
Videnskab og tro 
– venner eller fjender?
Alister McGrath, en af verdens førende apologeter, professor ved University of Oxford, 
underviser om forholdet mellem videnskab og tro.

Torsdag den 15. september 2016
kl. 19.30-22.00

Christianskirken i Aarhus

1. “Science, God, and Faith:  
Richard Dawkins versus C. S. Lewis on the Meaning of Life”  
(Naturvidenskab, Gud og tro. Livets mening ifølge Richard Dawkins 
og C. S. Lewis)

2. “Conflict or Mutual Enrichment?  
Reflections on the relationship of Science and Faith”  
(Konflikt eller gensidig berigelse? Overvejelser om forholdet 
mellem naturvidenskab og tro) 

 



ViDEnSkAb og TRo 
– venner eller fjender?

To forelæsninger torsdag den 15. september 

Det er en udbredt tankegang, at der er en konflikt mellem naturvidenskab på den ene side og 
religiøs tro på den anden. Den første er rationel, mens den sidste er irrationel. Videnskaben er for 
de intellektuelle, mens religion er for dem, der har brug for trøst og håb i en uoverskuelig verden. 

Men er denne opsplitning mellem naturvidenskab og tro holdbar? Og er religiøs tro nødvendigvis 
irrationel? Mange af den moderne naturvidenskabs fædre som Newton, Kepler og Galilei havde et 
kristent verdensbillede med plads til Gud, og deres tro på en skaber motiverede dem til at udfor-
ske naturen.
Men hvordan ser situationen ud i dag? Vi giver ordet til professor Alister McGrath, der som tidlige-
re forsker i molekylær biofysik og nu professor i teologi har reflekteret over problemstillingen og 
udgivet flere bøger om emnet. 

Velkommen til Alister McGraths to spændende forelæsninger. Bemærk at forelæsningerne 
holdes på engelsk.

Kl. 19.30: ”Science, God, and Faith: Richard Dawkins versus C. S. Lewis on the Meaning of Life”

Kl. 20.40: “Conflict or Mutual Enrichment? Reflections on the relationship of Science and Faith” 

Alister McGrath: professor ved University of 
Oxford. Han har en ph.d. i molekylær biofysik 
og en doktorgrad i teologi. Han er tildelt en 
ph.d. for sit arbejde med naturlig teologi og for-
holdet mellem naturvidenskab og religion. Han 
har udgivet mere end 20 akademiske bøger, 
og hans forfatterskab fokuserer blandt andet 
på kristen apologetik og forholdet mellem kri-
stendom og naturvidenskab. Han har skrevet 
flere populære bøger imod nyateismen og har 
offentligt debatteret med ateister som Richard 
Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens 
og Peter Atkins. Derudover er han ordineret 
præst i Church of England.

Sted: Forelæsningerne holdes i 
Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 
8200 Aarhus N

Pris: 50 kr. 

Arrangør: Center for Kristen Apologetik  
i samarbejde med Evangelisk Alliance

Spørgsmål: Skriv til cka@teologi.dk 
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www.apologetik.dk

www.evangeliskalliance.dk


