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Køn, kvinder og kristendom
Kristendommen har som 
de andre store religioner 
haft kolossal indflydelse 
på, hvordan vi i vores del 
af verden har set på køn og 
ligestilling. Generation efter 
generation er det blevet for-
talt, at det var manden, 
der skulle stå i spidsen for 
samfundet og kirken, mens 
kvinden blev betragtet som 
det svage køn, hengemt til 
periferien af kristendommen, uden ret til at bestemme over sit eget. 
Netop dét spørgsmål, køn, kvinder og kristendom, vil vi gerne gøre til genstand for en 
drøftelse i de kommende frokostmøder. Vi begynder ved begyndelsen: Paulus og hans syn 
på køn og kvinder, som også i dag bliver aktualiseret fra tid til anden, når spørgsmålet 
om kvindelige præster rejses. Dernæst bevæger vi os frem til den tidlige kristendom, hvor 
kvinderne – både i evangelierne og i den tidlige kirkedannelse -, spillede en måske større 
rolle end tidligere antaget. Derfra skal vi til kunsthistorien for at blive klogere på, hvor-
dan kvinderne er blevet portrætteret af (mandlige) kunstnere gennem tiden. Vi slutter i 
nutiden med et foredrag om moderne, feministisk teologi, for at se nærmere på, hvordan 
de nye indsigter kan gøre sig gældende i en teologi for os moderne menneske. Vel mødt!

8. februar kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen,
Vor Frue Kloster
»U/lighed i Paulus’ univers« ved valgmenighedspræst,
ph.d., Jesper Tang Nielsen.
Mange tror, at apostlen Paulus har sagt: ”Her kommer det ikke an på at
være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller
kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.” Det har han ikke. Han siger ”…
på at være mand og kvinde…” Den lille forskel er ganske stor, når man
skal forstå, hvad Paulus mener om kønnene og forholdet mellem dem.

For Paulus tænker faktisk ikke på lighed mellem kønnene. Han mener, at uligheden overskrides. Fore
draget handler om, hvad resultatet må blive, når kønsforskelle falder bort i Kristus og alle er én i ham.



8. marts kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster
»Kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom« ved sognepræst,
ph.d., Marianne Skovmand Aagaard.
Kristendommen har haft afgørende betydning for vores syn på mænd og kvinder – og for at
kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn. Men i kirkens tidlige  
historie tegner sig et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af
kristen dommen, end man hidtil har haft øje for. Foredraget præsenterer den nyeste forskning
om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom.

12. april kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster
»Køn og kvinder i kunsten« ved Jørgen Ingberg Henriksen, pastor emeritus.
Jeg vil forsøge at vise, at i kunsten er det faktisk muligt at se, ganske klart, hvordan man
har opfattet, set og talt om kvinder og køn gennem tiden og gennem kunsthistorien. Og ikke
mindst: Hvordan man har læst og fortolket Bibelen.

10. maj kl. 12.00-14.00, Laxmandssalen, Vor Frue Kloster
»Feministisk teologi« ved Mia Rahr Jacobsen, sognepræst.
Køn og seksualitet fylder meget i disse år, og nye begreber som f.eks. queer og MeToo er duk
ket op – også i kirken og teologien. Mia Rahr Jacobsen, sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke,
fortæller om den feministiske teologi i dag i emner som bl.a. kvinders tro og Gud Moder.

Frokostmøderne finder sted i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster fra 12.00 til 14.00. Efter 
foredraget serveres der smørrebrød og kaffe. Det er gratis at deltage i foredraget, men 
ønsker man at spise med koster det 30. kr.




