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Marts
Foredrag

Peter Tudvad
Luther og Øvrigheden
I anledning af Luther – året har vi inviteret forfatter og
filosof Peter Tudvad til at fortælle om reformationens
politiske betydning.
I et omfattende historisk undersøgende foredrag belyser
Peter Tudvad den politiske situation i Luthers tid.
I dag roser vi ofte Luther for at have lært os at skelne
mellem religion og politik, men selv gjorde han det ikke
konsekvent.
Dato: Torsdag, den 2. marts 2017
Tid: Kl. 19.30
Sted: Christian V.-sal, Skt. Petri Kirke
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk

Kabaret

Kabaretkunstneren Holger Edmaier ..
.. besøger os igen i år og underholder med sine melodiøse og
underfundige sange fra sit nyeste show.
I Tyskland er Edmaier nomineret med utallige comedy priser.
Vi glæder os i samarbejde med den Tyske Ambassade at tilbyde jer en
glad og tankevækkende aften i godt selskab. Kabareten spilles på tysk
Tid: Torsdag den 16. marts, kl.19.30
Sted: Literaturhaus, Møllegade 7, København N
Entré: 100 kr./ 120 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk

Foredrag og sang

Martin Schwarz Lausten
Luther og jøderne
Indledning ved koret „International Singers“, der vil synge både kirkelige og jødiske sange.
Arrangement i samarbejde mellem Martin Schwarz Lausten, International Singers, Salon
Schmuus, og Dansk-Tysk Selskab
Denne aften er blevet til i samarbejde med foreningen Schmuus.
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser, der satte gang i oprøret
med katolicismen og førte til grundlæggelsen af protestantismen. Luther har haft stor
indflydelse på moderne europæisk kultur, men på nogle punkter var han alt andet end tolerant.
I sin beskrivelse af jøder er Luther ekstremt unuanceret, og hans meget voldsomme skrifter
stemmer dårligt overens med de tanker om kærlighed, nåde og fred, som er centrale i de
bøger og tanker, han er bedst kendt for.
Dette emne har vakt stor debat både i kristne og i jødiske kredse lige siden Luthers tid.
Foredraget vil dreje sig om, hvad Luther egentlig skrev om jødedom og jøder og hvorfor.
Desuden omtales de virkninger, som hans holdninger fik både i Tyskland og Danmark.
Foredragsholderen, dr.theol. og professor i
kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske
fakultet til 2008, har skrevet et 7-binds værk om
forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra
middelalderen til nyere tid. Det sidste, sammenfattende
bind, ”Jews and Christians in Denmark”, er også
udkommet i USA i 2015.
Tid: Søndag den 26. marts kl. 17.00
Sted: Skt. Petri Kirkes Christian V-salen, Skt. Pedersstræde 2
Tilmelding: til sigrid@tdcadsl.dk senest den 22. marts
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer

Husk at betale kontingent for 2017:
Der er endnu medlemmer der ikke har betalt kontingent for 1017.
Kontingentet indbetales til denne konto:
Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nummer 6558615.
Medlemskontingentet er 200 kr. om året, 100 kr. for studerende. 300 kr. for par.
De fleste, hvis ikke alle, netbanker har en funktion, hvor man kan vælge en regelmæssig eller fast
overførsel. Så behøver man ikke selv at huske at betale det årlige medlemskontingent. Det gør banken.
Husk at tilmelde dig, når du indbetaler kontingentet for første gang, så vi ved, hvor pengene kommer fra.

April
Generalforsamling og foredrag

Reformerne der ændrede Tyskland
- forbillede eller skræmmeeksempel?

Poul Scheuer fortæller en historie om Tysklands vej
fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.
I midten af nullerne gennemførte den daværende kansler Gerhard
Schrøder omfattende reformer på det tyske arbejdsmarked.
Reformerne kostede Schröder hans politiske karriere og banede vej
for Angela Merkel. Med sig i faldet rev Schröder sit parti, SPD, der
blev stærkt svækket. En nedtur, som partiet endnu ikke er kommet
sig over. Reformerne førte også til en svækkelse af fagbevægelsen
og arbejdsgiverorganisationerne og til et langt mere liberaliseret
arbejdsmarked, hvor over halvdelen af de ansatte i den private sektor
ikke er dækket af en overenskomst. Et årti efter reformerne er
Tysklands økonomiske image som "Europas syge mand" ændret.
Tyskland er kommet igennem den økonomiske krise stort set uden
skrammer og med en bedre økonomi end før. Hvad er
hemmeligheden? Skyldes det reformerne? Indførelsen af euroen?
Skal vi i Danmark gå samme vej?
Tid: Onsdag 19.april 2017, kl.18.30 GF og kl.19.30 foredrag
Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke
Entré: efter Generalforsamlingen for ikke medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Steen.Bille@gmail.com

Forestillinger om Tyskland og Danmark:
nationale opfattelser og selvopfattelser efter 1945
Prof. em. Dr. Per Øhrgaard (CBS) / Prof. Dr. Detlef Siegfried (KU)
Organiseret af Tysk ved Københavns Universitet og Dansk-Tysk Selskab
Moderator: Steen Bille
Per Øhrgaard om den danske opfattelse af Tyskland efter 1945:

Naturligvis var der en voldsom animositet over for Tyskland
og tyskere oven på besættelsen; men der var også tidligt folk,
som talte for mere forsonlig omgang med nabolandet. Den
udvendige “forsoning” kom med den kolde krig, Vesttysklands
optagelse i NATO og de dermed forbundne erklæringer af
1955 om mindretalsrettigheder. Megen skepsis levede videre
og forbandt sig måske med en vis misundelse over
Vesttysklands økonomiske fremgang; endnu ved EF-afstemningen i 1972 spillede det antityske en rolle i agitationen for et Nej. I dag eksisterer der næppe nogen udtalt anti-tyskhed,
men viden om Tyskland er ikke stor. Finder man i dag et stereotypt tysklandsbillede, er det
næret af de mange film om Anden Verdenskrig: ofte, når en tysker vises på lærred eller
skærm, er han i SS-uniform …

Detlef Siegfried om den tyske opfattelse af Danmark efter 1945:
Mange tyskere opfattede Danmark som et demokratisk,
tolerant og socialt land. Det stod i kontrast til deres
selvopfattelse, hvor Tyskland pga. dets historie fremstod som
en aggressiv, militaristisk og udemokratisk nation – forhold,
der skulle overvindes gennem afnazificering og
demokratisering. I mit foredrag vil jeg komme ind på nogle
eksempler på denne Danmark-opfattelse blandt Vesttyskere i
årtierne efter 1945, som ikke mindst har at gøre med deres selvopfattelser.
Dato: Fredag den 21. april 2017 - Klokken: 13.15 – 14.45
Sted: Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
KUA2 15A.1.13
Entré: gratis for alle
Tilmelding: ikke nødvendig, alle er velkomne!

