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1. samling av teol 4528V  
Jesus og kristen identitet i endring: Bibel og kulturell kompleksitet 
 

Program 11. -  13 oktober 2011  

Domus theologica, Blindernveien 9, Oslo 

 

De deltagerne som har bedt om overnatting vil bo på Thon hotel Munch. 

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-munch/ 

Det er enkelt å gå til Tullinlølla og ta trikk 18 eller 19 til Adamstuen eller Ullevål sykehsu og 

gå derfra til fakultetet. Vi har kjøpt inn fleksikort og dagskort for transport på kursdagene. 

 

Tirsdag 11. Oktober i auditorium U 40  
 

Detaljert program finnes på http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/events/conferences/concluding-

conference-jcc-.html  

 

09.00  Registrering for EVU deltagere (kaffe, te og frukt)  

 

09.15   Velkommen og kort presentasjon  

 

09.30 – 12:15 Jesus –perspectives from the margins 

Halvor  Moxnes, University of Oslo, Jesus beyond nationalism – in light of terrorism 

Loreen Maseno, Maseno University, Kenya, Many faces of Jesus: A perspective from 

Christian widows in rural Kenya 

Elia Mligo, Njombe University College, Tanzania, Jesus, a compassionate 

companion:Christological reflections from below 

 

12:15 – 13:15 Lunsj med enkel bevertning 

 

13:15 – 16:00 Nils A. Dahl 100
th

 anniversary lecture and seminar 

13:15 – 14:15  Jesus the Jewish Christ by Paula Fredriksen, Boston University 

14.30 – 16.00  Seminar med Paula Fredriksen. Respondent: Jone Salomonsen, University of 

Oslo 

16:30   Mottagelse i foajeen. Festlig samvær for å feire Dahl jubileet og avslutningen av 

forskningsprosjektet Jesus in Cultural Complexity. 

 

Frikveld, men de som ønsker kan bli med på en enkel middag på kursets regning.  

Avgang mellom 1730-1800 med Annhild til en lokal restaurant  Gi beskjed om du blir med! 

 

 

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-munch/
http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/events/conferences/concluding-conference-jcc-.html
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Onsdag 12. oktober i rom 309 på Domus theologica   
Kaffe/te frukt fremme fra 09.15 

09.30 – 12.30 TEMA: Kulturell kompleksitet, bibelarbeid og identitet. Praksis-erfaringer, 

CASE-arbeid. 

  

09.30 – 10.00 Presentasjon av kurset og deltakere  

 

10.00 – 10.30 Oppgavearbeid: Hva i deres praksis ble aktualisert av gårsdagens foredrag, evt 

hva gjorde at det ikke aktualiserte deres praksis? Evt hva ble ikke aktualisert som kunne/burde 

blitt det? 

 

10.45 – 11.30 Halvor Moxnes: Innlegg med utgangspunkt i artikkel i Kirke og Kultur og id 

knyttet til hushold og familien jf Putting Jesus in his Place. 

 

11.45 – 12.30 Marianne Bjelland Kartzow: Contextualizing gender - Intersectionality 

 

12.30 – 13.00 Samtale 

 

13.00 – 14.00 Lunsj (på 309)  

 

14.00 – 16.00  TEMA: Jesus i Islam, Jesus og Muhammad og moderne identiteter.  

 

Oddbjørn Leirvik: 2 bulker hvorav en på Jesus og Muhammad og en på tilleggspensum. 

Aksel Bjerke går gjennom det som er pensum fra Kirke og Kulturnummeret og arbeidet med 

masteroppgaven 

 

17:30 – 19.00 Middag for kursdeltagerne på Litteraturhuset (Kafe Oslo) Gi beskjed om du 

ikke vil spise med kurset og komme rett til lanseringen! 

 

19.00 – 21.00. Lansering på Litteraturhuset 

Lansering av Kirke og Kulturs nr. 3/2011, Jesus og Muhammed og norske identiteter. 

Forfattere og redaksjon til panelsamtale og diskusjon. 

Svein Tindberg og Nina Witoszek vil også delta 

 

Torsdag 13. oktober på rom 309 
Kaffe/te frukt fremme fra 09.15 

 

0915 – 1000  IKT støtte på kurset: Elementær innføring i Fronter, UIO epost og bruk av 

vpn.uio.no for litteratursøk og innhenting av elektroniske tekster v/Ole Kristian Holseth, TF 

1015 – 1100  Halvor trekker tråder fra de siste dagene og Annhild sier noe om essayarbeid.  

11.00 – 11.45  Johan Meyer, tidl. kulturattache på Den norske ambassaden i Berlin:  Berlin 

som flerkulturell by 

11.45 – 12.30 Vi forbereder uka i Berlin. 

12.30 – 13.00 Lunsj og auf wiedersehen! 


