
MADEN I BIBELEN – BIBELEN I MADEN
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RELEASE-PARTY  FREDAG D. 11. DECEMBER 
AFDELING FOR BIBELSK EKSEGESE   &   CENTER FOR STUDIET AF BIBELENS BRUG   &   FORLAGET ANIS

MAD I BIBELEN. BOGLANCERING

PROGRAM

16:00-16:15 Præsentation af bogen MAD OG DRIKKE I BIBELSK
LITTERATUR v. redaktør Anne Katrine Gudme.

16:15-16:45 ”Hvad ville Jesus have spist? Bibel-kogebøger og
jagten på det gode liv” v. Anne Katrine Gudme,
professor MSO i Det Gamle Testamentes eksegese.

16:45-17:15 ”Den oplysende frugt: Om at spise og drikke i
gnostisk-kristen litteratur” v. Tilde Bak Halvgaard,
postdoc i Det Nye Testamentes eksegese.

17:15-17:45 ”Bonne à manger, bonne à penser. Lévi-Strauss om
mad og mening i amazonindianernes mytologi” v.
Geert Hallbäck, lektor emeritus i Det Nye Testa-
mentes eksegese.

TID: Kl. 16:00-18:00
(Fri adgang)

STED: Aud 1.
Det Teologiske Fakultet.
Købmagergade 44

Det er med stor fornøjelse, at AFDELING FOR BIBELSK EKSEGESE
lancerer den første E-bog i serien ‘Forum for Bibelsk Eksegese’ (Forlaget
Anis). Det nye format betyder, at bogen MAD OG DRIKKE I BIBELSK
LITTERATUR (Forum 19) fra fredag d. 11. december vil være tilgængelig
online for enhver, der ønsker at stifte bekendtskab med eksegesens
udforskning af mad og drikke i den bibelske litteratur.

I samarbejde med CENTER FOR STUDIET AF BIBELENS BRUG fejres
udgivelsen med et arrangement, hvor redaktører og bidragsydere med
tre små foredrag vil tilbyde smagsprøver fra bogen og perspektivere
dens tematik.

Vi spiser ikke kun for at overleve, men fordi den mad, vi spiser, siger
uendelig meget om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, og – ikke mindst
– hvem vi godt kunne tænke os at være. I ethvert fællesskab er vi – på
godt og ondt – sammenspiste. Mad, spisning og det fælles måltid spiller
derfor også en stor rolle i de bibelske tekster – lige fra frugten på
kundskabens træ i Edens have til den sidste nadver i Det Nye
Testamente. Bogen MAD OG DRIKKE I BIBELSK LITTERATUR undersøger
måltiderne i Bibelen: hvad de betyder, og hvorfor de er så vigtige.

Da måltidet handler om at blive sammenspist, vil vi også fejre
udgivelsen med et bibelsk inspireret måltid. ALLE ER VELKOMNE.

Der er fri adgang til foredragene, men hvis man vil deltage i det fælles
måltid, skal man tilmelde sig og betale et beskedent beløb.

BIBELEN I MADEN. SPISNING

MENU

Snack: Mandler fra Arons blomstrende stav (4 Mos 17,23) & oliven
fra kong Salomos gårde (1 Kong 5,23).

Rød linsegryde fra Rebeccas køkken (1 Mos 25,29-35) og sprødstegt
øko-svin fra Gerasernes land (Mark 5,11).

De elskendes forbudne æbleroser fra Højsangen (2) med honning og
den fede tykmælk (Dom 5,25).

Vand fra klippen i ørkenen (2 Mos 17) og ét glas vin, som ingen
broder vil kunne tage anstød af (Rom 14,21).

Pris: 100 kr. Yderligere vin vil kunne købes.

TILMELDING & BETALING til CSBB v. Gitte Buch-Hansen på
gbh@teol.ku.dk senest MANDAG D. 7. DECEMBER KL. 12:00.
Information om betaling ved tilmelding.

TID: Kl. 18:00 
(Tilmelding & betaling 
nødvendig)

STED: Kantinen
Det Teologiske Fakultet. 
Købmagergade 44

mailto:gbh@teol.ku.dk

