ANGST er et emne, der fylder meget i
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vores samfund i disse år.

ANGST OG DEPRESSION

HVAD ER ANGST?

Mange mennesker oplever, at de er så
angste, at det går ud over livsglæde,
arbejdsevne og lysten til socialt samvær.

Ved Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Ved hjerneforsker,
psykiater og radiovært
Peter Lund Madsen

Og ikke mindst de unge og børn udvikler
i stigende grad angst.
I denne temarække sætter vi fokus på
emnet, som belyses fra forskellige
vinkler; klinisk, filosofisk, teologisk,
sociologisk, kunstnerisk og eksistentielt.
Vi får besøg af nogle af vores førende
forskere, forfattere og kunstnere, som
alle er dybt optagede af, hvorfor og
hvordan angst er blevet en så tung
følgesvend til mange af os.

Anne Lise Marstrand-Jørgensens
forfatterskab kredser om de
almenmenneskelige temaer som tro,
tvivl, kærlighed og søgen efter en
mening med livet. Denne aften taler hun
ud fra sin nyeste bog ”En flod skal være i
bevægelse: samtaler og erindringer om
angst og depression”. Hun ønsker at
skabe åbenhed og diskussion om disse
lidelser.
Onsdag d. 25. september kl. 19.30
Ullerød Kirke
Fri entré

Velkommen til seks arrangementer i
forskellige kirker i Hillerød i løbet af
efteråret, vinteren og foråret 20192020.

#

Angst er en følelse. En følelse, som har
magten til at påvirke vores adfærd.
Angst har potentialet til at forkrøble et
menneskeliv. Men hvad skal vi med
angsten? Ja, hvad skal vi for den sags
skyld med lykkefølelsen? Hvad skal vi
overhovedet med alle vores følelser?
Tirsdag 19. november kl. 19.30
Præstevang Kirke
Entré 100 kr. betales ved
indgangen. Døren åbnes 18.30.
Begrænset antal pladser.
#

Teaterstykke
ET LATTERLIGT MENNESKES DRØM
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Stykket bygger på den russiske forfatter
Dostojevskis novelle af samme navn.

OM ANGST UD FRA HANNAH
ARENDTS FORSTÅELSE AF
NAZISMENS KONSEKVENSER

Medvirkende er skuespiller Viktor
Melnikov og accordeonist Adam Ørvad.

Ved filosof Anne Marie Pahuus

Tirsdag 5. november kl. 19.30
Uvelse Kirke
Entré 50 kr. betales ved indgangen
#

Filosoffen Hannah Arendt skrev i
lyset af 2. verdenskrig om angst
og ondskab og de forskellige
niveauer af nedbrydning af det
menneskelige. Hendes egen

politiske tænkning var derfor en beskrivelse
af et alternativ, et håb for det politiske,
hvori den politiske samtale foregår i en
offentlighed, der er fælles, åben og
tilgængelig for enhver, og hvori der er plads
til stadig fornyelse og menneskelighed og
sågar næstekærlighed og venskab.
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Torsdag d. 6. februar kl. 19.30

Dialogkoncert

Er angst sygdom, vi skal helbredes fra, eller
selve det vilkår, der gør os til mennesker?
For Kierkegaard var og er den begge dele.
Angsten er der som et grundvilkår. Derfor er
spørgsmålet i stedet, om vi vil løbe fra den,
eller tør stå der ved afgrunden – og lære af
den?

OM ANGST OG NÅDE

Torsdag d. 30. april kl. 19.30

LÆSNINGER OG KLAVERIMPROVISATION

Nr. Herlev sognegård

Ved pianist Carsten Dahl, som også vil
bidrage med personlige erfaringer.

Fri entré

Slotskirkens Hus
Fri entré
#

EKSISTENTIEL ANGST – SØREN
KIERKEGAARD OG KAMPEN FOR
MENNESKETS FRIHED

ANGST

Ved ph.d. og højskolelærer Christian
Hjortkjær

#

Onsdag d. 4. marts kl. 19.30
Præstevang Kirke
Entré 50 kr. betales ved indgangen

#

Uvelse kirke, Kirketræde 36
3550 Slangerup
Præstevang kirke, Tamsborgvej 2
3400 Hillerød
Slotskirkens Hus, Frederiksværksgade 2B, 3400
Hillerød
Nr. Herlev Sognegård, Kirkepladsen 1
3400 Hillerød
Ullerød kirke, Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød
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