Tema for efteråret 2017:
Kirke og tro.
Mandag d. 11. september 2017.
Thomas Frøsig, Buddhistisk Center Odense.
Buddhisme i Vesten.
Buddhismen er en af verdens fire hovedreligioner, og alligevel adskiller den sig
fra den gængse betydning af ordet ”religion”. Som buddhist handler det om at
undersøge sindet, gennem de metoder Buddha gav. Buddhismen var indtil
omkring midten af det 20. århundrede kun udbredt i Østen, men har især de
senere år vakt stor interesse i den vestlige verden.
Mandag d. 25. september 2017.
Formand for Præsidiet for Reformationsjubilæet Jens Oddershede.
Hvad skete der i Wittenberg for 500 år siden – og betyder det noget for mig i
dag?
Foredraget vil fortælle om reformatoren Martin Luther, hans historie og hans
oprør mod den katolske kirke, og hvad dette oprør betyder for os, der lever i
dag.
Der fandt en vigtig historisk begivenhed sted den 31. oktober 1517 i Tyskland,
da Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til Slotskirken Wittenberg. Det
var en begivenhed, som for altid forandrede både kirken og det verdslige
samfund i store dele af den vestlige verden, herunder Danmark. Det var starten
på Reformationen.

Mandag d. 9. oktober 2017.
Præst og forfatter Sørine Godtfredsen.
Danske værdier i en narcissistisk tid.
Det hører med til menneskelivet at forsøge at se sig selv i forhold til noget
større, og det er vi ikke altid så gode til i dette land. Midt i velfærd, værdirelativering og manglende vilje til at forholde sig til begreber som skyld og nåde
kan vi udvikle os til åndløse væsner. Det kan især mærkes, når vi i en
narcissistisk præget kultur udfolder værdidebat, synet på indvandring og dette
at være et godt menneske. Foredraget vil analysere nogle af de uheldsvangre
mekanismer og også pege på den enkeltes mulighed for at stå dem imod. For
selvfølgelig er der håb.
Mandag d. 23. oktober 2017.
Skuespiller Agnethe Bjørn og pianist Lisbeth Sylvest.
Til bords med Luther.
På en folkelig og fornøjelig måde fortæller to køkkenpiger på Lutherhaus i
Wittenberg om Martin Luther, teologen, salmedigteren, familiefaderen og
reformatoren i 1500 – tallets Tyskland.
De har lyttet ved dørene, når Luther holdt sine store middage, og de har kigget i
studenternes referater af hans taler. De er oplært i husholdning af Luthers
stærke hustru, Katharina von Bora, og sammen med tilhørerne vil de synge flere
af hans kendte salmer. Med sang og fortælling bliver vi klogere på, hvorfor vi er
lutheranere i dag.
Mandag d. 6. november 2017.
Lektor ved center for Mellemøststudier (SDU) Torben Rugberg Rasmussen.
Islam som teologi, kulturmønster og politik.
I foredraget præsenteres centrale aspekter af islam som religion eller
trossystem. Foredraget vil give et overblik over forholdet mellem islam og
Vesten og kaste et kritisk perspektiv på den politiske islam eller islamiske
fundamentalisme, der i disse år har en tendens til at stjæle billedet, når vi
diskuterer eller forholder os til islam.
Mandag d. 20. november 2017.
Korshærsleder i Kirkens Korshær Kaj Skjølstrup.
”Vi er her ikke kun til pynt”.
Sådan skrev og sang Benny Andersen og Poul Dissing for år tilbage.

Kirkens Korshærs varmestuer er kirkens dagligstue, hvor mange hjemløse,
misbrugere og psykisk syge finder et fristed. For mange mennesker er
varmestuens to ostemadder, det nærmeste man kommer på hjemlig hygge.
Korshærslederen Kaj Skjølstrup vil fortælle om det konkrete arbejde og hvilke
værdier og overvejelser, der ligger til grund for Korshærens virke.
Mandag d. 4. december 2017.
Juleafslutning.

