
Christianskirken
Frederikshaldgade 15
8200 Aarhus N

Temadag 

 

videnskab og tro 
Alister McGrath, en af verdens førende apologeter, professor ved University of Oxford, 
underviser om forholdet mellem videnskab og tro.

Fredag den 16. september 2016 kl. 8.15-14.00

www.apologetik.dk
www.evangeliskalliance.dk



Program:

Velkomst ved leder for Center for Kristen Apologetik Kurt Christensen 8.15

1. ‘Multiple Perspectives, Levels, and Narratives: 
Three Ways of Conceptualizing the Relation of Science and Faith’

8.20

Kaffepause 9.10

2. ‘Human Identity: Scientific and Theological Perspectives’ 9.30

Spørgsmålsbesvarelse 10.20

Pause 10.45

3. ‘The Rationality of Faith: Reflections on Issues raised by the New Atheism’ 11.00

Frokost 11.50

4. ‘Natural Theology: A Framework for Exploring the Relation of the Natural 
Sciences and Christian Theology’ 12.30

Spørgsmålsbesvarelse 13.20

Afrunding ved Kurt Christensen 13.45

Temadag om videNskAb og Tro 
Det er en udbredt tankegang, at der er en konflikt mellem naturvidenskab og religiøs tro. Den 
første er rationel, mens den sidste er irrationel. Men er denne opsplitning mellem naturvidenskab 
og tro holdbar? 
Alister McGrath har som naturvidenskabsmand og professor i teologi reflekteret indgående over 
problemstillingen og vil gennem fire lektioner belyse relationen mellem naturvidenskab og tro.

Velkommen til præster, teologer og alle andre interesserede til en spændende temadag!

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: 350 kr. incl. forplejning  
Studerende og pensionister: 250 kr.   
Studerende uden forplejning: 160 kr.
Tilmelding og betaling: http://teologi.dk/
tilmeld/

Arrangør: Center for Kristen Apologetik  
i samarbejde med Evangelisk Alliance

spørgsmål: Skriv til cka@teologi.dk 
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