
IllustratIon: GItte skov

Præsentation af tænkerne
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Morten Christiansen General
sekretær for Eksistensen. Har med 
baggrund i både teologi, undervis
ningsverden og erhvervsliv en klar 
ambition om, at Eksistensen er en 
relevant og fagligt stærk platform for 
alt, hvad der rører ved menneskelig 
eksistens. Deltager i Tænketanken 
Eksistensen som generalsekretær for 
at understøtte dens muligheder for at 
udfolde sig og med dennes formand 
sørge for, at arbejdet forbliver aktuelt 
og relevant. Tænketanken kan med 
Eksistensens platform som ramme yde 
et vigtigt bidrag til et verdensbillede 
med et kristent menneskesyn som 
udgangspunkt. Vi vil bevæge os læn
gere ud end vores egen indkrogethed 
og bliver dermed interessante for 
danskere, der ønsker at udfordre det 
naturalistiske menneskesyn. 
Morten@eksIstensen.dk / 2510 0449
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Lisbet Christoffersen Professor i 
ret & religion ved Institut for Sam
fund og Erhverv, RUC, samt deltids
professor i kirke og religionsret, Det 
Teologiske Fakultet, Københavns 
Universitet. Foredragsholder og 
bidrager til den offentlige debat. Man
geårigt bidrag til udforskning af den 
danske religionsmodel nu og i frem
tiden herunder folkekirken og andre 
trossamfunds forhold i Danmark samt 
kirkestatforhold i Europa og inter
nationalt. Har en mængde udgivelser 
bag sig, herunder Kirkeret mellem 
stat, marked og civilsamfund (1998) 
og Fremtidens danske religionsmodel 
(med Iversen, Kærgaard og Warburg, 
Anis 2012). Deltager i Tænketanken 
Eksistensen for at bidrage til besva
relse af spørgsmålet: »Fra konfes
sionskultur til – hvad?« 
lIC@ruC.dk / 3091 6309



Foto: ola Jakup Joensen

Johan Peter Uldall Fynbo Pro
fessor MSO ved Niels Bohr Institutet, 
Københavns Universitet. Forsker i 
galakser i det tidlige univers, i uni
versets grundstofdannelseshistorie, 
kvasarer og kosmiske eksplosioner 
som gammaglimt og kilder til udsen
delse af gravitationsbølger. Ivrig 
formidler af naturvidenskab og har 
skrevet herom i Kristeligt Dagblad. 
Har også med interessere i diskus
sionen om forholdet mellem tro og 
videnskab deltaget om dette i forskel
lige samtaleprogrammer på radio og 
TV. Deltager i Tænketanken Eksi
stensen for at lære noget af kloge folk, 
både med samme og anden faglig 
baggrund, og for at bidrage med et 
perspektiv fra naturvidenskaben. 
Aktuel med artikel »Nattens Sprog« i 
Naturens Sprog (forlaget Eksistensen, 
2018).
JFynbo@nbI.ku.dk / 2875 5983
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Mickey Gjerris Cand.teol., ph.d., 
lektor i bioetik ved Det Naturviden
skabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. Har i snart 20 år forsket 
i etiske aspekter af forholdet mellem 
mennesker, dyr og natur og udgivet 
en lang række artikler og bøger om 
etiske emner. Flittigt brugt ekspert, 
debattør og foredragsholder omkring 
emner som klimaforandringer, dyre
etik, fødevareetik og medicinsk etik. 
Fra 20112016 medlem af Det Etiske 
Råd. Senest udgivet Skildpaddetanker 
– fra en foruroliget verden (Jensen & 
Dalgaard, 2017) og Animal Ethics in 
Animal Research (Cambridge Univer
sity Press, 2017). Mickey er træ
kram mer og dybt fascineret af NFL. 
Deltager i Tænketanken Eksistensen 
for at give tanker, visioner og drømme 
en større stemme i samtalen om, 
hvilken verden vi skal efterlade til 
vores børn, og hvordan vi kan indgå 
i det mereendmenneskelige fælles
skab, som vi er en del af, på en mere 
ansvarlig måde, end vi gør i dag.
MICkeyGJerrIs@GMaIl.CoM / 2537 0385
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Nils Gunder Hansen Mag.art. i 
litteraturvidenskab, ph.d., professor i 
tekst og kulturanalyse ved Institut for 
Kulturvidenskaber, Syddansk Uni
versitet. Har bl.a. skrevet bøgerne En 
afgrund af tillid. Guide til Løgstrups 
univers (Gyldendal, 1998), Da Gud 
kom ind fra kulden. Om genkrist-
ningen i kulturen (Gyldendal, 1999) 
og Danske tidsånder 1940-2010. Fra 
Hal Koch og K.E. Løgstrup til Anders 
Fogh Rasmussen (Anis, 2013). Anmel
delser og klummer i hhv. Berlingske 
Tidende og Kristeligt Dagblad, om 
bl.a. kirkelige og religiøse emner. Del
tager i Tænketanken Eksistensen for 
at blive en del af et diskussionsmiljø, 
der fra forskellige faglige vinkler 
forholder sig til kristendom, kirke og 
religion. Håber at tænketanken kan 
finde de frie rum i en ofte fastlåst og 
taktisk præget debat.
Gunder@sdu.dk / 6550 3169
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Christian Hjortkjær Cand.theol., 
ph.d. fra Søren Kierkegaard Forsk
ningscenteret. Med baggrund som 
højskolelærer for unge mennesker 
angribes aktuelle emner fra en socio
logisk, psykologisk og især eksistens
teologisk vinkel – uden at blive for 
akademisk. Har udgivet Hvorfor er vi 
så enestående? Om reformationen og 
individet (forlaget Eksistensen, 2017) 
samt ph.d.afhandlingen Utilstræk-
keligt enestående – En kierkegaardsk 
diagnose af diagnosesamfundet (2017). 
Deltager i Tænketanken Eksistensen, 
for at debat om kristendom og 
eksistens i den brede befolkning kan 
foregå i et levende sprog med humor, 
varme og opbyggelighed fremfor i en 
polariseret debattone, der ellers ofte 
sætter dagsorden i dag. 
Ch@sIlkeborGhoJskole.dk / 6061 0219
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Hanne Bess Boelsbjerg Ph.d. i  
humanistisk sundhedsforskning, Syd  
dansk Universitet og cand.mag. i reli 
gionsvidenskab, AU. Ekstern lektor 
ved Sociologisk Institut, Køben havns  
Universitet med interesse for krop
pens betydning i samfundet. Medre
daktør på antologi om intentioner og  
strategier for folkesundhed, samt med 
arrangør af vidensfestival Resonans, 
der omhandler kunst, krop og samfund.  
Har forsket i kræftpatienters religiøse  
copingstrategier, samt hvordan troende  
kræftpatienter med kristen eller muslimsk  
baggrund forholder sig til døden gen 
nem en gudstro. Fokuserer her på spiri
tuelle og eksistentielle behov inden for 
palliation med afsæt i, at tro både kan 
vise sig som en ressource og som en 
udfordring. Deltager i Tænketanken 
for at bidrage med et tværkulturelt 
islæt og se på lighedstræk mellem 
beslægtede trosformer, samt ud fra 
en religionspsykologisk interesse for, 
hvad det betyder for den enkelte at 
være i overensstemmelse med sin tro. 
hbb@soC.ku.dk / 2717 1526
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Uffe Jonas Ph.d., filosof, forfatter, 
sanger, sangskriver. Uafhængig akade
misk forfatter og essayist om poetisk 
videnskabsfilosofi og musisk dannelse. 
Dybt optaget af Grundtvigs filosofi, 
kosmologi og spiritualitet gennem 
25 år. Medredaktør af Grundtvigs 
skrifter på engelsk. Forfatter til bogen 
Solen ved Midnat – Grundtvigs Sang 
til Kosmos (Forlaget GrundtvigNu, 
2015), samt en lang række artikler. 
Deltager i Tænketanken Eksistensen 
med historiskpoetiske, musiske, 
filosofiske, litterære og teologiske 
perspektiver på de fleste emner.
uFFeJonas@MaIl.dk / 6095 3588
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Dorthe Jørgensen Dr.phil. 
og dr.theol. Filosof, idéhistoriker, 
teolog, litterat og forfatter. Forsker i 
krydsfeltet mellem filosofi, teologi og 
idéhistorie med fokus på erfaringsfi
losofi, herunder filosofisk og teologisk 
æstetik. Har udgivet 18 bøger, bl.a. 
Den skønne tænkning (disputats 
Aarhus, 2014) og reformationsbogen 
Hvorfor er vi så fantasiforskrækkede? 
Om reformationen og æstetikken 
(forlaget Eksistensen, 2017). Aktuelt 
optaget af publikationer om sakrale 
rum og etiske implikationer af tran
scendenserfaring. Deltager i Tænke
tanken Eksistensen, fordi transcen
dens er en almenmenneskelig erfaring, 
meningsfylde er et almenmenneskeligt 
behov, og religion og teologi er højt 
udviklede kulturelle muligheder for 
meningsstiftende erfaringsfortolkning, 
men der mangler i dag viden om og 
forståelse af religion og teologi. Der er 
behov for teologisk nytænkning. 
proFessordortheJoerGensen@GMaIl.CoM / 
2982 9514
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Mads Peter Karlsen Cand.theol. og 
ph.d. i systematisk teologi. Adjunkt 
på Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi (CBS), og underviser i etik og 
videnskabsteori. Har skrevet bøgerne 
Pastoralmagt: om velfærdssamfundets 
kristne arv (Anis, 2008) og Teologi og 
psykoanalyse: syv kapitler om Kierke-
gaard, Freud, Lacan og Zizek (2018), 
samt redigeret flere antologier om 
teologiske emner. Har siden 2012 i 
foreningen Filosofisk Forum arran
geret offentlige foredrag til fremme 
af almen interesse for filosofi, og 
selv flittig foredragsholder. Deltager 
i Tænketanken Eksistensen for at 
drøfte teologiske og eksistentielle 
emner i et tværfagligt og plurali
stisk forum og i forlængelse heraf at 
bidrage til at kvalificere den aktu
elle debat om kristendom, kirke og 
religion.  
Mpk.Mpp@Cbs.dk / 3815 3626



Foto: Ida sChMIdt

Iben Krogsdal Forfatter og salme
digter, uddannet billedkunstner på 
Det Jyske Kunstakademi og ph.d. i 
religionsvidenskab. Har skrevet en 
række skøn og faglitterære bøger og 
gennem de seneste år desuden flere 
salmesamlinger og salmedigte. Er 
optaget af tidens religiøsitet og kir
kens sprog. Har skrevet kirkeanalyser 
i Kristeligt Dagblad frem til 2013 samt 
kronikker, artikler og debatindlæg 
m.v. om tro og kristendom, herunder 
De måske kristne (Anis, 2012). Har 
senest i 2018 udgivet opstandelses 
noveller for børn og salmedigtsam
lingen Tre med moderne syndsbe
kendelser. Deltager i Tænketanken 
Eksistensen for at være med til at 
give kristendommen nyt liv, sprog og 
stemme i en fordomsfyldt medievirke
lighed og for at at diskutere teologi i 
et tværfagligt forum. 
Iben@kroGsdal.dk / 2085 4980

Foto: kåre Gade.

Birgitte Stoklund Larsen Teolog 
og journalist, generalsekretær i 
Bibelselskabet. Er optaget af aktuelle 
forskydninger i forholdet mellem reli
gion og samfund og af religionsfrihed 
både i et dansk og internationalt 
perspektiv. Har en særlig interesse i 
det, man kalder public theology og i 
hvordan bibelske temaer eksponeres 
i kultur og samfund. Skriver bl.a. 
analyser i Kristeligt Dagblad om tro, 
kirke og samfund. 
bsl@bIbelselskabet.dk / 2942 0521
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Anders Laugesen Program
medarbejder, cand.phil. i religion/
kristendomskundskab. Har som 
fagmedarbejder ved DR i mange år 
arbejdet med danskernes tro og med 
folkekirkens situation.  Er person
ligt engageret i krydsfeltet imellem 
samfundsengagement og kontemp
lativ fordybelse. Har senest udgivet 
den lille bog Hvorfor kaster Luther 
skygger på folkekirken? Om reforma-
tionen og nyreformationen (Forlaget 
Eksistensen, 2017). Deltager i Tænke
tanken Eksistensen for at undersøge, 
om man med udgangspunkt i troens 
verden kan pege på kræfter, der giver 
livshåb og mod til forandring. 
lauG@dr.dk / 2854 7014

Foto: bo GrünberGer 

Line Marschner Magister i kunst
historie og ph.d. i teologi. Fagligt 
ståsted i krydsfeltet mellem kunsthi
storie, teologi og filosofi. Arbejder pri
mært med kirkearkitektur; et arbejde 
der udspringer af en grundlæggende 
optagethed af sansning, sensitivitet og 
erfaring som erkendelsesveje – også til 
Gud. Deltager i Tænketanken Eksi
stensen for at bidrage til samfundets 
udvikling ved at fastholde og styrke 
dialogen med kristendommen og dens 
dybe indsigter; men også, i modsat 
retning, at bidrage til kristendommens 
udvikling ved at lade vores forståelse 
af den konfrontere med samfundets 
udvikling og nutidsmenneskers erfa
ringsverden.
lIne@lIneMarsChner.dk / 6136 4081 



Foto: nIels holst

Carsten Mulnæs Sognepræst 
og teologisk debattør, cand.theol. 
Anmelder teologisk litteratur og 
skriver om bl.a. etik og kirkepolitik 
i Kristeligt Dagblad. Forfatter til 
artikler om teologen Eberhard Jüngel. 
Engageret i spørgsmålet om kirkens 
plads i verden og kristendommens 
relevans for samfundsdiskursen. 
Formand for Tænketanken Eksi
stensen og deltager med en vision om 
at samle kloge mennesker, der sætter 
en ny dagsorden ved at formidle 
større kendskab til den rige ballast fra 
kristen kulturarv og idéhistorie.  
tt@eksIstensen.dk / 4230 4320
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Jens Olaf Pepke Pedersen 
Cand.scient., ph.d. i fysik og seniorfor
sker på Institut for Rumforskning og 
teknologi på DTU. Forsker i klimaæn
dringer og har udarbejdet klimapro
gnoser for FNs Klimapanel. Arbejder 
med anvendelser af satellitdata i Arktis 
og underviser i planetatmo sfærer og  
jordens klimasystem. Tidligere både 
Aarhus og Københavns Universiteter,  
CERN i Geneve samt flere amerikanske 
universiteter. Redaktør af fysik og astro 
 nomitidsskriftet Kvant. Modtog i 2017 
prisen for årets danske forskningsresul 
tat af videnskab.dk. Skriver om klima, 
geofysik og rummet i Weekendavisen. 
Er interesseret i kristendommens bidrag  
til udviklingen af den moderne natur 
videnskab, hvor den underliggende 
strøm har været en frugtbar vekselvirk 
ning, men som eftertiden ofte har be  
dømt præget af store sammenstød. Del 
tager i Tænketanken Eksistensen for at  
drøfte forholdet mellem kristendom 
og naturvidenskab samt kristendom
mens bidrag til det moderne samfund. 

Jopp@pepke.dk / 2891 8774



Foto: rune lundø

Jørgen Skov Sørensen Ph.d. i 
interkulturel teologi og missiologi 
fra Birmingham University (UK) og 
generalsekretær i Danmission.  
Særlig interesse i kristendommens 
møde med andre religioner og livs
tydninger samt kristendommens rolle 
i det (post)moderne samfund: Hvad 
bidrager kristendommen med, som 
offentlige myndigheder og velfærds
samfundet ikke evner at løfte? Skriver 
kristendomsanalyser i kristendom.
dk og religion.dk. Deltager i Tænke
tanken Eksistensen for sætte fokus 
på kristen tradition og teologi som 
legitim del af et moderne, sekulært 
og demokratisk samfund og derved 
afprøve potentialet som bidragyder.
Jss@danMIssIon.dk  / 4043 6811

Foto: the unIversIty oF ChICaGo

Morten S. Thaning Cand.mag. 
i filosofi og klassisk græsk, ph.d., 
lektor i filosofi på Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi, CBS. Kan vi 
meningsfuldt begribe mennesket 
som et frit fornuftsvæsen? Hvorledes 
kan vi kultivere den menneskelige 
professionelle og etiske dømmekraft? 
Spørgsmål som disse forfølger jeg i 
min forskning med udgangspunkt 
både i klassiske og moderne filosoffer. 
Forfatter og medforfatter til en række 
forskningsartikler og monografier 
og senest medudgiver af antologien 
In the light of experience (Oxford 
University Press, 2018). Optaget af 
filosofiens grænseflade til teologien og 
af den politiske betydning af eksisten
tielle spørgsmål. Deltager i Tænke
tanken Eksistensen for at bidrage i en 
tværfaglig diskussion om disse emner 
og til dialogen mellem filosofi, teologi 
og politik i den offentlige debat. 
Mst.Mpp@Cbs.dk / 2680 0849
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Bjørn Thomassen Ph.d., pro
fessor (MSO) i Socialvidenskab og 
Globale Studier på RUC. Medlem 
af det Europæiske Forskningsråd. 
Antropolog og sociolog med interesse 
for politik, historie, filosofi og teologi. 
Har skrevet samfundsvidenskabelige 
bøger og artikler. Ekspert i medierne 
om italiensk politik, samfundsforhold 
og nyheder relateret til katolicisme.  
Fast klummeskribent for Kristeligt 
Dagblad og har udgivet kritisk bog 
om reformationen, Kampen om de 
Danske Sjæle. En ny Fortælling om 
Reformationen (Kristeligt Dagblads 
Forlag, 2017). Deltager i Tænke
tanken Eksistensen pga. generel 
interessere i forholdet religion og 
samfund. Foredragsholder og for
fatter til artikler om, hvordan kristne 
inspirationskilder kan retningspåvirke 
politik, økonomi og den bredere 
samfundsudvikling – uden at komme 
med skræddersyede løsninger og med 
armslængde til politiske ideologier og 
partipolitiske dagsordener. 
bthoMas@ruC.dk / 2752 1027

Foto: bIspebJerG hospItal

Karsten Thomsen Sogne og 
hospitalspræst. Ph.d.studerende 
på Institut for Sundhedstjeneste
forskning, Syddansk Universitet. 
Medforfatter til Characteristics of 
religious and spiritual beliefs of Danish 
Physicians – and likelihood of addres-
sing religious and spiritual issues 
with patients, Journal of Religion and 
Health (Journal of Religion & Health, 
2017). Optaget af diakoni, sjælesorg 
og kirkens kommunikation. Deltager 
i Tænketanken Eksistensen, fordi 
kristen tro i en bredere samfunds
kontekst er legitim modkultur til den 
herskende sekularisering, individua
lisering og materialisme forstået som 
filosofisk udgangspunkt og livspraksis. 
Evangeliet må oversættes ind i kul
turen med offensiv opmærksomhed 
på de gode historier. 
kFt@kM.dk / 2637 1168



Kristendommen har været og er stadig en formativ kraft  
–  historisk, kulturelt, etisk, poetisk, filosofisk, politisk. 

Tænketanken Eksistensen vil insistere på kristendommens 
relevans og aflive fordomspræget uvidenhed. Dét vil være til 
gavn for samfundet og ethvert nutidsmenneske, som er åbent 
for op  dagelsen af kristendom som en rig symbolsk og praktisk 
ressource for intellektuel selvforståelse, etiske valg og nye per
spektiver på livet i en fælles verden.

Tænketanken Eksistensen er derfor ikke en politisk 
 lobby organisation eller udtryk for en særlig kirkelig retning, 
men et bredt sammensat fagligt forum, der mødes 2 gange om 
året til gensidig inspiration om en væsentlig tematik for pro
duktion af artikler til et digitalt tidsskrift, der udgives elektro
nisk på Eksistensen. 

Carsten Mulnæs, formand
tt@eksistensen.dk / 4230 4320 
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