OMTALE AF
FOREDRAGSHOLDEREN
BJØRN RABJERG
1. Løgstrup og hans tid. Placering af Løgstrup i samtidens
kultur og åndsliv, hvor Første Verdenskrig fører til en række
nye tanker m såvel kristendom, menneskesyn, kunst og andet.
Indhold: Løgstrups liv (biografisk oversigt og gennemgang), Tidehverv og opgøret med Indre
mission, Asger Jorn og modernisme.
2. Løgstrups syn på etikken og samfundets normer. Hvad skal vi med etikken ovenpå
koncentrationslejrene. Fokus på Løgstrups analyse af ’den etiske fordring’ i hans hovedværk af
samme navn fra 1956.
3. Menneskets ondskab og menneskelivets godhed. Fokus på Løgstrups analyse af
menneskelivets meningsfulde værdi, herunder de såkaldte suveræne livsytringer, kunstens og
sansningens betydning for os som mennesker.
Bjørn Rabjerg er religionsfilosof, forsker og
formidler. Siden 2002 har han undervist og
holdt foredrag i en lang række forskellige
sammenhænge: Som underviser har han
været en del af det danske skole- og uddannelsessystem som lærer både i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, mens
han som formidler har holdt adskillige
foredrag ved folkeuniversiteter i hele landet,
ved højskoler og i sognegårde.
Bjørn Rabjerg beskæftiger sig især med
religionsfilosofi, hvor hans hovedområde er
K. E. Løgstrups tænkning, og han fungerer
som daglig leder af Løgstrup-arkivet ved
Aarhus Universitet. Bjørn Rabjerg arbejder
også i et forskningsprojekt om Løgstrup og
Søren Kierkegaard med fokus på uenigheden
mellem Løgstrup og Kierkegaard.
Bjørn Rabjerg er medforfatter af og redaktør på bogen „Menneskets ondskab og
Livets godhed – Løgstrups filosofi om
tilværelsen“.

Man er velkommen til at forespørge om
reduceret pris, hvis man henvender sig på
vegne af mindre, private initiativer eller fra
små foredragsforeninger uden støtte.
Bjørn Rabjerg er cand.mag. i filosofi og dansk
med ph.d. i systematisk teologi. Han er ansat
som adjunkt ved Aarhus Universitet og er
daglig leder af Løgstrup-arkivet samme sted.
Hans hovedområder er religionsfilosofi og
etik, herunder især de to store danske tænkere
K.E. Løgstrup og Søren Kierkegaard. Hans
seneste bog er „Løgstrup & Kierkegaard“ fra
2018.
I disse år arbejder han på et projekt finansieret af Carlsbergfondet, der skal gøre
Løgstrups tænkning kendt internationalt.
Bjørn Rabjerg er en meget klar formidler,
der takket være sin baggrund som både
gymnasielærer, folkeskolelærer og højskolelærer er vant til at formidle vanskeligt
stof på en forståelig og vedkommende måde.

