FOREDRAG VED SVEND BRINKMANN

Tilmelding og betaling via linket:

ONSDAG DEN 22. NOV. 2017 KL. 15.30
I TEUTONERSALEN – THISTED GYMNASIUM

senest d. 1. nov.
Først til mølle princippet, der
åbnes for tilmelding 3. april.
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og kage.

http://shop.ucn.dk/fordrag_svend_brinkmann

”DET DIAGNOSTICEREDE LIV”
Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk eksplosion i de
psykiatriske diagnosers udbredelse for både børn og voksne.
I løbet af et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én
psykiatrisk diagnose. Omtrent 10 procent af befolkningen er
på antidepressiv medicin, og udskrivningen af psykofarmaka
til børn er også steget meget. Hvordan forklarer vi eksplosionen
i de psykiatriske diagnosers udbredelse?

Foredraget er arrangeret af UCN – Thisted i samarbejde med
Thisted kommune og Filosoficafeen – UCN.
Filosoficafeen etablerer i samarbejde med undervisere på
pædagoguddannelsen en studiekreds som optakt til foredraget.
Se separat indbydelse med yderligere information.

INDBYDELSE til
STUDIEKREDS
Svend Brinkmann kommer til Thy – og i den anledning
etablerer Filosoficafeen i samarbejde med undervisere fra
Pædagoguddannelsen en studiekreds om Brinkmanns
seneste udgivelse ”Ståsteder”. Her forsøger han at give
nogle svar på tilværelsens eksistentielle spørgsmål:

Hvad er værd at stå fast på?
Hvad har et menneske pligt til at gøre?

Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv?
Bogens udgangspunkt er, at mening i tilværelsen er knyttet til
de fænomener, som er et mål i sig selv, og til de aktiviteter, som
vi udfører for deres egen skyld. Det er disse fænomener, som
Brinkmann kalder for ståsteder.
Pressen skrev bl.a.:
"Ståsteder bør blive obligatorisk læsning og drøftet indgående på alle
uddannelser. Og af alle, der arbejder med mennesker." - Politiken
Så har du endnu ikke læst ’Ståsteder’, er her en enestående mulighed
for at læse den sammen andre nysgerrige og videbegærlige mennesker.

Alle er velkomne til at deltage. Vi mødes følgende
datoer:
Foråret 2017 (Tirsdage kl. 14.15 – 15.15)
28.02 Kap. 1: Det gode
14.03 Kap. 2: Værdigheden
04.04 Kap. 3: Løftet
18.04 Kap. 4: Selvet
02.05 Kap. 5: Sandheden
16.05 Kap. 6: Ansvaret
06.06 Kap. 7: Kærligheden

Efteråret 2017 (Torsdage kl. 14.15 – 15.15)
17.08 Kap. 8: Tilgivelsen
07.09 Kap. 9: Friheden
21.09 Kap. 10: Døden

Studiekreds finder sted i Filosoficafeen
UCN Thisted
Lerpyttervej 43
7700 Thisted
For mere info, kontakt:
Tina: t.o.vangsgaard@gmail.com eller
Trine: trih@ucn.dk

