


Troels Mylenberg 
Journalist, forfatter, TV2-nyhedsvært  

 

Åndsfriheden 
under pres 

 

Er vores selvstændighed, integritet og åndsfri-
hed truet af vor moderne tids sociale medier, 
”fake news”, ekkokamre, osv.? 

Hvad skal vi tro, hvad skal vi mene, hvad skal 
vi gøre, når vi møder så mange forskellige 
”sandheder”? Er vi henvist til en sagesløs of-
ferrolle, når magthavere og beslutningstagere 
prioriterer populisme og genvalg højere end 
fakta? Er vi magtesløse, når selv eksperterne er 
uenige om, hvordan data skal tolkes? 

Med sin baggrund som højskoleforstander, politisk redaktør og chefredaktør 
har Troels Mylenberg, om nogen, forudsætninger for at byde ind med per-
spektiver og mulige løsninger i denne problematik. 
 

20. september kl. 19.00  
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal, Åskovvej 2 
5856 Ryslinge 

Hans Henrik Hjermitslev  
Lektor, ph.d., UC SYD 

 

Gud & Darwin: 
Om evolution og kreationisme  

I foredraget vil vi se nærmere på udviklingslæ-
rens historie og den religiøse kritik, den har 
været udsat for fra Darwin udgav Om arternes 
oprindelse i 1859 frem til i dag. I 1920’erne 
etableredes i USA en kristen antidarwinistisk 
bevægelse, kreationismen, der har spillet en 
stor rolle i det amerikanske undervisningssy-
stem, hvor kreationister forsøger at opstille et 
alternativ til evolutionsteorien. Kreationismen 
har siden spredt sig til resten af verden. Un-
dervisning i evolution er i dag truet i store dele 

af verden, hvor Darwin beskyldes for at være skyld i alt fra nazisme til terro-
risme. Status er nu, at mens over 80 % af danskerne accepterer udviklingslæ-
ren, så bliver den afvist som ugudelig af størstedelen af jordens befolkning. 
 

Efter foredraget er der kaffe, hvorefter sognepræst Birte Jacobsen fortæller 
kirkens historie. 

4. oktober kl. 19.00, Rolfsted Kirke, Ørbækvej 841B  



Birgithe Kosovic 
Forfatter, journalist 

 

Frihed og tryghed 
 
 

Med udgangspunkt i sin biografiske succesro-
man Den inderste fare, som vandt Politi-
kens Litteraturpris i 2018, spørger Birgithe 
Kosovic: Hvad er underkastelse? Hvad er inte-
gritet? - Erik Scavenius, der i manges øjne er 
danmarkshistoriens største landsforræder, 
svarer. Som politiker i krig. Som ægtemand i 
utroskab og dyb forelskelse. Og som det men-
neske, vi alle er, der kæmper med at få tilvæ-
relsens store regnskab til at gå op. 
 

I første del af foredraget fortæller Kosovic om 
Erik Scavenius som menneske. Anden del fokuserer på Scavenius som politi-
ker og spørger: Var han en landsforræder? Og hvad skal vi med Scavenius i 
dag? 
 

1. november kl. 19.00  
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal, Åskovvej 2 
5856 Ryslinge 

Tine Lindhardt 
Biskop, Fyns Stift 

 

At kunne mere end 
sit Fadervor 

 

“At kunne mere end sit Fadervor” er et gam-
melt udtryk der betyder at man er klogere end 
som så. Man kan mere end det basale. 
 

Det basale og grundlæggende er Fadervor. Det 
kan de fleste danskere, og mange af os endda 
udenad. 
 

Men hvad er det Fadervor kan, som gør bøn-
nen grundlæggende, og som betyder at den 
stadigt kan os give mening og håb, - selv om 
bønnen er formuleret for 2000 år siden, i en 

anden kultur og tid end vores, og under helt andre himmelstrøg? 
 

Det kan man få et bud på i foredraget Oplysning til borgerne om Fadervor. 
 

29. november kl. 19.00  
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal, Åskovvej 2 
5856 Ryslinge 



Elin Jeppesen, Rudme 
Merete Sølling, Fjellerup 
Malene Rask Aastrup, Ryslinge 
Inge Dalsgaard Jensen, Sdr. Nærå 
Jacob Daniel Lund Olesen, Ryslinge 
Torben V.S. Nielsen, Vantinge 
Allan Thomsen, Ryslinge

 

Pris pr. foredrag, inkl. kaffe/te:  kr. 60,- 
 

Alle er velkomne 
 

                        Følg os på Facebook  


