
… och ateismen då?
Vad krävs av en livshållning där 

ateismen utgör en grundsten?

Rubrik:

Ateismfilosofi – finns den? 
Behövs den?

Humanisterna Kalmar inbjuder i samarbete 
med Kalmar Konstmuseum och ABF till 

föreläsning och samtal. 
 

Tid och plats: On den 16 oktober kl 18
Biblioteket, Kalmar Konstmuseum
Inträde: 50 kr, studerande 20 kr 

Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk 
filosofi, inleder med sina tankar ca en halvtimme, 
varefter Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid 
Linnéuniversitetet kommenterar, ställer frågor och 
samtalar med Ingvar under ytterligare ca en halv-

timme. Därefter öppnar vi för publikfrågor. 
Evenemanget beräknas avslutas kl 20. Deltagarna 
inbjuds att se pågående utställningar från kl 17.

Mer info finns på Humanisterna Kalmars blogg (kan 
googlas) och på Facebook. 

Välkomna
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