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1.  Nyt fra afdelingerne 

Alle afdelinger har på grund af covid-19 måttet aflyse alle fysiske aktiviteter det meste af F20, og 
undervisning har været henlagt til online medier. Der har samtidig været forskellige undersøgelser af 
covid-19 og religion, herunder et Velux-fundet projekt med religionsvidenskabelige deltagere fra både 
AU og KU: Covid-19 – Religion and existential wellbeing  https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-
projects/covid-19--religion-and-existential-wellbeing/  

AU 
Jesper Sørensen er fratrådt som forskningsprogramleder og Lene Kühle har pr. 1. juni overtaget posten. 
Katrine Frøkjær har modtaget en FKK-forskningsprojekt 1-bevilling til et projekt vedr. udvikling af nye 
ritualer i en coronatid https://dff.dk/cases/hvilken-vaerdi-tillaegger-vi-danskere-virtuel-faellessang-
under-coronakrisen. Religion og corona har været genstand for artikler og mindre projekter på Center 
for Samtidsreligon (https://samtidsreligion.au.dk/samtidsreligion-under-coronakrisen/), og flere vil 
følge hen over efteråret.  
Sophie Bønding forsvarer sin ph.d.-afhandling Visions of Unity. A Comparative Study of the Role of Pre-
Christian Nordic Religion in the Formation of Denmark as a Community, the 10th and 19th Centuries 25. juni 
(online). 
 
KU 
Annika Hvithamar er ny institutleder på ToRS.  
Bjarke Nielsen er ny Ph.d.-stipendiat ved Copenhagen Centre for the Study of Theosophy and 
Esotericism (projektleder Tim Rudbøg), samfinansieret med ToRS. På Catharina Raudveres projekt 
Many Roads in Modernity starter pr 1. sept. Marie Curie Fellow ved navn Petek Onur.  

https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/covid-19--religion-and-existential-wellbeing/
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/covid-19--religion-and-existential-wellbeing/
https://dff.dk/cases/hvilken-vaerdi-tillaegger-vi-danskere-virtuel-faellessang-under-coronakrisen
https://dff.dk/cases/hvilken-vaerdi-tillaegger-vi-danskere-virtuel-faellessang-under-coronakrisen
https://samtidsreligion.au.dk/samtidsreligion-under-coronakrisen/
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SDU 
Blandt de mange aflysninger var også afskedsreception for Mikael Aktor; en ny forsøges planlagt til 
efteråret. De nye regler vedr. eksterne lektorer skaber potentielt en del problemer, men E20 er på plads. 
Laura Feldt har modtaget en FKK-forskningsprojekt 2-bevilling til projektet Total Devotion – passions and 
plots in radical religion in the ancient world. I projektet er der lige nu slået et phd-stipendium op med 
ansøgningsfrist 1. oktober: https://www.sdu.dk/en/service/ledige_stillinger/1103953 
(sprogkundskaber kræves). 
 

2. DASR-arrangementer  

RvT med temaet Religion og medier er udgivet https://tidsskrift.dk/rvt/issue/view/8761 med seks 
artikler, to review-artikler og syv anmeldelser – alt til gratis download og fornøjelse. Næste nummer 
bliver om Religion og dyr, og nummeret herefter om Religion og natur. DASR vil reklamere for nye numre 
på Facebook. 
 
DASR besluttede at holde fast i aflysning af internatet 2020. Vi udskyder til næste år og datoerne 27.-
28. maj 2021. Sted (Landbrugsskolen, Odense) og tema (Fake religion) fastholdes. Bestyrelsen vender 
tilbage med mere information i løbet af efteråret. 
 
Decemberseminar i Aarhus bliver et to-dages seminar d. 14.-15. december 2020 med to adskilte 
temaer for dagene: Den første dags tema bliver ”Religion, hygge og jovialitet” og den anden dags tema 
bliver ”Religion, corona og krise”. Mere information herom følger. 
 

3. Internationalt samarbejde 

Den femårlige IAHR konference planlagt til afholdelse august 2020 i Otago, New Zealand blev aflyst. 

Næste års EASR-konference i Pisa planlægges afholdt i dagene 28.juni til 2. juni 

https://www.easr2021.org.  

 

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 2019 eller 2020: Send da 

en mail herom til Jesper Sørensen jsn@cas.au.dk. Foreningens bankkonto i Nordea: Reg nr. 2316 

Kontonr. 0717852389. 

 

https://www.sdu.dk/en/service/ledige_stillinger/1103953
https://tidsskrift.dk/rvt/issue/view/8761
https://www.easr2021.org/
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