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Der indkaldes til generalforsamling den 22. september kl. 19 iht. vedtægterne.  
Samme lokale som aftenens foredrag. 

 
 

 Tirsdag den 22. september 2020, kl. 19.30 
 

Professor i filosofi, Dr. Phil. Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet 
 

Din og min lykke 
 

Vi skal både være vores egen og andre menneskers lykkes smed. Vejen til lykke er hver-
ken ligetil eller kort. Vi har hver vores opfattelse af hvad lykke er, og vi kan af og til fare 
vild i vores egne, andres og mediernes fremstillinger af den. I foredraget præsenteres 
forskellige perspektiver på lykken - med eksempler fra filosofien, litteraturen, kunsten 
og musikken.  
Søren Harnow Klausen har skrevet bogen På sporet af din lykke (2018). 

 
×××× 

 
 

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 
 

Ph.d.-studerende, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Syddansk Universitet 
 

Filosofisk grafologi: Om skriftens og skrivningens væsen 
 

Vi lever i dag i et skrivesamfund. I et land som Danmark lærer vi fra vi er helt små at 
udtrykke os på skrift, og inden vi når at blive ret gamle bliver vi også ligefrem testet i det 
til eksaminer i skolen. Om det så drejer sig om banale ting som Messenger-beskeder, to-
do lister eller Youtube-søgninger eller om mere vidtløftige ting som eksamensopgaver, 
skønlitteratur eller akademiske tekster, så er skriften her, der og alle vegne. 
Men hvad er skrift og skrivning egentlig? Hvori består deres væsen? Og kan man overho-
vedet tale om skriftens væsen eller kan man kun skrive sig indirekte frem til den ad tan-
kemæssige omveje? I foredraget tages der afsæt i en kritisk-konstruktiv dialog med fæ-
nomenologien, psykoanalysen og Jacques Derrida for at forsøge at indkredse omridset af 
en ’filosofisk grafologi’ som vil vise sig at hænge sammen med både menneskets pseudo-
videnskabelige skriftanalyse, men også introducere grafologi som en betegnelse for ’læ-
ren om skrivning’ i filosofisk forstand. 
Hvad det i grunden vil sige, at mennesker er skrivende væsner? 

 
Torsdag den 5. november kl. 19.30 

 

Christian Høgel, Professor MSO, Syddansk Universitet (SDU) og  
Saer El-Jaichi, Postdoc på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 

 
Arabisk filosofi – illustreret gennem to eksempler:  

Ibn Tufayls filosofiske roman Hayy ibn Yaqzan og Averroes’ syn på tænkning og tro. 

 
Dette foredrag vil introducere til arabisk filosofi i forlængelse af den bogen Arabisk filosofi (Sy-
stime 2019). Det sker via to eksempler.  
Først den filosofiske roman, Hayy ibn Yaqzan, skrevet af den andalusiske læge og tænker Ibn 
Tufayl (ca. 1105-85). I romanen viser Ibn Tufayl bl.a. at man kan nå til erkendelse helt på egen 
hånd – og tilmed uden sprog. Romanens hovedperson, Hayy, undergår nemlig en udvikling fra 
udvidende nyfødt til fuldgyldig filosof, helt alene på en i øvrigt mennesketom ø!  
For det andet en anden andalusisk filosof, Ibn Rushd, bedre kendt i den latinske verden som 
Averroes (1126-98). Averroes spillede en vigtig rolle i middelalderen som brobygger mellem 
græsk filosofi og islamisk teologi, bl.a. ved at harmonere gudstroen med aristotelisk rationalitet.  
Oplægget vil kaste lys over Averroes’ tanker om forholdet mellem tro og tænkning, skitsere hans 
væsentligste pointer og fremlægge implikationerne af hans religionsfilosofi.  
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Mandag den 16. november 2020, kl. 19.30 

 
Leder af Center for Subjectivity Research, Dan Zahavi, Københavns Universitet 

 
Vi, du og jeg 

  
Vi’ets struktur og status debatteres intenst i den moderne forskning. Men spørgsmålet er ikke nyt 
og blev allerede gjort til genstand for udførlige fænomenologiske analyser i første halvdel af det 
20. århundrede. Mens Heidegger hævdede at vi’et går forud for og er mere fundamentalt end 
nogen form for dyadisk interaktion, hævdede andre fænomenologer, såsom Husserl, Walther og 
Schutz, at empati og ansigt-til-ansigt mødet er afgørende for vi’et. I foredraget præsenteres nogle 
af de centrale omdrejningspunkter i debatten, og det undersøges hvorvidt du’et spiller en særlig 
vigtig rolle for gruppe-identifikation og vi-identitet. 
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https://ku-dk.academia.edu/Departments/Center_for_Subjectivity_Research/Documents


Torsdag den 3. december 
 

Professor MSO emeritus, DPU, Aarhus Universitet, Jeppe Læssøe, 
 

Bæredygtig Dannelse 
 
‘Bæredygtighed’ og ‘bæredygtig udvikling’ er kommet på alles læber og bruges i flæng. I 
de seneste år er ‘bæredygtig dannelse’ på tilsvarende vis blevet udbredt som en måde at 
tale om, hvordan uddannelse og læring kan bidrage til at modvirke en på flere fronter 
eskalerende, ubæredygtig udvikling. Men hvad kommer der ud af at bringe ‘bæredygtig’ 
og ‘dannelse’ sammen? For at svare på det spørgsmål, er der brug for at se nærmere på 
bæredygtighedsbegrebet for herfra at overveje dannelsens mening i dette perspektiv - 
og omvendt for at anskue bæredygtighed i et dannelsesteoretisk perspektiv. Foredraget 
vil gøre begge dele og lægge op til diskussion af de pointer, der kommer ud af et sådant 
dobbelt-blik. Foredraget kommer i den forbindelse ind på en række udfordringer og mu-
ligheder, dels om forskellige tolkninger af bæredygtighedsbegrebet og dets iboende de-
fensive karakter, dels om de sanse-emotionelle og intellektuelle sider af det pædagogiske 
arbejde med bæredygtig dannelse. 
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