Välkommen till Exegetiska dagar 2021!

Bibeln i
politiken
The Bible in politics
4-5 oktober 2021,
Teologiska fakulteten,
Uppsala universitet

PROGRAM
Måndag 4/10
Lokal: Universitetshuset, sal VIII, Uppsala universitet
Dagens föreläsningar är öppna för alla och kommer att streamas via zoom
https://uu-se.zoom.us/j/66198340728 Meeting ID: 661 9834 0728

9:30

Välkomna!

9.45

Årsmöte med Svenska exegetiska sällskapet
Härmed kallas medlemmarna till årsmötet. Förslag på ärenden
sänds till Tobias Hägerland, tobias.hagerland@lir.gu.se

10.45

Kaffepaus

11:15

Prof. Athalya Brenner-Idan, Amsterdam University
“Bible, theology and politics in times of pandemics”
Respondent: Dr Sebastian Selvén, Dalarnas museum, Falun

12:30

Lunchpaus

14:00

Dr Andrew Mein, St Andrews University
“British Biblical Scholarship and Political Propaganda during the First
World War”
Respondent: Dr Valérie Nicolet, Institut Protéstant de Théologie,
Paris

15:15

Kaffepaus

15.45 17.00

Dr Karin Berber Neutel, Umeå universitet
"The Bible in Anti-Migration Politics in Northern Europe"
Respondent: Dr Hanna Stenström, Enskilda högskolan i Stockholm

19.00

Supé Restaurang Feiroz (Blåsenhus, von Kraemers allé 1)

Tisdag 5/10
Lokal: Blåsenhus (von Kraemers allé 1), sal 12:128.
Dagens workshops vänder sig framför allt till lärare och doktorander.

09.20

Välkomna!

09.30-10.30

Mikael Larsson och Hanna Liljefors, Uppsala universitet:
”Att undervisa om bibel och politik - fallgropar och
möjligheter?” Erfarenheter från undervisning på kursen
”Bibeln i samtidskulturen”.

10.30-11.00

Kaffe

11.00-12.00

Karin Berber Neutel, Umeå universitet:
“Negotiating gender politics in the classroom:
implications of conflicting perspectives.” How do we
deal with ancient texts in a contemporary context where
gender equality is the norm? We explore assumptions
and implications through examples from textbooks and
commentaries

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Håkan Bengtsson, Uppsala universitet:
”Reflektion över dagen”. Vad innebär det ”bibliska”
kulturarvets nya synlighet i den politiska debatten för
oss som lärare?

14.00-14.30

Avslutande diskussion

14.30

Kaffe.

Deltagande på länk kräver ingen anmälan. För deltagande på plats, meddela Hanna Liljefors,
hanna.liljefors@teol.uu.se. Då vi vet att lokalen räcker och kan dimensionera kaffe.
Anmälan till Exegetiska dagens supé sker genom insättning av på bankgiro 544-2959 senast
den 10 september: 425 kr för ord medlemmar, 250 kr doktorander och studenter, 550 för
icke-medlemmar. Glöm inte ange Ditt namn vid betalning. Önskemål om specialkost
meddelas senast 15/9 till hanna.liljefors@teol.uu.se
SVENSKA EXEGETISKA SÄLLSKAPET grundades 1936 som en sammanslutning av akademiska lärare,
studenter och andra personer med ett genuint intresse för bibelvetenskap i dess skilda former.
Medlem i sällskapet och prenumerant på Svensk exegetisk årsbok blir du genom att fylla i ett
formulär på hemsidan, http://www.exegetiskasallskapet.se/ och betala medlemsavgiften (f.n. 50 kr).
Medlemavgift beslutas av årsmötet. Årsboken, som också kan beställas på hemsidan av andra än
medlemmar - även tidigare årgångar - kostar f.n. 200 kr inom Sverige, 300 kr utanför Sverige och för
studenter 100 kr. För medlemmar ingår frakt i priset. Normalt kommer medlemsavgiften och
kostnaden för årsboken sedan på samma faktura. Anmälan och frågor om årsboken kan även epostas till skattmastare.ses@gmail.com
You may become a member of the Swedish Exegetical Society, and subscribe to the Yearbook, by
filling in a form on the website http://www.exegetiskasallskapet.se/ and by paying the membership
fee (currently SEK 50). The membership fee is decided by the Society's Annual meetings. The
Yearbook, which can also be ordered by non-members on the webpage (including from previous
years) currently costs SEK 200 within Sweden, SEK 300 outside Sweden, and SEK 100 for students –
for members, the prices include freight. Normally, the membership fee and the cost for the Yearbook
will then be included in the same invoice. Application for membership and other questions may also
be e-mailed to skattmastare.ses@gmail.com

Exegetiska dagar 2021 möjliggörs med hjälp av generösa bidrag från
Olaus Petri stiftelse.

