- for fremtidens skyld
3 gode foredrag i Dronningensgade 1, Odense C
om at håbe, - og at håbe sammen.

”- for fremtidens skyld”

Det er let at blive bange og bekymret, når vi hører om
fremtiden. Især hvis vi kun hører og læser korte breaking-newsnyheder, der lever af det katastrofeagtige.
Hvordan få håbet med ? Både i vores dagligdag og på det
store plan? Hvordan hjælpe hinanden med at være ”realistiske
optimister”? Hvad gør frygt ved os? Hvordan skabe et samfund
hvor håb er fortegn?
Anne Marie Pahuus om filosoffen Hannah Arendt og hendes
banebrydende tanker om samfundsetik og fælles håb.
David Bugge om det at finde håb i litteratur, -hvordan håb kan
forplante sig til læseren gennem fortælling.
Mikkel Krause Frantzen om hvad det gør ved os, hvis vi ikke tør
tro på en fremtid.

Foredragene er åbne for alle. Gratis for medlemmer. Studerende halv pris.
Pris: 75 kr. pr. foredrag, 200 kr. for alle 3 foredrag. Frokost: 50 kr.
Tilmelding senest 15. marts til: Inger Bergeon mail: ihb@km.dk
tlf: 66 12 57 05. Finsens alle 25, 5230 Odense M.

Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt
David Bugge: Håb i litteraturen
Mikkel Krause Frantzen: Fremtid?
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Fredag d.22.marts kl. 19.00
Anne Marie Pahuus om Hannah Arendt.
Filosoffen Hannah Arendt er en af de mest læste filosoffer i vores tid. Det er hun,
fordi hun bl.a. beskæftiger sig med etik og håb på samfundsniveau. Kærlighed
hører ikke kun til i privatlivet, men kærlighed er også handling i det offentlige.
Samtalen, muligheder for forandringer, handling, håb, det at kunne skabe og
skabe nyt – alt det er i fokus hos Hannah Arendt.
Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan på Århus Universitet.
Hun har bl.a. skrevet bogen ”Hannah Arendt” (2011) og i serien
”Tænkepauser”: Kærlighed

øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende
fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes
nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses.
Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv
fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der
intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti” og således bringer
håb til det fortvivlede menneske.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har
læst Blixen.
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder
med forholdet mellem litteratur og kristendom.
Har bla. udgivet bøgerne: ”Hinandens Verden”. ”Knausgard i syv sind”. ”Kafka i
syv sind”. ”Kundera i syv sind.”

Lørdag d.23.marts kl.13.30
Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid…

Lørdag d.23.marts kl.10.00
David Bugge: Når litteraturen giver håb.
Forløsning under narkose eller håb til det fortvivlede menneske?
om Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig dobbelthed.
Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med
kristendommen, sådan som hun mente at finde den repræsenteret hos Martin
A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. Begge savnede i Blixens

De nyeste tal fra WHO viser, at omkring 300 millioner mennesker lider af
depression verden over. Men hvordan skal man forstå denne udvikling? Hvorfor
bliver folk deprimerede? I dette foredrag vil Mikkel Krause Frantzen tage
udgangspunkt i sin kulturanalytiske og –kritiske bog En fremtid uden fremtid
argumentere for, at det ikke er nok at anlægge et psykologisk, individuelt eller
biokemisk perspektiv på problemet. Depression kan og skal forstås som et fælles
anliggende, et politisk problem, et symptom på et samfund, der har mistet
evnen til at forestille sig fremtiden. Men i depressionen opstår også et imperativ
om at finde alternative fremtider og paradoksale former for håb.
Mikkel Krause Franzen er postdoc ved Kunst og Kulturvidenskab, Københavns
Universitet. I 2018 udgav han bogen: ”Fremtid uden fremtid – depression som
politisk problem og kunstens alternative fortællinger.” Trods sin dystre titel er
det en bog fyldt af håb mellem linjerne, fordi den viser os handlemuligheder.

