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Nyhedsbrev Marts 2017 

  Møde i marts  

 
Onsdag den 29. marts kl. 14:00-16:00 

 
Platons gåde – den levende skrift  

    
DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C 

Tilmelding på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen. 

Program 

A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Foredrag ved forfatter og cand. mag. Ivar Gjørup: Platons gåde – den levende skrift 
PLATONS GÅDE er en fortællende bog om en af filosofihistoriens største skikkelser. Ivar Gjørup, der er kendt som 

både tegneserieforfatter og Platon-oversætter, introducerer i PLATONS GÅDE til både Platon og hans Sokrates, men 

også til det Athen og det Grækenland, som de levede og talte i. Bogen er skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog 

med den ambition at placere læseren i Athen sammen med Platon. 

 

I sin anmeldelse af bogen skriver Rune Lykkeberg, at vi stadig er i dialog med manden i sandaler: ”Hvis man forestiller 

sig en brydekamp mellem Sokrates og Platon, får vi et billede af de vestlige samfunds meget lange kamp med sig selv. 

Konflikten mellem de to er et sammenstød mellem to måder at se verden på, som har domineret den vestlige verden i 

mere end 2.000 år. Og stadig dominerer vores offentlige diskussioner og almindelige samtaler i dag.  

Indimellem er vi alle sokratikere, når vi siger, at hvert menneske skal være selvstændigt og at ingen skal fortælle andre, 

hvad der er rigtigt og hvad, der er forkert. Indimellem er de fleste af os også platonikere, når vi lader FN’s klimapanel 

definere verdens sande tilstand, fordi den har en privilegeret adgang til en viden, som det store flertal ikke har. De er 

vismændene og vi andre er uvidende tåber, når det gælder vurderingen af klimaforandringer.”    

Ivar Gjørup modtager dette års Holbergmedalje.  

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 26. april  

Teatertur til ’Katapult’ på Godsbanen med forestillingen ’Tvang’ 

 

(Evt. for-tilmelding til pg.ra@hotmail.com. Max. 20 pladser) 
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