OFFENTLIGE FOREDRAG
Grundlovsforeningen Dansk Kultur inviterer til en række foredrag i efteråret om de udfordringer
og trusler, Danmark står over for.
Der er gratis adgang til foredragene, og alle er velkomne. Der
vil være mulighed for at erhverve foreningens bøger til meget
favorable priser.
Grundlovsforeningen Dansk Kultur er en partipolitisk uafhængig
landsforening, der værner om dansk identitet og kulturarv og
tager afstand fra alle ideologiske eller religiøse kræfter, som undergraver vores demokrati, åndsfrihed og levevis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. foredrag finder sted lørdag d. 16. september kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af den kendte samfundsdebattør, cand. mag. Poul
Højlund. Hans foredrag har titlen ”Rigets tilstand anno 2017”.
Udgangspunktet for Poul Højlunds foredrag er, at indvandringen til Danmark gennem de sidste
40-50 år radikalt har ændret vores land både kulturelt, økonomisk, social og demografisk. Men
hvem ønskede den indvandring, og hvorfor kom den? Hvad betyder medlemskabet af EU for indvandringen? Hvordan ser fremtiden ud? Hvornår og ikke mindst hvem standser indvandringen?
Står Europa på randen af den borgerkrig, som mange taler om?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. foredrag finder sted lørdag d. 30. september kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af grundlæggeren af webaviserne NewSpeek og
24NYT, journalisten Jeppe Juhl. Hans foredrag har titlen ”Er Danmark fortabt?”
Jeppe Juhl giver sit bud på, hvorfor vores politiske og intellektuelle elite valgte en katastrofal,
multikulturel dagsorden i efterkrigstiden, han ser nærmere på hvad konsekvenserne har været
indtil nu, og han slutter med at skildre, hvordan fremtiden ser ud for Vesten i almindelighed og
Danmark i særdeleshed.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. foredrag finder sted lørdag d. 7. oktober kl. 13.30 i ”Stiften Loungen”, FO-byen, Frederiksgade 78 B, Aarhus C. Det holdes af Poul Højlund og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. foredrag finder sted lørdag d. 14. oktober kl. 13.30 i ”Lille sal” i Bygningen, Ved Anlægget
14 B, Vejle. Det holdes af Jeppe Juhl og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. foredrag finder sted lørdag d. 28. oktober kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af stifteren og redaktøren af bloggen ”Uriasposten”,
cand. mag. Kim Møller. Hans foredrag har titlen ”En uriaspost”.
Kim Møller beretter, hvordan hans personlige erfaringer med multikulturen gjorde ham skeptisk
over for de politisk korrekte mediers ensidige og venstreorienterede fremstillinger og i 2003 fik
ham til at oprette Uriasposten. Bloggen har siden udviklet sig til en dokumentationscentral om
mediernes fordrejninger og usandheder. Uriasposten bliver læst af tusinder hver dag – herunder
ikke mindst af journalister!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. foredrag finder sted lørdag d. 4. november kl. 13.30 i Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19,
Sønderborg. Det holdes af Kim Møller og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. foredrag finder sted lørdag d. 11. november kl. 13.30 i Fællessalen på Christiansborg, København (besøgsindgangen). Det holdes af medlem af Europa-Parlamentet, cand. jur. Morten
Messerschmidt. Hans foredrag har titlen ” EU og Danmark - tid til nye veje?”
MEP Morten Messerschmidt giver en indsigtsfuld vurdering af Danmarks situation og muligheder i
forbindelse med de igangværende brexit-forhandlinger.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. foredrag finder sted lørdag d. 18. november kl. 13.30 i ”Stiften Loungen”, FO-byen, Frederiksgade 78 B, Aarhus C. Det holdes af den kendte samfundsdebattør, cand. mag. Johan Christian Nord og har titlen ”Europas skæbnekamp”.
Johan Christian Nord konstaterer, at Europa er gået ind en kamptid som følge af folkevandringen
mod vore territorier. Det skal nu vise sig, om vi har kraften til at leve eller fortjener at synke
ned i glemslen. Foredraget handler om, hvordan Europa kun kan sejre, hvis vi lærer at omfavne
denne kamp som vores gode skæbne.
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