SEMINAR

KRISTEN ETIK
I ET PLURALISTISK SAMFUND
VINOTH RAMACHANDRA
IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka
og

ULRIK NISSEN
lektor i etik, Aarhus Universitet

THOMAS PLOUG
professor i etik, Aalborg Universitet
med flere

MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014
TORVET, Aarhus

ARRANGØRER

ET PÅTRÆNGENDE TEMA
Hvordan skal vi leve som kristne i et samfund, hvor en mangfoldighed af religiøse og sekulære livsanskuelser gør sig gældende? På mange områder opleves
kristen etik som et mindretalsstandpunkt, der er under pres. Det er ikke desto
mindre vores opgave som kristen kirke at bidrage aktivt og konstruktivt til det
pluralistiske samfund, som vi er en del af. Det giver en kristen etik os et fremragende udgangspunkt for at gøre!
Evangelisk Alliance ønsker at være et samtaleforum for kristne og kristne organisationer, der står med den fælles opgave at være levende og autentiske
forvaltere af evangeliet til vores tid. Formålet med denne temadag er således at
drøfte de problemstillinger, der opstår, når kristne og kristne organisationer ønsker at legemliggøre en kristen etik i et pluralistisk samfund af i dag.

Hovedtaler
VINOTH RAMACHANDRA

er født på Sri Lanka,

men erhvervede sin bachelor- og ph.d.-grad
som ingeniør fra University of London. Vinoth er
dansk gift og har siden 1980 boet på Sri Lanka
og været involveret i kristent studenterarbejde.
Han er nu en del af International Fellowship of
Evangelical Students’ (IFES) Senior Leadership
Team som sekretær for dialog og socialt engagement. Vinoth har gennem årene arbejdet
internationalt for at få kristne fra hele verden til
at engagere sig i de samfund, som de lever i.
Vinoth har skrevet en række artikler og bøger, ikke mindst om missionsteologi. Han er
aktivt involveret i borgerrettigheds-bevægelsen i Sri Lanka, Micah Network og A Rocha.
vinothramachandra.wordpress.com

PROGRAM
Kaffe og rundstykker
10:30 Velkomst – introduktion v/ Bodil Skjøtt
		 Tre aktuelle cases:
		
Sundhedssektoren v/ læge Allan Axelsen
		
Menigheden v/ præst Johannes Hansen
		
Skolen v/ lærer Merete Kristiansen
11:00 Christian Ethics v/ Vinoth Ramachandra
11:45 Christian Ethics in a Pluralist Society v/ Vinoth Ramachandra
12:30 Frokost
13:30 Replikker:
		
The Public Character of Christian Ethics v/ Ulrik Becker Nissen
		
Christian Arguments and Public Debate v/ Thomas Ploug
14:15 Pause
14:30 Paneldebat:
		
Hvad skal vi gøre nu?
		 v/ Birgitte Graakjær Hjort, Peter Søes og Tonny Jacobsen
15:25 Afrunding
10:00

Øvrige medvirkende
ALLAN AXELSEN

er læge i Aarhus og aktiv i Kristendemokraterne

JOHANNES HANSEN

er præst i Apostolsk Kirke i Aalborg

MERETE KRISTIANSEN
ULRIK BECKER NISSEN
THOMAS PLOUG

er lærer på Rudehøj Efterskole
er lektor i etik ved Aarhus Universitet

er professor i etik ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd

BIRGITTE GRAAKJÆR HJORT
PETER SØES

er sognepræst i Aarhus og ekstern lektor

er sognepræst på Amager

TONNY JACOBSEN

er formand for FrikirkeNet og præst i Vejle Pinsekirke

INFORMATIONER
Alle der er engagerede i kirker og menigheder, kirkelige organisationer og netværk, skoleverden, teologi, samfundsforhold og den
offentlige debat.
PRIS 200 kr. (inkl. forplejning og frokost). Studerende: 100 kr.
ANSVARLIG Andreas Østerlund Nielsen, aon@teologi.dk
TILMELDING Senest den 13. oktober til mf@teologi.dk
STED TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N
WEB www.teologi.dk/ramachandra
ARRANGØR Evangelisk Alliance i Danmark (evangeliskalliance.dk)
		 og Menighedsfakultetet (teologi.dk)
MÅLGRUPPE

Vinoth Ramachandra har en særlig evne til at holde os fast på, at vi som kristne
ikke er af verden, men i allerhøjeste grad i verden. Det er her vi skal gå i dialog
med andre; ikke for at være anderledes, men ved at være tro mod Kristus. Fordi Ramachandra lever og arbejder i et pluralistisk samfund, hvor kristendommen bare er en af flere
verdensopfattelser, formår han at afsløre vores vestlige samfunds blinde vinkler. Jeg glæder
mig til at blive udfordret af ham – selv om det bliver besværligt!
Bodil Skjøtt, generalsekretær, Dansk Israelsmission

Jeg kan varmt anbefale denne temadag. Det er vigtigt, at kirken forholder sig til etikken i vores pluralistiske tid. Det er meget opmuntrende, at det er lykkedes Evangelisk Alliance og Menighedsfakultetet at få en så bred kirkelig opbakning til og medvirken
i temadagen. Det er et udtryk for den nye virkelighed, at vi på grund af sekulariseringen i
Vesten i dag langt bedre forstår, at der er meget mere, der samler os, end der skiller os.
Poul Kirk, præst i Bykirken, Odense

Seminaret er støttet økonomisk af Århus Stiftsråd og Missionsfonden

