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Lys spiller en vigtig rolle i religion. Bibelen, Koranen og legenden om Buddha bruger alle lyset

som et billede på det guddommelige. Den 2. februar er det Kyndelmisse i Danmark. Kyndelmisse

er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Historisk set er

kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og

den 1. maj er gået. Lyset symboliserer er på tværs af de fleste kulturer og religioner noget godt og

frugtbart, at fremtiden er på vej mod noget bedre.
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I Lysets Fest er det deltagerne der er lyset som skal give mulighed for at drømme om

fremtiden....

INVITATION TIL LYSETS FEST
DEN 2. FEBRUAR 2017 KL. 17.30 I

VERDENSKULTURCENTRET

DEH vil skabe en ny tværkulturel kyndelmisse tradition, hvor vi inviterer unge,

forældre og ældre - på tværs af kulturer - til at mødes til fælles aftensmad og

diskussion om dyder og dannelse i et fremtidsperspektiv: hvordan skaber vi sammen

et gennemsundt samfund for alle? Hvad skal der til? Hvad er vigtigt for at alle er med?

DEHs bestyrelsesmedlem Ove Lund udtrykker det således: Fremtidsangst bekæmpes

kun gennem fremtidsoptimisme, mistillid kun med åbenhed, egoisme kun med

altruisme, fremmedfjendtlighed kun med indlevelse, mistænksomhed kun med

troværdighed, intolerance kun med tolerance, irrationalitet kun med fornuftige og

forståelige svar, kynisme kun med oprigtighed og enhver-er-sig-selv-nok tænkning

med solidaritet.

Vi er så heldige at kunne servere varm mad fra spiseriet Send Flere Krydderier som

står for den kulinariske del af VerdensKulturCentret.

Programmet for LYSETS FEST ER"
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17:30 Velkommen og lidt om aftenens program

17:45 Oplæg fra Ove Lund, bestyrelsesmedlem DEH

18:00 Oplæg fra unge Nørrebro 'er fra Ressourcecentret

18:30 Spisning og diskussion ved bordene

19:30 Opsamling fra bordenes diskussioner - sammen

20:00 Fælles dyder og dannelse – kort filmoplæg

20:15 Så mixer vi pladser og diskuterer igen (stemme med fødderne)

20,45 Og så samles op igen – og noget om at gå og gør noget

21:00 Lysets fest sluttes

DEH INVITERER TIL DEN 2. FEBRUAR 2017 KL 17.30

DEH vil gerne være med til at bryde vinterens sortsyn og inviterer til spisning

og snak om at skabe noget fremtidsoptimisme på tværs af alder og kulturer.

LYSETS FEST holdes i

VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7

2200 København N

Vil du med så skriv til post@europeanhouse.org . Pladser gives efter først til

mølle-princippet, så tilmeld dig så hurtigt som muligt. Der er plads til ca. 50 og

de første 23 er allerede besat.

EN LILLE REMINDER

Hvis du har mulighed for at finde de 150 kr til kontingent for 2017 og sende

dem til DEH, vil bestyrelsen blive meget glade. Send dem via hjemmesiden på

PayPal eller til Danske Bank: Reg 4180 konto 2580063686.
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