OM HØSTENS FOREDRAGSHOLDERE OG TEMAER
Jahn Otto Johansen, journalist og forfatter, utenrikskorrespondent i Washington,
Berlin og Moskva, utenriksredaktør i nyhetsredaksjonen i NRK, sjefredaktør i
Dagbladet, for å nevne noe. I mer enn et halvt århundre har han vært en viktig
stemme i norsk samfunnsdebatt, en stemme som har blitt lyttet til fordi han er så
kunnskapsrik og engasjert; en kan stole på det han sier.
Håp i en verden som stadig synes å bli farligere? Vi ser nyhetsbildet: krig, vold,
terror, unge radikaliseres til mer vold og terror; vi ser en ufattelig ondskap i
verden. Håp?

Kristin Moen Saxegaard er dr. theol. og prost i Ringerike prosti. Hun var ganske
fersk i den stillingen da hun ble en av aktørene i hjelpearbeidet etter tragedien på
Utøya 22. juli 2011. Hva gjør slike hendelser med vårt gudsbilde?
Kristin bodde i flere år på Ås og var vikarprest i Follo.
Hun har også undervist på Menighetsfakultetet og har gitt ut flere bøker.

Knut Olav Åmås er direktør i Fritt Ord og dermed en av vaktbikkjene for
ytringsfriheten i vårt land. Han er journalist, forfatter og filosof, har vært kulturog debattredaktør i Aftenposten og statssekretær i Kulturdepartementet.
Ytringsfrihet er en av pilarene for vårt demokrati og hele vårt samfunn. Men har
ytringsfriheten noen begrensninger? Retten til å krenke har vært sterkt framme i
debatten etter terroren mot «Charlie Hebdo»; er det å krenke en kjerneverdi? Skal
vi gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss? Når er det riktig og
nødvendig å bruke harde virkemidler? Når skal vi ta hensyn til andres følelser?
Hva med faren for voldelig respons?

PROGRAM HØSTEN 2015
Tirsdag 22. september:
Ås kulturhus kl. 19.30
Jahn Otto Johansen:
Er det håp i en farligere verden?
Tirsdag 27. oktober:
Ås kulturhus kl. 19.30
Kristin Moen Saxegaard:
Bibelfortellinger og gudsbilder
i møte med lidelse og ondskap.
Tirsdag 17. november:
Ås kulturhus kl. 19.30
Knut Olav Åmås:
Utfordringer for ytringsfriheten
i Norge

