Hannerup: Onsdag den 20. januar 2021 Kl. 17 - 18.30:
Hvor findes lykken, hvis overhovedet, i den digitale verden?
I sit tankevækkende foredrag vil Imran Rashid
beskrive, hvordan især de sidste par årtiers
digitale udvikling har skabt fundamentet for
en målbar tilværelse, hvor ydre styring og
materialisme udgør krumtappen - men uden at
vi bliver mere lykkelige af den grund. I stedet
bør lykken findes et andet sted, nemlig
gennem en bedre forståelse af hvad, der skaber
det mærkbare liv.
Ved læge og forfatter, Imran Rashid

Kl. 18.30 - 19.45:
Spisning, herunder
generalforsamling, 19.15 - 19.45
Kl. 19.45 - 21.15:
Robotter og deres flertydige betydning for mennesket
Robotter begynder at få en rolle i samfundet, hvor de varetager
praktiske såvel som sociale funktioner. Men hvad sker der med
mellemmenneskelige relationer, når vi tillægger robotter
menneskelige egenskaber? I sit foredrag vil Anne Gerdes
besvare spørgsmålet gennem en rejse i robotternes verden, hvor
der, heldigvis, også er plads til os.
Ved lektor ved Syddansk Universitet, Anne Gerdes

Hannerup: Onsdag den 24. februar 2021 Kl. 17.00 - 18.30:
Om det onde

Sørine Gotfredsen har i mange sammenhænge beskæftiget sig indgående med
det onde som fænomen i verden, i os og mellem os, og i sit foredrag tager hun os
med på en tur rundt i det ondes væsen og uvæsen, og der er nok at tage fat på.
Ved Sørine Gotfredsen, præst, forfatter og debattør

Kl. 18.30 - 19.30: Spisning

Kl. 19.30 - 21.00:
Sangen har fået corona-vinger
Den danske sangskat lever og udvikler sig stadig. Ikke mindst corona pandemien har sendt fællessangen ud ad helt nye tangenter - såvel sorte som
hvide. Og nu er der kommet en 19. udgave af den største sangbog af dem alle:
Højskolesangbogen, der stadig er en af de bedste måder at skaffe sig et
nogenlunde holdbart overblik over denne udvikling på. Siden 1884 har den
været det mindst ringe bud på en samlet fremstilling af danskeres store
fortælling om os selv i fortid, nutid og fremtid. De mere end 600 nye og gamle
sange i Højskolesangbogen udtrykker på enhver tænkelig måde menneskelige
følelser som håb, længsel, glæde, kærlige tanker, fortvivlelse og forelskelse.
Foredraget er en rejse gennem danskernes historie og sind.
Kom og syng med - og hør nogle af
historierne bag de bedste tekster og
mest elskede melodier.
Ved Ole Kobbelgaard,
valgmenighedspræst
i Sdr. Nærå på Fyn

Efterårets program 2020 foregår i dagtimerne i Lyng Kirke, mens
vinterens program 2021 i Hannerup Kirke foregår om aftenen.
I Lyng Kirke ser dagens program således ud:
10.15 - 12: Program med indlagt kort pause.
12 - 13: Frokost
13 - 14.30: Program uden pause
Prisen for et foredrag er 50 kroner, og for to 80 kroner.
Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene, men ønsker man
at deltage i frokosten til 50 kroner, er tilmelding nødvendig. Dette kan gøres på
telefon 3063 1777 til Lyng Kirke. Eller med mail til lyngkirke@lyngkirke.dk
Frokosttilmelding senest mandagen før, og på dagen kan der betales kontant
eller med MobilePay 73 585. Kirketaxa kan benyttes.
I Hannerup Kirke ser aftenens program således ud:
17.00 - 18.30: Program
18.30 - 19.30: Spisning
19.30 - 21.00: Program
Bemærk, at programmet onsdag den 20. januar 2021 udvides med et kvarter, fra
21.00 til 21.15, på grund af Kirkehøjskolens generalforsamling, kl. 19.15 19.45.
Prisen er også her 50 kroner for ét foredrag, og 80 kroner for to.
Forhåndstilmelding til foredragene er ikke nødvendig. Ønsker man at spise
aftensmad til 50 kroner, bedes man tilmelde sig fredagen før på sms til Jette
Groth, 2823 8007, og betaling kan så finde sted med kontanter eller MobilePay
73 585 på selve aftenen. Kirketaxa kan benyttes.
Vel mødt, og rigtig god fornøjelse til alle deltagere ønsker bestyrelsen
for Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti: Jill Andersen, Christina Elisabeth
Ebbesen, Jytte Holmgaard, Birgit Jespersen, Susanne Charlotte Knudstorp, Jan
Petersen, Søren Thorsen og Jørgen Aamand.

