
Rusland - en selvskabt trussel
Foredrag ved Jan Øberg
Onsdag, den 21. februar, kl. 19:30 - 21:30

Rusland bliver i stigende grad fremstillet som en trussel af henholdvis danske og europæiske politi-
kere. Der bliver henvist til den fortsatte konflikt i Ukraine, overtagelsen af Krim og senest påvirk-
ning af det amerikanske valg som belæg for Ruslands aggression og trang til at påvirke andre na-
tioner.
I foredraget vil Jan Øberg komme ind på hvorfor Rusland ikke i sig selv er en trussel. Det er der-
imod USA og NATO, når de nu er på vej ned. Han vil kort analysere den 2. Kolde Krig, som vi nu 
befinder os i. Derpå vil han se på den verdensorden, der er under udvikling - og som han mener 
kan blive meget bedre end den nuværende, der domineres af netop USA og NATO.

Jan Øberg er fil.dr. og chef for Den Transnational Stiftelse i Lund. Han er en internationalt respek-
teret freds- og fremtidsforsker. Aktuelt fokus på Iran og Syrien.
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De to mennesketyper
Foredrag ved Dorte Nørlev
Onsdag, den 7. marts, kl. 19:30 - 21:30
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Mennesket har siden tidernes morgen været inddelt i to mennesketyper: Neurasteniker og hysteri-
ker. Fra det lille barn og op i voksenlivet kan man se forskel på adfærd og reaktioner hos de to ty-
per. Hysterikere lever mere i det himmelske og vil trække den himmelske moral ned på jorden, og 
neurastenikere vil almindeligvis have evner til at forædle materien og derved være skabende. Nog-
le hysterikere kan opsætte dramatiske scener omkring sig i deres begær efter at bringe deres øn-
sker og ideer til virkelighed – og det gælder uanset om de er voksne eller børn. Modsat kan nogle 
neurastenikere være kølige, med en tendens til manglende empati og mene “at de andre bør tage 
sig sammen”. Dette kan naturligvis afføde konflikter i mødet mellem de to typer, uanset om det er 
på arbejdspladsen, i ægteskabet eller mellem forældre/pædagoger og børn. 
At kende til disse to typer kan både medføre en øget selvforståelse og øge forståelsen for forskel-
lighed og dermed accept. Under foredraget vil Dorte Nørlev bl.a. komme ind på, hvordan en forskel
i konstitutionen (de fire væsensled) er årsag til de to typers forskellighed. 

Dorte Nørlev er antroposofisk psykoterapeut, foredragsholder og meditationslærer. Driver det an-
troposofiske kursus- og uddannelsescenter www.lillehammershus.dk 

Arrangør: Frihedsforum
100 kr. (80 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C

Opstandelsen som åndelig begivenhed og legemlig proces
Foredrag ved Uffe Jonas
Onsdag, den 4. april, kl. 19:30 - 21:30
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Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Opstandelsesbegivenheden er det centrale omdrejningspunkt for den kristne tro. Det er beretnin-
gen om lysets ultimative sejr over materien. Opstandelsen er den evige solare proces - i naturen 
og i menneskelegemet - hvorved materien gradvist gennemlyses og helliggøres. 
Einstein har vist os, hvordan lys, energi og materie står i indbyrdes vekselvirkning i henhold til 
formlen E=mc2. Dermed satte han en åndelig lovmæssighed på fysisk formel. Vi skal høre, 
hvordan opstandelsen ytrer sig i de naturlige skabelsesprocesser, som omgiver os.
Men opstandelsen er også en indre modningsproces i menneskelegemet, der intensiveres og ud-
dybes, efterhånden som vi nærmer os livskilden i vores åndelige søgen. 

Alt det skjulte skal opdages
det er lysets kongelov,
mørke skal af lys forjages,
vågne liv, som hårdest sov!

Uffe Jonas vil fortælle om opstandelsen som livsproces og om de indre modstande og udviklings-
problemer, der gerne melder sig i den anledning.

Uffe Jonas ph.d., filosof og sanger. Forfatter til bogen Solen ved Midnat: Grundtvigs Sang til Kos-
mos. 
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