PÅ BIG BANG, EVOLUTIONSTEORIEN OG NYERE TIDS
FORSKNING PÅ OMRÅDET
KOM TIL FOREDRAG OG HØR
VIDENSKABSFORFATTER KARSTEN
PULTZ FORTÆLLE OM NYERE TIDS
FORSKNING INDEN FOR
ARTERNES OPRINDELSE OG
UNIVERSETS TILBLIVELSE
30. september i Videbæk Kirkehus
Karsten Pultz. Emne: Hvad du nok 			
ikke ved om evolutionsteorien.
21. oktober i Videbæk Kirkehus
Karsten Pultz. Emne: Big Bang eller
videnskabelig fuser?
4. november på Videbæk Kristne Friskole
Karsten Pultz. Emne: En evolutionists endeligt.
25. november på Videbæk
Kristne Friskole
Dina Al-Erhayem. Emne: Fra
kulturateist til troende kristen.
Alle aftener kl. 19.00 - 21.00.
Entre 30 kr. (kaffe og kage med i prisen).
PROGRAM FOR HVER AFTEN
• Kort introduktion til foredragsholderen.
• Foredrag.
• Mulighed for spørgsmål til emne.

I skolen lærer vi, at verden er blevet til ved et
kæmpe brag - Big Bang. Ingen ved dog hvornår.
Siden har livet udviklet sig fra små mikroceller til
meget komplekse kemiske sammensætninger
og liv over millioner af år. Det har Darwin bl.a.
defineret i evolutionsteorien, der tager sit udgangspunkt i, at mennesket blot er et videreudviklet dyr i slægtskab med chimpansen. Men
holder Big Bang og evolutionsteorien vand? Hør
om interessante opdagelser inden for nyere tids
forskning, der åbner op for spændende perspektiver, som ikke mange i Danmark er vidende om.
Nu kan du i tre foredrag høre videnskabsforfatter Karsten Pultz
fortælle om sine egne dybdegående undersøgelser om emnet.
Tilmed giver han et indblik i den
videnskabelige tilgang, hvor flere forskere via deres forskning er kommet i tvivl,
om livet alligevel er tilfældigt, eller det er mere
sandsynligt, at der er intelligens bagved.
Hør også journalist og TV-vært
Dina Al-Erhayem fortælle om
sin livsrejse. En livsrejse, der tog
sit udgangspunkt i et ateistisk
livssyn. Men nysgerrigheden
sendte hende ud på en større
undersøgelse af diverse nyreligiøse tankegange
for til sidst at ende hos den kristne Gud.
De fire foredragsaftener er for alle, der er nysgerrige på emnet. Om man er forældre til børn
på Videbæk Kristne Friskole eller Videbæk Skole,
om man har sin gang i kirken eller ej, er underordnet.
De fire aftener er blevet til i et samarbejde mellem Videbæk Kirke og Videbæk Kristne Friskole.
Målet er at gøre alle deltagere klogere på emnet
og give mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne om den videnskabelig baggrund.
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