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SAMTALESALONER
AARHUS NORD
6 Samtalesaloner - 6 Sogne
Med inspiration fra 1920’ernes salon-

ter samtalerne sættes fri og samtidig

samtaler i Paris og filosofiske saloner

styres, så I kommer ud i kroge, I ikke

på Vesterbro i København anno 2018

nødvendigvis selv ville have fundet vej

åbner vi for samtaler med menne-

til.

sker, der ikke nødvendigvis ligner dig
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selv. Med samtalesalonerne tilbyder vi

Så tag din ven eller veninde med og

et rum for intensive og eksistentielle

mød nye mennesker ved 6 Samtalesa-

samtaler om menneskelivet fx liden-

loner i Aarhus Nord.

skab, identitet og generøsitet og den
hunger efter nærværende møder med
andre, som mange af os kender.
Vi stemmer rummene med musik og
lys, sørger for tapas, rødvin og gode
non-alkoholiske drikke, så der er noget
for enhver smag, og først og fremmest
sætter vi rammerne for gode intense
samtaler. Hver aften begynder med en
halv times kvalificeret oplæg, hvoref-

Januar

Side 10 - GENERØSITET

Side 4 - DØDEN
Torsdag d. 9.1.20 kl. 19.30-21.30
Skødstrup Sognegård
Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
Side 6 - FAMILIEN
Torsdag d. 23.1.20 kl. 19.30-21.30
Skæring Kirke

Torsdag d. 20.2.20 kl. 19.30-21.30
Egå Sognegård
Egå Mosevej 7, 8250 Egå

Marts
Side 12 - HÅB
Tirsdag d. 3.3.20 kl. 19.30-21.30
Elev Sognehus

Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå

Høvej 1, 8520 Lystrup

Februar

Side 14 - LIDENSKAB

Side 8 - IDENTITET
Onsdag d. 5.2.20 kl. 19.30-21.30
Skejby/Lisbjerg Sogn
Lisbjerg Sognegård
Lisbjergvej 15

Letbanestop: Lisbjerg Skole

Tirsdag d. 17.3.20 kl. 19.30-21.30
Lystrup Kirke
Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup
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DØDEN
Torsdag den 9. januar kl. 19.30-21.30
Skødstrup Sognegård
Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup
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5

Det er som om, vi ofte glemmer det.

at skjule, at vi faktisk skal dø. Også

Glemmer det der vel i bund og grund

selvom vi ikke ryger, løber adskillelige

skal dø. Ved at tale om det. Tale om

er det eneste, vi med sikkerhed ved

halvmarathons og aldrig har set skyg-

hvad jeg ønsker? Hvad jeg tror? Hvad

om vores liv: At vi skal dø.

gen af en depression.

jeg håber?

I aviserne kan man læse, at hvis du

Carpe Diem hedder det – og så kom-

I Skødstrup Sognegård vil der være

holder op med at ryge, begynder at

mer sætningen, vi tit helt glemmer at

dækket op til gode samtaler med svære

motionere mere, bliver mere glad og

få med: Memento Mori. Grib livet og

spørgsmål og interessante indgangs-

positiv, så mindsker du risikoen for at

husk du skal dø.

vinkler. Og inden aftenen er omme vil

dø med så og så mange procent. Det

For måske kan vi i virkeligheden kva-

både bedemanden og præsten forsøge

er som om, vi med sproget forsøger

lificere vores liv, ved at huske på at vi

at svare på alt mellem himmel og jord.

FAMILIEN
Torsdag den 23. januar kl. 19.30-21.30
Skæring Kirke
Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå
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Vil du se mit pæne hjem?

Erfaringer og oplevelser med familien

Vil du se en lykkelig familie?

er temaet for samtalesalonen i Skæ-

Sådan sang Anne Dorte Michelsen

ring Kirke, hvor vi blandt andet stiller

og satte fokus på den sprække eller

spørgsmålene: Er blod altid tykkere

kløft, der kan være mellem virkelig-

end vand? Hvad gør vi, når familie-

heden og ønskescenariet.

relationerne blive svære? Og hvordan
rummer vi nye familieformer?

Familiebegrebet dækker et stort spekter, og vi er alle en del af en familie,

Efter korte oplæg fra præst og menig-

hvor forskellig den end er.

hedsrådsmedlemmer sætter vi rammen for forhåbentlig gode samtaler

Vi har derfor alle både dejlige, problematiske, rørende, trælse og minderige oplevelser forbundet med familien.

om familieerfaringer.
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IDENTITET
Onsdag den 5. februar kl. 19.30-21.30
Skejby/Lisbjerg Sogn
Lisbjerg Sognegård
Lisbjergvej 15

Letbanestop: Lisbjerg Skole
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Hvem er du? Hvad er du formet af?

Erfaringer og oplevelser af identi-

Hvad er det, der gør dig til lige dig?

tetstab og skift i livet er temaet for
samtalesalonen i Lisbjerg denne aften,

Hvad sker der med vores identitet, når

hvor vi vil stille spørgsmålet:

vi oplever drejninger i vores liv? Det

”Hvad gør dig til dig?”

være skilsmisse, sorgen over tabet af

Sognepræsterne

en elsket, seksualiteten, pensionist-

Nayberg og Marie-Louise Lieberoth

tilværelsen, forældrerollen. Vi oplever

Wadum vil denne aften lægge op til

livet igennem rystelser i vores liv, sto-

samtale om, hvad identitet egentlig er,

re som små, og det kan ændre os og

og hvilken betydning det har for vores

sætte spørgsmål ved hvem jeg så er?

identitet, når vi oplever forandringer i
livet.

Charlotte

Frouvne

GENERØSITET
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Torsdag den 20. februar kl. 19.30-21.30
Egå Sognegård
Egå Mosevej 7, 8250 Egå
Kom og oplev hvad generøsitet gør

Hvad er generøsitet, hvordan oplever

vej. Og kvinden blev rørt over denne

ved os som mennesker.

vi den, og mærker vi dens grænser?

lille gestus; denne simple generøsitet.

Skønner vi mon nok på denne gestus,
Vi skal dufte, smage, lytte og sam-

når vi møder den? En kvinde fortalte

Kom og hør, mærk og tal mere om ge-

tale, og aftenen vil være fuld af små

engang, at hun ofte gik en tur, hvor

nerøsitet i Egå Sognegård, når vi sam-

oplevelser, som inviterer til både ny-

hun skulle under et tjørnekrat. En dag

men med designer Lone Vestergaard

delse og refleksion i generøsitetens

kom hun til krattet og så, at en stor

tager generøst imod jer og nænsomt

navn.

tjørnegren var hængt op, så den ikke

og æstetisk skubber samtalerne ud i

ville rive andre, der skulle samme

nye og dybe dimensioner.

HÅB
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30-21.30
Elev Sognehus
Høvej 1, 8520 Lystrup
”Hvor der er håb, er der liv”

Sådan siger vi ofte, og det er også

Derfor kan det være værd at overve-

ofte sandt. I hvert fald på den måde,

je, om håbet er noget andet og mere

at så længe, vi er i live, er der en mu-

grundlæggende end konkrete forhåb-

lighed for forandring og forbedring.

ninger og en optimistisk indstilling. Vi

Men når man er indlagt på hospitalet

skal dykke ned i filosoffernes over-

med alvorlig og måske kronisk syg-

vejelser over, hvad håb er og forhå-

dom, kan det være svært at bevare

bentlig lade os inspirere - for uanset

håbet om, at ting skal ændre sig til

hvordan vi vender og drejer det gam-

det bedre - selv om man stadig er i

le ordsprog, er vi fælles om den erfa-

live. Så om det gælder, afhænger må-

ring, at vi ikke kan leve uden i en eller

ske også af, om håb altid er drømmen

anden forstand at håbe.

13

om en konkret forbedring - i det tilfælde kan det jo slå over i sin mod-

Sognepræst Lene Dahl-Hansen og

sætning, hvis drømmen brister. Det

Hospitalspræst Lene Wagner vil den-

bliver håbløst...

ne aften lægge op til samtale om,
hvad håb egentlig er, og hvilken betydning det har for vores liv, både når
vi er raske, og når vi er syge.

Billede af Vibeke Bro - Håb
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”Hvor der er liv er der håb”

LIDENSKAB
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30-21.30
Lystrup Kirke
Lystrup Centervej 80, 8520 Lystrup

Hvornår har du sidst mærket et

sidst ender man med at blive frem-

stærkt engagement i en sag?

med for sig selv.
Og man kan have så travlt med at
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Hvornår har du sidst oplevet, at livet

leve op til det, som andre muligvis

var så stort og vigtigt, at du måtte

forventer af én, at man til sidst slet

investere dig selv fuldt og helt?

ikke har mere engagement og energi
at bruge af. Så kan man godt brænde

Billede af: Alice Kops _På frierfødder_

Hvornår har du sidst været lidenska-

ud.

beligt optaget af noget?
Og hvad blev der så af lidenskaben?
Lidenskab og passion handler om det,

Er livet ikke mere værd end den evi-

som vi brænder for, altså alt det som

ge stræben efter at passe ind og gøre

vi har hjertet med i.

som ”man” behager?

Men man kan være så optaget af at

Det må da være muligt at finde den

”passe ind” og ”passe på”, at man

sandhed, som vi kan både leve og dø

kommer på afstand af selve livet. Til

for – så lidenskaben igen kan få plads.
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SAMTALESALONER
PUSTER LIV I DE GODE SAMTALER

Faste rammer

Alle snakker med
og snakker sammen

Uforstyrret samtaletid
Alle mennesker
Mødet med mennesker,
der ikke ligner én selv

er spændende
samtalepartnere

