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Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 19.00
Poul Langagergaard:

Har ytringsfriheden
en grænse?
Om medier og etik
Cand. theol, præst, ledelsesrådgiver i egen
konsulentvirksomhed L*Profil – for bedre lederskab, har
skrevet flere bøger.
Hvorfor er ytringsfrihed og pressefrihed afgørende for
demokratiet? Har friheden en grænse? Hvad har vi lært
af Muhammed-krisen i 2006? Mediernes natur og magt,
presseetik og hvad skal vi bruge den til? Når en
kulturminister sender en mail til DR… Pressens virkelighed – og den virkelige?
Alternativer? Hvad byder kirken ind med – og hvad sker der, når medierne byder
kirken op til dans?

Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 19.00
Agnete Odgaard:

Kunsten at bevare
livsmodet trods modgang
Født og opvokset i Thy. Nåede netop at afslutte en
uddannelse som aktivitetsmedarbejder, før hun som 25årig blev blind. I dag leder af 2 mødesteder for
synshandicappede i Thisted Kommune. Oprettede i
2009 eget foredragsfirma: Soldrys. Udgav i 2011 en
kogebog: ”Mad uden stress”.
I dette foredrag kommer jeg ind på, hvad negative
tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme kræfter, så
derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for
negativt. Jeg taler om de ting, der svækker vort
immunforsvar: Negative følelser, dårlig samvittighed,
modløshed, afhængighed af omgivelserne og de 3
former for ensomhed, som præger vort liv og samfund. Med kærligheden som
udgangspunkt fortæller jeg om de positive følelser, som styrker os og giver os
livsglæde, hvor kunsten at kunne tilgive er en af de vigtigste. Til slut samler jeg
alle trådene og fortæller om en af mine egne store livskriser. Jeg ved, at dette
foredrag giver megen stof til eftertanke. Jeg har skrevet en bog om emnet – den
hedder: ”Medvind i modgang”.

Torsdag d. 17. november 2016 kl. 19.00
Niels Granvig:

Liv og musik
Hvad betyder musik og sang
for os mennesker?
At synge og spille musik kan være noget af det
mest givende for mennesker. Hvad kan det betyde
at have spillet hos inspirerende og dygtige lærere?
Hvad betyder det at have haft 2-3 timers sang og
musik hver eneste dag gennem hele opvæksten?
Med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer
forsøger Niels Granvig at finde et svar på de
spørgsmål. Der vil blive sunget en del sange,
og der vil blive spillet musikeksempler.
Kom glad!

Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00
Nis Boesdal:

Foredrag om Grundtvig
Nis Boesdal er en fremragende formidler, der med
sine nærværende historiefortællinger fængsler sit
publikum. Han er uddannet journalist og indledte sin
karriere som DR-medarbejder i 1977. Fire år senere
blev han tilknyttet tv-programmerne i det, der
dengang hed Provinsafdelingen. Her startede han
bl.a. det faste program “Børn og børn imellem”. I
1985 var han endvidere med til at starte Østjyllands
Radios børneprogram “Koks i Komakassen”. Siden
blev han vært i “Giro 413”, “Go’Danmark”,
“Musikalske eventyr”, “Hvem, hvad og hvor i
Danmark”, “P4panelet”, “Danmarksmester” og
“Formiddag på 4’eren”. I 2008 var Nis Boesdal desuden også tv-vært i DR1programmet, “Formiddag med Nis Boesdal”.
Nis Boesdal har sammen med konen Inge åbnet sommerrestaurant og mini-hotel
hjemme på gården i Lyngå, som de kalder ”Frokost i det grønne”, og konceptet er
meget enkelt: Nis laver maden (og bestemmer menuen) og Inge serverer – fra
maj til september, hvor de holder åbent.

Onsdag d. 8. februar 2017 kl. 19.00
Niels Granvig og Svend Ole Kombak:

Foredrag og koncert om Johan Sebastian Bach
Soli Deo Gloria - Guds alene er æren - brugte Bach som efterskrift på alle sine
kirkelige værker. Altså - Bach var kun den ydmyge tjener. Nogle har lidt
spøgefuldt kaldt ham for den fjerde evangelist, og sandt er det da også, at meget
kan siges med musikken, som
ordet ikke formår. Da vi med 2017
er indtrådt i et reformationens
jubelår, sætter vi katolsk og
protestantisk kirkemusik over for
hinanden og om Bachs vej frem til
en af de allervigtigste komponister
inden for den protestantiske kirke.
Herunder naturligvis også hans
orgelmusik, som senere på aftenen
vil kunne høres spillet i kirken af
Svend Ole Kombak.

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 19.00
Lisbeth Holm Filtenborg:

Bibelske kvindeskikkelser
- i lyst og nød
Fortællingen handler om syv af bibelens
kvindeskikkelser.
De er syv som de syv skabelsesdage: Eva,
Sara og Hagar, Lea og Rakel, Batseba og
Maria, Jesu mor.
Som perler på en snor. Nogle hører sammen to
og to, som i et had – kærlighedsforhold. Andre
står alene. Fælles for dem alle er, at de blev
mødre. Nogle mistede deres børn, andre døde
fra dem.
En dramafortælling på ca. 50 minutter, hvor jeg
fortæller/er disse kvinder. Efterfulgt af en kort
redegørelse for stykkets tilblivelse og
inspiration.
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