, så der er ingen fare.

Som det er tradition på de filosofiske ture, bliver
der ved turens begyndelse fremlagt et emne
til filosofisk refleksion undervejs og ved den
fælles frokost vil der være en opbyggelig tale fra
studenterpræsten. Arrangeres i samarbejde med
Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
Lørdag 3. oktober kl. 10
Mødested: Den røde port ved Peter Lieps vej,
Klampenborg
GRATIS ADGANG

MUSIK

SAMTALE

HØJSKOLESANGAFTEN

TAL MED STUDENTERPRÆSTEN

SORGGRUPPE FOR STUDERENDE

Tag med på opdagelsesrejse i den spritnye og
19. udgave af Højskolesangbogen sammen
med Jørgen Carlsen, som er formand for
udvalget bag udgivelsen. I de sidste fire år har
udvalget gennemgået i tusindvis af sange – både
gamle og helt nyskrevne – for at fastlægge
indholdet i den nye udgave, som udkommer
d. 12. november i år.

Universitetsstudiet er presset, og der er ikke
meget plads til kriser, forstyrrelser og modgang,
selvom alle rammes af dem ind imellem. Men
det er vigtigt at give plads og opmærksomhed til
kriserne, for det er ofte gennem dem, man dannes
og modnes og lærer sig selv at kende. En af de
vigtigste opgaver for os studenterpræster er at
tilbyde personlige samtaler for studerende på
videregående uddannelser.

Har du på et tidspunkt mistet en, du holdt af, så
er der her et netværk, hvor du kan dele din sorg,
lytte og mødes med andre studerende i sorg.
Når man har mistet, kan man føle sig presset,
ensom og magtesløs. Måske oplever man også, at
omgivelserne ikke forstår en og så kan det være
befriende at møde andre, der har det lige sådan.

VED FHV. HØJSKOLEFORSTANDER
JØRGEN CARLSEN

Jørgen Carlsen løfter sløret for overvejelser og
diskussioner om, hvordan man forener det gode
gamle med det gode nye, og om hvad det gode
nye i grunden er.
Denne aften handler det dog først og fremmest
om at opleve glæden ved at synge. Og her
er Jørgen Carlsen den helt rette - både til at
formidle ånden i højskolesangbogen og at få
sangglæden til at vågne, da han i mere end 30 år
var forstander på Testrup Højskole. Også denne
aften vil han sidde hjemmevant bag flyglet.
Torsdag 3. december kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
GRATIS ADGANG

INDIVIDUELLE SAMTALER

Vi er der for at lytte til dig, hjælpe dig med at få
klarhed over dine problemer og dine
handlemuligheder. Og også med at udholde og at
leve med det, som gør ondt, men som man ikke
kan ændre på. Vi missionerer ikke. Vi har fokus på
det, du kommer med. Vi tager udgangspunkt i din
situation og respekterer dit ståsted. Hvis du
spørger, fortæller vi også gerne om vores eget
ståsted.
Alle studerende på de campus, som vi dækker,
kan få en samtale – uanset medlemskab af
folkekirken, tro eller ikke-tro. Som præster har vi
udvidet tavshedspligt.

FOR DIG, SOM HAR MISTET

Sorg opleves forskelligt, men fælles for alle er, at
den ikke er noget man skal kureres for eller skynde
sig væk fra. Den skal passes, for grundlæggende er
den din hjemløse kærlighed til en, du holdt af, som
nu er død eller på anden måde ikke er i dit liv mere.
Er sorggruppen noget for dig, så tag kontakt til en af
os studenterpræster.
Er du mere til et uformelt socialt samvær med
andre studerende i sorg, henviser vi til Emil Bülow
Petersen, som er studerende på Europæisk
Etnologi på Saxo. Emil kender personligt til sorg
og har på frivillig basis startet ”Sorg Godt”. Du kan
finde flere oplysninger på Facebook: “Sorg Godt
Københavns Universitet”, hvor du skal anmode om
medlemsskab. Du kan også kontakte Emil på mail:
emillive@live.dk.

Du finder vores kontaktoplysninger på bagsiden af denne folder

KONTAKT OS

STUDENTERPRÆST
KØBENHAVNS UNIVERSITET
HUM & ITU
Inger Lundager
Emil Holms Kanal 2, 22.0.20
2300 København S
ilk@km.dk
+45 40 14 64 26

STUDENTERPRÆST
KØBENHAVNS UNIVERSITET
TEOL, JUR & SAMF
Camilla Just Aggersbjerg
Kigkurren 8D 2. tv.
2300 København S
caag@km.dk
+ 45 51 41 10 50

STUDENTERPRÆST
KØBENHAVNS UNIVERSITET
NAT & SUND
Nicolai Halvorsen
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
praest@sund.ku.dk
+45 28 75 70 94

Studerer du på KU på Frederiksberg eller andre uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg?
KONTAKT STUDENTERPRÆSTERNE PÅ FREDERIKSBERG
Søren Kjær Bruun skbr@km.dk
Charlotte Cappi Grunnet ccg@km.dk

