Lektion 1
Lørdag 5. oktober 2019 kl. 9.00-12.00

Hvordan tro med den viden, vi har?
Hans Kjeldsen, astrofysiker, professor ved Aarhus Universitet.
Det er ikke udelukket, at vi inden for de kommende ti år vil have de første
målinger, som fortæller os, at der er liv derude. Er livet sjældent eller
almindeligt?

Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart

Lektion 2
lørdag 9. november 2019 kl. 9.00-12.00

Vi kan ændre verden, hvis vi vil
Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, lektor i sjælesorg.
Verden står over for nogle af de største udfordringer i nyere tid på grund af
klimakrisen. Hvordan er det kommet dertil, og hvordan er det vi reagerer?
Og hvad bygger vi vores håb på?
<
Vi kan ændre verden, hvis vi vil. Der er andre måder at indrette verden på
end den nuværende. Vi kan lære af fortiden og af dens mange fejltagelser
for at kunne udpege noget at det, vi fremover skal undgå. Og vi kan lære af
fortidens mange frugtbare erkendelser og af visdommen, som ligger lige for
fødderne af os, hvis vi bare samler den op. På den måde er vi rige.
Vi har vænnet os så meget til at se mennesket som udelukkende styret af
tilfredsstillelse, at vi har forsømt og ikke så sjældent latterliggjort de afgørende visioner om,
hvordan vi skaber en bedre verden.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup

Lektion 3
lørdag 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00

Troens veje
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.
Troen er ikke kun på vej. Den kan også give ro og indhold i en hverdag,
hvor vi er optaget af det nære. Vi kan ligefrem tale om trofasthed og
mener dermed, at enten vi selv eller andre aldrig svigter, når der er brug
for hjælp eller livsvarigt venskab.
Troen giver os måske ikke løsningen på livets gåde, men den kan bære os
gennem det meningsløse.
I dag møder tro hinanden. Mennesker tror forskelligt og på noget
forskelligt. Det kan enten berige mødet, når tro møder tro, eller det kan
også skabe usikkerhed og modstand. Vi kan blive bange for, at ny tro vil
rive tæppet væk under vores livsform og tradition, som vi er glade for.
Vi kan føle os udfordret på vores egen tros vegne og blive usikre på, om vores tro nu også er
den rigtige og sande. Eller vi kan hilse ny tro velkommen som sandpapir for vores egen tro og
en kilde til at fordybe os i ligheder og forskelle mellem forskellige former for tro.

Troen kan rette sig mod meget forskelligt. Asatro genoptager troen på de nordiske guder.
Kristentro henter sit indhold fra troen på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Muslimsk tro
omfatter en tro på Gud, engle, Koranen, profeter, dommedag og altings forudbestemmelse.
Jødedom er studiet af Guds lov som forudsætning for at kende Guds vilje, så vores handlinger
er gode.
Vi kan diskutere, hvor grænsen går mellem tro og filosofi. Det gælder i forhold til buddhismen.
Mange buddhister i Danmark vil sige, at buddhismen er en filosofi, selvom buddhistiske
foreninger er godkendt som trossamfund. Centrum er ikke en tro på en gud, men længslen
efter at erkende nirvana, som er ensbetydende med total kontrol, så begæret ikke længere har
magten over os.
Troen går i dag ad mange veje, og vi skal gå et stykke ad vejen i foredraget.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, Asperup 5466

Lektion 4
lørdag 22. februar 20 kl. 9.00-12.00

Livet er større end os
Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker, professor ved Aarhus Universitet.
I filosofien skelnes der mellem at forstå og at forklare, og i den moderne
verden har ønsket om forklaring trængt forsøget på at forstå i baggrunden.
Men hvad sker der så med det uforklarlige? Og hvordan går det os, hvis vi
mister fornemmelsen for det, vi ikke kan forklare? <
Handler dette også om tro og viden, og hvad har tro da med forståelse at
gøre?
Foredraget vil føre os rundt i nyere og ældre filosofisk og teologisk
tænkning, herunder æstetikken, og introducere til en ny filosofi om de
erfaringer, i hvilke det uforklarlige kommer os i møde.
Strib Sognegård, Vestergade 93, Strib, 5500 Middelfart

Lektion 5
lørdag 7. marts 2020 kl. 9.00-12.00

Fadervor - troen i en maggiterning
”Søstrene Bisp”
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, og Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift.
Fadervor er kendt af stort set alle og bruges
af mange.
Det er en bøn, man kan bede når som helst
og hvor som helst, og som giver ord, når
man selv står uden.
Fadervor rummer kernen af kristendommen
og er på den måde troen i en maggiterning.
På forunderlig vis tager den derfor troen med
sig og giver den til den, der beder.

Søstrene Bisp på Borgen
Søstrene skriver bog om Fadervor
"Søstrene Bisp" programrække DK4
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 Føns

