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FIFO’s første nyhedsbrev
Indhold:
- Nyt nyhedsbrev
- Hjemmesiden
- Nye bøger

FIFO er stolte af at kunne udsende det første nyhedsbrev. Det vil efter planen
udkomme to gange om året og blive sendt pr. mail til alle medlemmer og
tilmeldte modtagere. I nyhedsbrevet vil du kunne læse om aktiviteter i FIFO, om
Tidsskrift for Islamforskning, om arrangementer, nye bøger og
forskningsprojekter af relevans for foreningens fagområde. Du kan tilmelde dig
nyhedsbrevet på www.islamforskning.dk

- Kontingent
- FIFO-seminar
- Konferencer

E-mail-nyhedsbrevet – for alle medlemmer
Som medlem vil du automatisk få tilsendt nyhedsbrevet, når det udkommer. Du
er samtidig velkommen til at sende bidrag til nyhedsbrevet i form af omtale af
nye bøger, arrangementer eller andet af relevans for foreningens
arbejdsområde.

Velkommen til www.islamforskning.dk

Husk på følgende,

FIFO har fået egen hjemmeside! Arbejdet med hjemmesiden startede med
nedsættelsen af en arbejdsgruppe i 2005. Der blev søgt efter økonomiske midler
til en web-designer, samtidig med at der blev lavet skitser til indhold og layout.
Tallat Shakoor lavede logo og udkast til design, og da vi fik økonomisk støtte fra
Københavns Universitets satsningsområde ’Religion i det 21. århundrede’, kunne
vi ansætte Brian Jacobsen til at lave hjemmesiden. Se, læs og send gerne
kommentarer!

ift. nyhedsbrevet
•

Gør artikler korte
og relevante.

•

Alle oplysninger
skal være af
værdi for FIFO’s
medlemmer.

•

Deadline for
bidrag til næste
nummer: 25.
september 2006.

Nye bøger om islam og muslimer i Danmark
af danske islamforskere
Moskeer i Danmark. Islam og muslimske bedesteder af
religionssociologen Lene Kühle udkom maj 2006 på
Forlaget Univers. Bogen er et resultat af Det Danske
Pluralismeprojekt, som hører under Center for
Multireligiøse Studier på Aarhus Universitet. Dette er den første bog i Danmark,
der på baggrund af en omfattende undersøgelse af alle moskeer i Danmark,
søger at svare på spørgsmål om hvad islam i Danmark er, hvad det vil sige at
være muslim, hvor mange muslimer og bedesteder er der, hvad tror de på og
om man kan tale om islam som en fælles enhed.

Kontingent
Kontingent til
FIFO betales en
gang årligt og
udgør 150 kr.
(dog 100 kr. for
studerende)

Hvis du allerede er medlem af FIFO, så husk at betale dit kontingent for 2006
(150 kr., studerende dog 100 kr.). Indbetalingen skal ske på foreningens konto:
1594 4806091413, og det er vigtigt, at du skiver "kontingent" + dit navn på
indbetalingen. I forbindelse med indbetalingen vil vi samtidig bede dig sende
kassereren Inge Liengaard (IL@teo.au.dk) en e-mail, hvori du kort
beskriver dine islamologiske arbejdsområder samt navnet på din nuværende
arbejdsplads. Nogle af jer har allerede sendt sådanne oplysninger, men
vi vil meget gerne have et fuldt overblik over medlemmernes
arbejdsområder til brug for fx seminar-arrangementer.

Vil du være medlem?
Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som
på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og
muslimer primært i Danmark. Ønsker man at blive medlem af foreningen, sender
man en e-mail (info@islamforskning.dk) med en anmodning om optagelse. Emailen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens forskningsområde og
relevante meritter.

Generalforsamlingsnyt
På den seneste generalforsamling den 26. januar 2006 besluttede FIFO at
fortsætte arbejdet med lancering af hjemmeside og web-tidsskrift, samt at
arrangere seminarer, som fremover både får en offentlig del og en ’lukket’ del for
medlemmer. Formålet med denne opdeling er både at leve op til foreningens
formål om videndeling og at fremme den interne faglige diskussion mellem
medlemmerne. Der blev nedsat ny bestyrelse og arbejdsgrupperne blev
suppleret med nye medlemmer (se mere herom på www.islamforskning.dk)

FIFO seminar

FIFO seminar i oktober

Den 12. oktober

FIFO planlægger et seminar den 12. oktober. Formiddagen vil være åben for alle,
mens eftermiddagen kun er for medlemmer. Sæt kryds i kalenderen!

FIFO
Att.: Garbi Schmidt
SFI, Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11,
1052 Kbh. K
E-mail:
info@islamforskning.dk
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www.islamforskning.dk
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Konferencer for islamforskere
Københavns Universitet:
Workshop: Religion, etik og ret i de Nordiske samfund
27.- 30. september 2006. Se: www.teol.ku.dk/ast/norfa
Gender and Religion in Global Perspectives
27.- 28. oktober 2006.
Transforming the Self in Public Ritual - Sacred, Secular and Religious aspects
17. november 2006
Temadag: Fortolkning af autoritative tekster
18. november 2006.
Workshop: Muslim Women's Rituals
December 2006
Turkey in Europe
18.- 20. januar 2007.
Workshop: Cultural Expressions in Contemporary Sufism. Continuity and Change
Marts 2007
International, tværfaglig konference: Secularism and Beyond - Comparative
Perspectives
28. maj - 1. juni 2007.
Copenhagen Conference on Religion in the 21st century
19.- 23. september 2007.
Islamseminarier en gang om måneden hele efteråret på ToRS instituttet.
Program forelægger september 2006.
For yderligere oplysninger se:
www.ku.dk/satsning/Religion/indhold/arrangementer
Aarhus Universitet:
Islamism and European Security. Konference på Statskundskab den 15.-16. juni.
Se: www.ps.au.dk/showresource.asp?lFileID=2743
New Religious Landscapes. Den 18. nordiske religionssociologiske konference
10.-13. august 2006 på Aarhus Universitet.
Se: www.teo.au.dk/forskning/aktuelt/ncsr
Stockholm Universitet:
Religion on the Borders: New Challenges in the Academic Study of Religion
Södertörn University College (Stockholm, Sweden)
19.-22 april 2007. Bl.a. med deltagelse af Tariq Ramadan.
For yderligere oplysninger se: www1.stocon.se/religion2007/
Leipzig:
ISSR’s (International Society for the Sociology of Religion) 29th Conference in
Leipzig. 23.-27. juli 2007.
For yderligere oplysninger se:
www.soc.kuleuven.be/ceso/sisr/eng/conference/index.htm
Andre aktiviteter:
Co-existence of Civilizations. Co-existence er et initiativ taget af Mandag Morgen.
For yderligere oplysninger se: www.coexistenceofcivilizations.org

