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Indbydelse - 200 års fødselsdag
Velkommen til en ikke helt almindelig rund fødselsdag [for en ualmindeligt kantet fødselar]!

Maden må du selv sørge for. Påklædningen er efter ´kom som du er´-princippet. Fødselaren er en af de mest
spændende, mystiske, intelligente, klarsynede og provokerende personligheder, der nogensinde har levet.

Alle kender ham. Og alligevel kender de fleste ham vel mest af navn – og så fra nogle sære, kringlede, men
mærkeligt tiltrækkende tekster, der blev læst i skolen.

Til festen er også indbudt ti andre spændende personligheder, der hver især fortæller om det, der særligt har
gjort indtryk på dem i mødet med den 200-årige fødselar.

Efter festen vil du være en hel del indtryk rigere af, hvem mennesket Søren Kierkegaard var, og hvad det er
ved hans tekstlige efterladenskaber, der er så universelt gældende og tiltrækkende, at der er al mulig grund til

at istemme et Søren længe leve!

Hør for eksempel om:

· Hvad Henrik Højlund og Leif Andersen mener om Kierkegaards relevans for nutidens kirkekamp

· Hvordan Elisabeth Hartman har set sin skyggeside spiddet for Kierkegaards skarpe blik

· Hvorfor Sørens sindige naboer Leif Bach Kofoed og Børge Haahr Andersen alligevel er kommet
frem til, at det er i orden, at Kierkegaard har fået sig en mindetavle i Sædding Kirke

· Uddrag fra bogen

· Indholdsfortegnelse
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