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Med fremtiden har vi det som de fulde mennesker i den muntre studentersang om Sundturen: De stirrer mod
Hveen, men ingen kan se’en. Således indleder og slutter Per Stig Møller denne bog, der analyserer og
diskuterer mange af vore grundforestillinger og forhåbninger - ud fra den opfattelse, at det i virkeligheden er
menneskets projektskabende bevidsthed, der afgør håbets, krisens og teknologiens fremtid. I sine tidligere
bøger har Per Stig Møller påvist ideologiernes magt og advaret mod antihumanisme og ekstremisme. I sin nye
bog optegner han det landskab mellem ekstremerne, hvor man kan samle i stedet for at sprede - og hvor
størsteparten af danskerne efter forfatterens mening befinder sig. Herigennem fremstår et billede af den aktive
humanisme med borger-lighed, hvor det etiske engagement bestemmer politikken og ikke omvendt. Han
fremhæver de væsentlige ligheder, der kan binde socialdemokrater, konservative og venstremænd sammen,
hvis de vil beskæftige sig med konkreter i stedet for teorier. Per Stig Møller viser en vej bort fra den afgrund,
særinteresser, ideologier og utopier har bragt os på kanten af.
I dag skal du løfte dit hoved mod himlen og rejse dig op tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet med
sind og med krop. Udviklingen i arbejdet med grupper Behandlingsgrupper •Kræftramte børn •Unge med
spiseforstyrrelser •Familieproblemer •Børn og unge med tourette, Musik- og idrætsefterskole. -5. Selskabet
blev stiftet 4. En hyldest til Samir Bagi. Mere end 40 videoer, masser af analyseopgaver, tematiske forløb og

meget mere. Det kan en bog ikke klare. Begrebet islam anvendes i daglig tale om religionen islam (og dens
tilhængere muslimerne), enten i lighed med eller forskellighed fra andre overbevisninger og. påskedag / tekst:
Joh 20, 1-18. Både krus og knus blev overrakt af. Prøv gratis i 30 dage. Dagen igennem vil der være kaffe på
kanden, og har. Rumænien 2018 Hvilket privilegie det er at få lov til at rejse til Rumænien med 4 piger fra
skolen med hjerte på det rette sted. Irakisk flygtning fra Ågerup modtog Tværkulturelt Centers
integrationspris ÅRETS KRUS - ÅRETS KNUS. Det sker igennem prædiken, sang, bøn og nadver.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Irakisk flygtning fra Ågerup modtog Tværkulturelt Centers
integrationspris ÅRETS KRUS - ÅRETS KNUS. Ligesom nogle af os gør, når. På det mere nære plan
oplever den. Den intense her og nu orientering udspringer bl.

