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11. januar 2023 Fhv. formand for Etisk Råd Jacob Birkler:
Menneskesyn til eftersyn.
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring.
Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik
angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er
det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi
tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser det ud i
linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?
25. januar 2023 Fortæller Birgit Alling:
Grevinde Danner og demokratiet.
Vi hører om Louise Rasmussen, før hun blev Grevinde Danner, om det trekantsdrama, hun var en
del af, om hendes tid som kongens hustru og sidst, men ikke mindst, om hendes indflydelse på det
spirende demokrati.
8. februar 2023
Sognepræst Gitte Ishøj:
Anna og Ane – en kunstner og hendes mor.
Anna Ancher var den eneste i den første generation of Skagensmalere, der var født og opvokset i
Skagen. Som datter af kro- og hotelvært Erik Andersen Brøndum kom hun i kontakt med mange
tilrejsende, hvor især en række kunstnere fik stor betydning for hende. Hun fik en borgerlig kulturel
opdragelse, og hendes fascination af billedkunst blev ikke modarbejdet af familien, hvis åndelig
kraft var hendes mor, Ane Brøndum, der selv var optaget af litteratur og religion. En af de
kunstnere, hun mødte, var Michael Ancher, som hun giftede sig med på sin 21-års fødselsdag.
Ægteskabet gav dem begge mulighed for at udfolde sig kunstnerisk. Med sine evner som
menneskeskildrer og kolorist regnes Anna Ancher for at være en af dansk malerkunsts virkelig store
skikkelser og som en af de mest betydelige impressionistiske malere i dansk kunst.
22. februar 2023 Journalist Peder Rasmussen:
Citater.
Berømte citater har det med at dukke op i mange forskellige sammenhænge. De bruges af
politikere, talere, forfattere, sangskrivere og mange flere. Men det er ikke kun citaterne i sig selv,
der er fascinerende. Ofte ligger der en rigtig god historie bag, og mange gange er der tale om fejlcitater.
Det er blandt andet disse anekdoter og citatbrølere, journalist Peder Rasmussen er dykket ned i, og
som han deler med os denne formiddag.

