Foredragsaftner
Tirsdag, d. 29. jan. 2019

Borgmester Søren Steen, Assens kommune

Aktivt medborgerskab er et vigtigt
bindemiddel i alle lokalsamfund også i en kommune

Tirsdag d. 12. marts 2019

Sognepræst Thomas Aallmann
”Hjertets længsel”
Thomas Østergaard Aallmann har skrevet bogen
”Længsel”, som er en bog om mennesket, der ”vender
tilbage”. Erfaringerne som feltpræst i Afghanistan flyttede
noget sjæleligt for ham og blev afgørende for hans
vandring med herren, og han oplevede samtidigt, at de
danske soldater mødte en for dem ukendt og dyb længsel.
Denne længsel er et stort mysterium, og Thomas
Østergaard Aallmann argumenterer for, at kristendommen
er svaret på den. Hør foredraget og bliv klogere på, hvorfor
vi et eller andet sted alle længes efter det spirituelle.

Onsdag d. 03. april 2019

Læge Hans Holmsgaard
Hvad er et menneske værd – og hvornår er det ikke
længere noget?
Oplæg til debat om menneskesyn, fosterundersøgelser,
handicappede og aktiv dødshjælp ved praktiserende læge i
Thyborøn Hans Holmsgaard. Oplægsholderen er
initiativtager til erklæringen ”Omsorg indtil døden. Ja til
aktiv livshjælp indtil døden – nej til aktiv dødshjælp”.

Tirsdag d. 14. maj 2019

Sognepræst, forfatter, debattør Sørine Godtfredsen

……. Nærmere info følger……

Tirsdag d. 17. sept. 2019

Skuespiller, tv-vært Dina Al-Erhayem

”Fra ateist til troende”
……. Nærmere info følger……

Torsdag d. 14. nov. 2019

Forfatter Rasmus Jonstrup Hansen

Hvad vil det sige at være kristen og ung studerende?
Mange kristne unge har en stor udfordring i dag:
Hvordan kan man med en kristen indstilling til tilværelsen
være en del af et ofte meget farverigt studie- og ungeliv?
Hvordan holder man fast i sin tro som ungt menneske?
Forfatter Rasmus Jonstrup Hansen har ud fra egne dyrekøbte
erfaringer og interviews skrevet bøger om disse emner, og i
sine foredrag deler han på en livlig og engageret måde sine
erfaringer og giver gode råd til at stå fast ved det gode og
gøre en forskel for andre.
Se Rasmus Jonstrup Hansen på YouTube

