Den 13 och 14 september anordnas två idésamtal om tro och icketro med rubriken
”Världen med eller utan Gud”.
Samtalen arrangeras av Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen i samarbete med det
påvliga kulturrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och Fryshuset.
Samtal på Kungl. Vetenskapsakademien den 13 september
Med fokus på:
•
•
•

Vad innebär det att tro respektive att inte tro?
Finns det en värld som inte är materiell?
Vad är en människa?

Tid:

13.30 – 16.30

Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A
Inledningar:
Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det påvliga kulturrådet
Georg Klein, professor och författare
Samtal:
Ulf Danielsson, professor i fysik, Uppsala universitet
Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, författare
Antje Jackelén, biskop i Svenska Kyrkan, Lunds stift
PC Jersild, författare
Ylva Eggehorn, författare
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet
OBS! Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten men föranmälan krävs.
Anmälan avser enbart arrangemanget den 13 september och görs på http://kva.se

Samtal på Fryshuset den 14 september
Med fokus på:
•
•
•

Vad innebär det att tro respektive att inte tro?
”Man säger att religion är något som prackas på folk, men jag upplever det tvärtom,
att hela samhället prackar på mig en sekulär bild av världen”
Blir världen bättre eller sämre av religion?

Tid:

13.30 – 16.30

Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8
Inledningar:
Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det påvliga kulturrådet
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Samtal:
Anders Carlberg, författare och grundare av Fryshuset
Linnea Jacobsson, vice ordförande Ung Kristen Vänster
Jessica Schedvin, ordförande Unga Humanister
Christer Sturmark, ordförande Humanisterna
Per Wirtén, författare
Fazeela Zaib, fredsagent/bloggare
OBS! Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten men föranmälan krävs.
Anmälan avser enbart arrangemanget den 14 september – anmäl ditt intresse till:
maria.k.rydinger@fryshuset.se
Båda samtalen spelas in av SVT Forum.
Mer information finns på webbplatserna:
Sveriges ambassad vid Heliga Stolen: www.swedenabroad.com
Kungl. Vetenskapsakademien: http://kva.se
Fryshuset: www.fryshuset.se
Varmt välkommen!

