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1. Nyt fra afdelingerne 

 

AU:  

Jeppe Sinding Jensen, Lars Ahlin og Armin Geertz har valgt at gå på pension. Velbesøgte 

afskedsseminarer (juni, august og december) med deltagelse af kolleger og studerende har været 

afholdt for dem; alle tre fortsætter som emeritusser med tilknytning til og fast kontor på afdelingen. 

Lektorat i indfødte folks religioner er besat af Benjamin Purzycki fra Max Planck Instituttet (Leipzig) 

med ansættelse fra august 2019. Marie Vejrup Nielsen har fået Velux-bevilling om udviklingen af 

kulturhistoriske museers formidling af religionens rolle. Mette Bjerregaard Mortensen forsvarede sin 

ph.d.- afhandling i juni 2018. 
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KU:  

Simon Stjernholm har fået VELUX-projekt om Koranen i dansk sammenhæng; 2 phd + 1 postdoc-

stillinger opslås. En fælles KA i Religionsvidenskab med specialisering i hhv. religionshistorie og 

religionssociologi er trådt i kraft i februar 2018. En faglig dag på RV om religion og globalisering for 

alle undervisere og studerende blev afholdt i oktober (de redigerede bidrag fra seminaret udkommer 

som antologi på Forlaget Univers). Annika Hvithamar er gået i gang med en lederuddannelse på CBS.  

Margit Warburgs forskningsråds-udnævnelse udløber i 2021. Jes Heise Rasmussen har færdiggjort sin 

phd. 

 

SDU: 

Visioner for fremtiden blev diskuteret i august på et fastlærermøde. Der kommer mindre ændringer i 

studieordninger i 2019. Der er på SDU et vist pres fra fakultetet for flere tværfaglige fag på KA aht. 

besparelser. Studierejse til Brasilien planlægges med Mikael Aktor som tovholder. Flere 

religionsstudier-forskere har bidraget til bogen Reframing Authority (udsprunget af 

forskningsprogrammet Autoritet, materialitet og medier på SDU) som udkom i november 2018 

(Equinox). Tim Jensen og Mikael Aktor planlægger pensionering inden for de kommende år. Laura 

Feldt er frikøbt i foråret 2019 for at deltage i forskningsprojektet ”The Demise of Religions” på Centre 

for Advanced Study i Oslo. Katrine F. Baunvig stoppede på SDU 1.12.; hun er nu ny leder af 

Grundtvig Centeret (AU/KU). Et adjunktur i Religionsstudier er slået op på SDU (se www.sdu.dk > 

ledige stillinger); ansøgningsfristen er 15. februar 2019.  

 

2. DASR-arrangementer 

DASR afholdt sammen med Religionsvidenskabeligt Tidsskrift seminar på AU 17.-18. december med 

temaet Religion og medier. Arrangementet var velbesøgt med ansatte fra alle afdelinger (og i alt ca. 30 

fremmødte). Udvalgte oplæg skrives til artikler til særnummer af RvT – information er sendt rundt af 

http://www.sdu.dk/
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Johanne Louise Christiansen (kontakt Johanne eller Laura for mere information). Baseret på DASR 

seminar/internat 2018 er RvT 68 udkommet som særnummer om religiøse reformer (til gratis 

download). 

Datoer for DASR internat i 2019 er fastsat til dagene 19.-20. august 2019, samme sted som sidst, 

nemlig SDU samt middag og overnatning på Dalum Landbrugsskole, hvis lokaler og værelser er 

bookede til os. Sæt derfor kryds i kalenderen ved disse datoer! (NB! – dette er let ændrede datoer ift. 

tidligere udmelding). Internatet vil i år også indeholde generalforsamling. Bestyrelsen modtager gerne 

forslag til faglige temaer og/eller aktiviteter, også til undervisningsdelen af seminaret. Vi opfordrer nye 

ph.d.’er til at præsentere deres projekter samt alle forskere til at medbringe nye publikationer. 

DASR har besluttet at indstifte en specialepris for årets bedste speciale. Indstillinger sendes til Laura og 

Jørn, og prisvinderen vil få overrakt prisen i forbindelse med internat (hvis muligt). 

Principperne for at indstille et speciale til DASR-prisen er følgende: 

- Eksaminator og censor skal være enige om at specialet skal indstilles. Det er op til eksaminator at 

indhente bekræftelse fra censor, som vedlægges indstillingen. 

- Specialeprisen gives til et speciale, som demonstrerer kvalifikationer ud over, hvad der kan forventes 

opfyldt i forhold til uddannelsens læringsmål. Specialets faglighed skal således være på et 

ekstraordinært højt niveau og demonstrere en stor grad af selvstændighed og faglig fordybelse. 

Indstillingen skal beskrive på hvilke måder specialet demonstrerer sådanne kvalifikationer. 

 

3. Internationalt samarbejde  

En velorganiseret EASR-konference i Bern forløb fint med et rekordstort antal deltagere (omkring 

500), en del fra DK. JB og LF deltog i hhv. executive comittee møde og general assembly hos EASR 

og IAHR.  

I 2019 er der EASR-konference i Tartu, Estland (https://easr2019.org/). Absolut sidste udkald for 

individuelle papers er 10. februar. Den femårlige IAHR-verdenskongres er næste gang i New Zealand 

(https://www.iahr2020.kiwi/). Kommende EASR-konferencer er besluttet (2021: Pisa, 2022: Cork), og 

https://tidsskrift.dk/rvt/announcement/view/661
https://easr2019.org/
https://www.iahr2020.kiwi/
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DASR-bestyrelsen har diskuteret, om det i 2023 skal være i DK. Dette vil bestyrelsen også tage op på 

generalforsamlingen.  

Den nordiske religionssociologiske konference bliver afholdt i 2019 i Oslo, og den næste internationale 

i 2019 bliver i Krakow. 

 

4. DASR formidling 

Al ny information med arrangementer, stillinger, udgivelser osv. kan uploades ad hoc på foreningens 

facebookside. 

Kontakt gerne Laura Feldt eller Jørn Borup med sådanne meddelelser. 

 

5. Medlemskab og medlemsbidrag 

Er du ikke medlem af DASR – eller har du ikke fået betalt dit kontingent for 2018 eller 2019: Send da 

en mail herom til Jesper Sørensen jsn@cas.au.dk . 

Foreningens bankkonto i Nordea:  

Reg nr. 2316 Kontonr. 0717852389 

mailto:jsn@cas.au.dk

