Dansk Ægyptologisk Selskab

Den 14. december 2021
Til medlemmerne af Dansk Ægyptologisk Selskab

Der indkaldes herved til Selskabets årlige generalforsamling, som vil finde sted:
tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 18.00 – Lokale 22.0.11
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning for 2021 til orientering
Det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
Forslag til budget for 2022 til godkendelse
Valg til bestyrelsen (valgperioden udløber i januar 2022 for Tine Bagh, Ole Herslund, Merete Allen
Jensen, Lise Manniche)
Valg af revisor og revisorsuppleant (revisor Ivar Aagaard-Hansen stiller op til genvalg)
Planer for DÆS’ virke i 2022
Elins statistik og Lises billedshow: Året der gik 2021
Eventuelt

_______________________________________________________________________________

Kontingent for 2022 - betales senest 1. februar 2022
•
•
•
•
•
•

Enkeltperson 400 kr.
Husstand 500 kr.
Pensionist 300 kr.
Pensionist-husstand 390 kr.
Studerende 200 kr.
Biblioteker 260 kr.

Kontingentet betales bedst over netbank, men det kan også ordnes i banken.
Betal til DÆS reg.nr. 1551 kontonr. 7347383, vælg beløb og husk at skrive navn på betalingen.

Dansk Ægyptologisk Selskab

Foredrag efter generalforsamlingen, ca. kl.19
Astrologiske manualer fra tempelbiblioteket i Tebtunis, v. Ida Adsbøl Christensen, PhD Student
at ISAW, New York University

Loftdekoration fra Senmuts grav (Neugebauer og Parker 1969,
Egyptian Astronomical Texts III, pl. 1)

Astrologi og andre former for varselstagning var særdeles populært i det græsk-romerske
Ægypten, hvor det lader til at have spillet en vigtig rolle i mange ægyptiske templer. Et stort antal
astrologiske papyri skrevet på græsk og demotisk har overlevet frem til i dag, men kun en brøkdel
af især det ægyptiske materiale er endnu blevet studeret.
Tempelbiblioteket i Tebtunis indeholder mere end 50 manualer i astrologisk praksis, dvs.
teoretiske tekster, der angiver og forklarer, hvordan forskellige himmellegemers positioner bør
fortolkes. Disse manuskripter repræsenterer den suverænt største gruppe af videnskabelig
litteratur i tempelbiblioteket. I nutiden bliver astrologi som oftest anset for at være
pseudovidenskab, men denne praksis udgjorde en yderst central form for videnskab blandt
mange oldtidskulturer i Mellemøsten og Middelhavsområdet.
De astrologiske manualer fra Tebtunis er endnu upublicerede, men igangværende studier af
materialet har vist, at håndbøgerne bl.a. indeholder instruktioner til udarbejdelsen af horoskoper
og detaljerede beskrivelser af astrologiske fænomener og deres betydninger for menneskelige
skæbner. Dette foredrag giver et overblik over disse emner med udgangspunkt i en gruppe
astrologiske manualer fra Tebtunis, der hver især giver forskellige indblik i, hvordan oldtidens
ægyptere forsøgte at tilegne sig viden om, hvad fremtiden ville bringe.

