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Hvad er det, der går og går, men
ingen vegne kommer? Det er selvfølgelig tiden, men er det nu helt
rigtigt? Den kan både løbe fra os
og gå i stå – den ælder os og skænker livserfaringer. I kristen forstand har tiden fylde som Guds tid
med sine mennesker, hvilket giver
os håb og livsmod. Både videnskaben og myten hævder, at tiden har
en begyndelse, men har den også
en slutning? Mange påstår i dag,
at de ikke har tid nok til at nå det
hele. Hvorfor oplever vi, at tiden
går for hurtigt – og hvad gør det
ved os?
Efterårets foredrag vil belyse dette
tema ud fra bibelske, naturvidenskabelige, sociologiske, psykologiske, teologiske og kunstneriske
vinkler.
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Modenhed kommer
med tiden
Preben Kok,
tidligere sogneog hospitalspræst

Moden frugt er bedre end den umodne
– fordi den har fået tid at udvikle sig.
Når et menneske har levet i mange år, er det helt almindeligt, at det
har samlet en masse nyttig viden og
erfaringer, som er til glæde og gavn i
både vanskelige og lykkelige situationer. Alt dette kan kaldes for almengyldige ledsagehistorier eller arvegods.
Det er blevet moderne at stræbe efter
en individualistisk livsstil, hvor det er
bedst at være unik. Mange af de værdifulde ledsagehistorier synes glemt,
og derfor mangler mange ofte noget
at læne sig op ad, når livet brænder
på. Har vi modne noget at bidrage
med?

Tidens
fylde

Jesper Tang
Nielsen, ph.d. i
teologi, gæsteforsker ved afdeling for bibelsk
eksegese, KU og
valgmenighedspræst

Kl. 13-15

Siden den unge Albert Einstein i
1905 publicerede sin artikel om den
menneskelige tidserfarings relativitet, er relativitetsteorien blevet en
urokkelig sandhed inden for fysikken.
Vores temporale erfaring er sand – vi
ved godt, hvad tid er, men dén er ikke
fysikkens tid; den erfarede tid er en
illusion, der intet har at gøre med den
tid, der strukturer fysikkens processer. Foredraget handler om modsætningerne i filosofi og videnskab hvad
tiden angår samt fysikkens forskellige
tidsbegreber. Men eksisterer tiden
overhovedet? Eksisterer vores erfarede tid ikke, er tiden kun en nyttig
fiktion.

”Men da tidens fylde kom, sendte Gud
sin søn…”. Med dette udsagn skiller
Paulus tiden i to: før og efter Kristus.
Årene følger hinanden frem til Kristus,
og de fortsætter efter Kristus indtil
det, man engang kaldte dommedag.
I dag ved vi ikke, hvad det er. Men
fremtiden er foran os; det er vi ikke i
tvivl om. Således har kristendommen
både bestemt måden at regne tiden
på og forestillingen om, hvad den er.
Foredraget vil præsentere de bibelske
forudsætninger for denne tidsforståelse og diskutere, hvad den har betydet
for vores måde at forstå os selv, hinanden og verden på.

Hvad kan musik
fortælle os om tid
og tidslighed?
Niels Christian
Hansen, musikteoretiker, ph.d.
i neurovidenskab og adjunkt
ved Center for
Music in the
Brain
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Hvad er tid ifølge en
naturvidenskabelig
opfattelse?
Jan Kyrre Berg
Olsen Friis,
ph.d. og lektor i
medicinsk videnskabs- og teknologifilosofi, KU
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Tiden
til sidst
Lotte Mørk,
hospitalspræst

“Der er ikke mere at gøre”, sagde
lægen. Hvad stiller vi op, når tiden
pludselig bliver den sidste og døden
bliver virkelig? For de fleste er det en
angstprovokerende tanke, fordi døden
er så fremmedgørende og fordi den
konfronterer os med den ultimative
magtesløshed. En magtesløshed, der
er svær at kapere i en tid, hvor vi er
vant til at have kontrol og til at kunne
handle os ud af det meste – særligt
på et hospital, der har til formål at
helbrede mennesker. I foredraget vil
der blive reflekteret over disse temaer, samt hvilke tanker og overvejelser
vi gør os, når døden er tæt på.

Musik adskiller sig fra mange andre
kunstarter ved af sin uundgåelige tidslighed og deraf betingede
flygtighed. Et musikalsk værk kan
fx aldrig betragtes på afstand i sin
helhed som et maleri på et museum.
Når vi lytter til musik eller synger og
spiller, bliver vi altid en del af den
og må underkaste os dens finurlige
psykologiske spil med vores forventninger og følelser. I dette foredrag
vil jeg give konkrete eksempler fra
min egen kognitive musikforskning
på, hvordan musik kan fungere som
stillads for vores orientering i tid nu
og her, over et livsforløb og på tværs
af historiske epoker.

Livet i et højhastighedssamfund
Kjeld Slot
Nielsen, ph.d.
i teologi, præst
og lektor ved
Folkekirkens
Uddannelses- og
Videnscenter

I vores del af verden skal vi nå mere
på kortere tid – og det har sin pris.
Det er sociologen Hartmut Rosas
præcise observation af vores måde
at være i verden på. Det accelererende tempo gør, at vi bliver fremmede overfor verden, de andre og
os selv. Rosa retter blikket mod det,
han kalder for resonanserfaringer –
altså at vi igen begynder at få øjne
og ører op for alt det i tilværelsen,
som taler til vores sanser, intellekt
og forestillingsevne – og her er verden ikke længere et fremmed sted,
men et hjemligt sted, hvor alting
ikke skal gribes i farten. Her er det
os, der bliver grebet.

