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ER FACEBOOK ENDEN
PÅ FÆLLESSKABET?

DERFOR BØR DU VÆRE NYSGERRIG
FOREDRAG OG DEBAT MED SIMON AXØ
TORSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 19.00 I BRABRAND SOGNEGÅRD
Vi kan være nysgerrige på mange måder. Når naboen får ny bil, når der kommer en kendt foredragsholder til byen, eller når vennerne har været på rejse.
Men dét at være nysgerrig er også en af hjørnestenene, i det vi kalder
dannelse. Vi vil gerne blive klogere, og vi spørger os gerne frem, når noget
undrer eller optager os. Nysgerrighed kan ikke skabes eller læres, men det
er vores uhøjtidelige indgang til dannelsen.
Forstander Simon Axø, Testrup Højskole indleder SamtaleSalons første
sæson med at indvie os i, hvad nysgerrighed gør ved os.
Vi får en god snak om nysgerrighed og Simons oplæg over en let anretning
med tapas og vin. Hvorfor er vi så nysgerrige? Hvornår har vores nysgerrighed gjort os mere dannede? Og føler vi os mere dannede, når vi har fået
stillet vores nysgerrighed?
Vi afslutter aftenens emne med en lille runde, hvor vi kan stille spørgsmål til
Simon.
Om Simon Axø
Født 1981. Forstander. Cand.mag. i Idéhistorie og samfundsfag fra Aarhus
og Københavns Universiteter. Har tidligere undervist i Politisk Teori og
Idéhistorie på Statskundskab på Københavns Universitet. Simon medvirker
jævnligt i radio- og tv-programmer om filosofiske emner og er en engageret
stemme i den offentlige dannelsesdebat som foredragsholder, debattør,
klummeskribent mv.

KAN VI BRUGE KUNSTEN I VORES
LIV OG HVORDAN UDVIKLER DEN
OS?
FOREDRAG OG DEBAT MED LISBET LAUTRUP
MANDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 19.00 PÅ GASVÆRKET, BYLEDDET 2C, BRABRAND
Er kunst en kærkommen pause fra virkeligheden – eller er det en mulighed
for at komme tættere på den virkelighed, vi tror, vi kender? Og hvorfor overhovedet gå ud og møde kunsten, når den kan komme til dig gennem din
smartphone eller tablet?
Lisbet Lautrup viil reflektere over, hvordan teater og andre kunstformer kan
løsrive os fra de vante forestillinger om verden og tilværelsen – og måske
tilbyde os nye perspektiver på både det velkendte, og det vi kæmper med at
forstå.
OM LISBET LAUTRUP:
Dramatiker, instruktør og uddannet dramaturg.
Lisbet har i 24 år været medlem af ledelsen for Gellerupscenen og var også
med, da vores lokale teatergruppe VesterGasværk blev etableret i 1995. Her
instruerede Lisbeth de første forestillinger – bl.a. John Mogensen-kabaretten
”Så længe mit hjerte slår”, der blev opført for fulde huse på Gasværket og fik
flot omtale i pressen.
Hun er i dag formand for Vilhelmsborg Festspil, der i juli har premiere på
den ikoniske Musical FAME. Hun er desuden tilknyttet Aarhus Litteraturcenter og har været med til at arrangere den internationale litteraturfestival
”Litterature Xchange, der blev afholdt for nylig.

FRIVILLIGHED ER NERVEN I DANSK
FORENINGSLIV
FOREDRAG OG DEBAT MED ANDREAS RASCHCHRISTENSEN
TORSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19.00 I PEJSESTUEN, BRABRANDHALLEN
Denne aften vil vi debattere temaet om frivillighed ud fra erfaringerne med
Brabrand IF – men også i relation til alle mulige andre typer af foreninger.
Hvad vil det sige at være frivillig? Hvad betyder frivillige foreninger for børn,
unge og voksnes dannelse? Hvordan rekrutterer vi endnu flere frivillige hænder? Skal der stilles krav til frivillige – og i givet fald hvilke? Hvordan leder
man foreninger baseret på frivillighed?
Vær med, når vi i løbet af aftenen drøfter disse og en række andre relevante spørgsmål. Det hele vil foregå i vekselvirkning mellem korte oplæg og
diskussion ved bordene. Samtidig vil der være lidt godt til ganen. Alle er
velkomne – uanset om man gerne vil deltage i debatten eller bare lytte.
Om Andreas Rasch-Christensen
Andreas Rasch-Christensen er forskningschef ved VIA University College,
hvor han bl.a. beskæftiger sig med dagtilbuds- og skoleområdet. Han er
også bestyrelsesmedlem i Brabrand IF, og endelig så deltager han i en
DBU-udviklingsgruppe, der skal fremme bredde-fodbolden i Århus.
Han har derfor på flere måder beskæftiget sig med frivillighed som en afgørende del af dansk foreningskultur.

OM SAMTALE>SALON BRABRAND
Kom og vær med til at diskuterer tidsånd,
tendenser og livets store spørgsmål i øjenhøjde, når vi inviterer til tre udgaver af SamtaleSalon.
Hvad er det?
Det er lokale arrangementer med oplæg og
debat, der vil pirre, inspirere og berige dig og
dine naboer.
Hvad sker der?
Ved hvert arrangement er der et oplæg ved en
markant kulturpersonlighed – og herefter kan
du være med til, i mindre grupper, at debattere aftenens emne.
Hvad koster det?
Du betaler 75 kroner, ved indgangen, for at
deltage i et arrangement. Udover foredraget
serverer vi også tapas og et glas vin til at få
debatten på gled.
Hvem står bag?
Det gør Aktivitetsudvalget ved Brabrand-Aarslev Kirker, Brabrand Idrætsforening og KulturGas under Det Gamle Gasværk.

ber – på godt og ondt. Vi ser på, hvordan digitaliseringen påvirker bl.a. barndom, ungdom,
familie, fritid og lokalsamfund. Og vi inviterer
dig til at dele dine tanker om, hvordan den
påvirker bl.a. klassisk dannelse og god gammeldags ordentlighed.
Kom og hør en række spændende fagpersoners viden og tanker om emnet, og deltag i
debatten sammen med både naboer og andre lokale du kender – og dem du ikke kender
endnu.
Årets SamtaleSaloner:
Torsdag den 10. oktober 2019, kl. 19.00 i Sognegården:
Hvorfor er vi så nysgerrige?
v. Simon Axø, forstander på Testrup Højskole.
Mandag den 18. november 2019 kl. 19.00 på
Gasværket:
Kan vi bruge kunsten i vores liv - og hvordan
ændrer den sig?
v. Lisbet Lautrup, fhv. leder af Gellerupscenen
og formand for Wilhelsborgspillene

Temaet for årets samtalesaloner er:

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 i Pejsestuen i Brabrandhallen:
Facebook eller fodboldstøvler – hvem vinder
kampen om fritidslivet?
v. Andreas Rasch Christensen, Ph.d., forsknings- og udviklingschef, VIA Pædagogik &
Samfund

Er Facebook enden på fællesskabet?
De sociale medier forandrer vores fællesska-

Vi glæder os til at se dig – det bli´r bedst hvis
du er med!

Hvor kan jeg se mere?
Du kan læse mere om Samtale>Salon Brabrand på www.samtalesalonbrabrand.dk

Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget ved Brabrand-Aarslev Kirker
Brabrand Idrætsforening • KulturGas under Det Gamle Gasværk
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