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Samfund  
og verden

Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 1923-035
Tid: 23/10, 8 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Mellemøsten	er	et	af	verdens	brændpunkter.	Det	

er	en	kompleks	region,	hvor	forskellige	kulturer,	

politiske	 dagsordener	 og	 økonomiske	 beting-	

elser	 både	 mødes	 og	 støder	 sammen.	 Islamisk	

Stat,	krigen	i	Syrien,	enorme	flygtningestrømme,	

kup	og	demonstrationer	har	alt	sammen	præget	

Mellemøsten	i	den	senere	tid.	Det	vidner	om	en	

region	 i	 opbrud.	 Men	 hvor	 er	 Mellemøsten	 på	

vej	 hen?	 Det	 forsøger	 forelæsningsrækken	 at	

give	 nogle	 bud	 på	 ved	 både	 at	 se	 på	 regionen	

som	helhed	og	de	enkelte	landes	særlige	beting-	

elser.	 Forelæsningsrækken	 kaster	 lys	 over	Mel-

lemøsten	og	 inviterer	dig	 til	at	blive	klogere	på	

forskelle	og	ligheder	mellem	landene	i	regionen.

23/10:  Iran. Anders	Jerichow,	mellemøstkorre-

spondent,	Politiken

30/10:  Irak. Helle	Lykke	Nielsen,	lektor	i	mel-

lemøststudier,	Syddansk	Universitet

06/11:  Jordan. Peter	Seeberg,	lektor	i	mellem-

øststudier,	Syddansk	Universitet	

13/11:  Israel og Palæstina. Peter	Lodberg,	pro-
fessor	MSO	i	teologi,	Aarhus	Universitet

20/11:  Syrien. Peter	Seeberg,	lektor	i	mellem-

øststudier,	Syddansk	Universitet

27/11:  Golfstaterne. Martin	Hvidt,	lektor	i	

mellemøststudier,	Syddansk	Universitet

04/12:  Libyen. Peter	Seeberg,	lektor	i	mellem-

øststudier,	Syddansk	Universitet

11/12:  Egypten (på letforståeligt engelsk). 
Mark	Sedgwick,	professor	MSO	i	islam-

studier,	Aarhus	Universitet

Alt hvad du bør vide  
om samfundet

Holdnummer: 1923-400
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Vil	du	vide	mere	om,	hvordan	samfun-

det	ser	ud	i	dag,	og	hvordan	det	vil	ud-

vikle	sig	i	fremtiden?	Hør	om	Danmarks	

økonomi,	velfærdssystem,	parlamenta-

riske	system,	retsvæsen,	sikkerhedspo-

litik	 og	 meget	 mere.	 Disse	 elementer	

vil	blive	set	i	perspektiv	af	fortiden	og	

skue	ud	i	fremtiden.	Mød	centrale	dan-

ske	samfundsforskere,	og	bliv	klædt	på	

til	at	deltage	i	samfundsdebatten.

23/10:   Danmarks moderne stats- 
historie. Claus	Møller	Jørgen-

sen,	lektor	i	historie,	Aarhus	

Universitet

30/10:  Danmarks parlamentariske 
system. Palle	Svensson,		
professor	i	statskundskab,	

Aarhus	Universitet

06/11:  Dansk retsvæsen. Gorm	

Toftegaard	Nielsen,	professor	i	

jura,	Aarhus	Universitet

13/11:  Økonomi. Martin	Paldam,	

professor	emeritus	i	økonomi,	

Aarhus	Universitet

20/11:  Danmarks sikkerhedspolitik. 
Peter	Viggo	Jakobsen,	lektor		

i	forsvars-	og	sikkerheds-	

politik,	Forsvarsakademiet	

og	professor,	Center	for	War	

Studies,	SDU

27/11:  Velfærdsstaten. Jørgen	Goul	
Andersen,	professor	i	stats-

kundskab,	Aalborg	Universitet

Store samfundstænkere

Holdnummer: 2013-133
Tid: 22/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

En	 idé	 kan	ændre	 verden	markant.	 Vores	 sam-

fund	i	dag	bygger	på	ideerne	fra	de	største	sam-

fundstænkere	 gennem	 tiden.	 De	 teoretiserede	

over	 samfundets	 opbygning	 og	 analyserede	

det	 moderne	 liv.	 Deres	 perspektiver	 og	 analy-

ser	har	haft	afgørende	betydning	for	fremtidens	

samfundsudvikling	 og	 samfundssyn,	 og	 de	 har	

præget	 politikere	 og	 embedsmænd	 gennem	

1900-tallet	og	frem	til	i	dag.	Få	indblik	i	de	store	

samfundstænkeres	 personlighed,	 deres	 bane-

brydende	 ideer,	 og	 hvorfor	 netop	 deres	 tanker	

har	sat	et	tydeligt	præg	på	deres	eftertid.

22/01:  Platon og Aristoteles. Jakob	Leth		
Fink,	postdoc	i	idéhistorie,	Göteborg	

Universitet

29/01:  Niccolò Macchiavelli. Gert	Sørensen,	
seniorforsker	med	fokus	på	italiensk	hi-

storie	og	kultur,	Københavns	Universitet

05/02:  Thomas Hobbes. Carsten	Bagge	
Laustsen,	lektor	i	statskundskab,	Aarhus	

Universitet

12/02:  John Locke. Søren	Hviid	Pedersen,	

lektor	i	statskundskab,	Syddansk		

Universitet

19/02:  Karl Marx. Jørn	Loftager,	lektor	i		
statskundskab,	Aarhus	Universitet

26/02:  Max Weber. Gorm	Harste,	lektor	i		

statskundskab,	Aarhus	Universitet

04/03:  Carl Schmitt. Søren	Hviid	Pedersen,	

lektor	i	statskundskab,	Syddansk		

Universitet

https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/indblik-i-mellemoesten-1923-035
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/alt-hvad-du-boer-vide-om-samfundet-1923-400
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/alt-hvad-du-boer-vide-om-samfundet-1923-400
http://https://admin.fuau.dk/produkter/rediger.aspx?pId=131470


Forstå din verden

Holdnummer: 2013-074
Tid: 22/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Verden	er	 i	 konstant	bevægelse:	Kon-

flikter	 bliver	 til	 krige,	 traktater	 under-

skrives	og	politiske	håndtryk	udveksles	

hen	over	bonede	gulve.	Men	hvad	er	hi-

storien	bag	det,	der	sker?	Hvad	adskil-

ler	 de	 forskellige	 regioner,	 og	 hvilken	

viden	bringer	os	tættere	en	forståelse	

af	verden?	Syv	forskere	stiller	skarpt	på	

de	problemstillinger,	de	mener	er	vig-

tigst	for	at	forstå	verden	i	dag.

22/01:  USA. Anne	Mørk,	ph.d.	i	ameri-

kanske	studier

29/01:  Mellemøsten og Nordafri-
ka. Peter	Seeberg,	lektor	i	
mellemøststudier,	Syddansk	

Universitet

05/02:  Europa og EU. Morten	

Rasmussen,	lektor	i	historie,	

Københavns	Universitet

12/02:  Afrika. Holger	Bernt	Hansen,	

professor	emeritus	i	afrikastu-

dier,	Københavns	Universitet

19/02:  Asien. Carsten	Boyer	Thø-
gersen,	tidl.	kontorchef	i	Uden-

rigsministeriet

26/02:  Latinamerika. Jan	Gustafsson,	
lektor	i	latinamerikanske	studi-

er,	Københavns	Universitet

04/03:  Østeuropa og Rusland. Kar-
sten	Jakob	Møller,	generalma-

jor	og	senioranalytiker	(pens.).

Forstå Trumps USA

Holdnummer: 2013-076
Tid: 23/1, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

For	mange	danskere	kom	valget	af	Do-

nald	 Trump	 som	 USA’s	 45.	 præsident	

som	et	chok.	Ikke	mindst	fordi	han	i	sin	

retorik	og	politik	giver	udtryk	for	reak-

tionære	 og	 ofte	 racistiske	 holdninger,	

som	virker	i	modstrid	med	amerikaner-

nes	stolte	traditioner	for	demokrati	og	

idealer	 om	et	 velfungerende	multikul-

turelt	 samfund.	Nu	 skal	 amerikanerne	

snart	til	valgurnerne	igen.	Seks	forske-

re	kaster	lys	over	USA	i	valgåret	2020	

og	 analyserer	 de	 samfundsmæssige	

tendenser,	der	gav	Trump	nøglerne	til	

Det	Hvide	Hus.

23/01:   Women’s March, Ivanka og 
kampen om kvinderne. Mia	

Rendix,	lektor	i	amerikansk	

litteratur	og	kultur,	Aalborg	

Universitet

30/01:  Det globale USA: Immigration 
og multikulturalisme. Jørn	
Brøndal,	professor	og	leder	

af	Center	for	Amerikanske	

Studier,	Syddansk	Universitet

06/02:  Amerikanske maskuliniteter. 
Thomas	Ærvold	Bjerre,	lektor	i	

amerikanske	studier,	Syddansk	

Universitet

13/02:  Medier og pressefrihed 
under USA’s første reality-tv 
præsident. Anne	Mørk,	ph.d.	i	

amerikanske	studier

20/02:  Hillbillies – USA’s hvide 
underklasse. Marianne	

Kongerslev,	adjunkt	i	kultur	

og	globale	studier,	Aalborg	

Universitet

27/02:  Den amerikanske højrefløj. 
Niels	Bjerre-Poulsen,	lektor	i	

historie,	Syddansk	Universitet

Velfærdsstatens udfordringer

Holdnummer: 2023-066
Tid: 2/9 2020, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Trives	 eller	 trues	 den	 danske	 velfærdsstat?	 Under	 valg-

kampen	i	foråret	2019	var	velfærd,	sammen	med	klima,	et	

af	de	største	fokuspunkter	blandt	partierne,	og	både	Ven-

stre	og	Socialdemokratiet	gik	 til	valg	på	et	milliardløft	af	

velfærden.	Efter	valgsejren	hersker	der	i	den	nye	regering	

enighed	om,	 at	netop	velfærdspolitikken	er	 et	 sted,	hvor	

der	skal	afsættes	flere	penge.	Men	hvor	langt	rækker	løf-

terne?	Hvad	betyder	 regeringsskiftet	 for	velfærdsstatens	

fremtid?	Står	Danmark	overfor	en	udvidelse	af	den	offent-

lige	sektor	eller	øget	privatisering?	En	række	forskere	giver	

deres	bud	på,	hvor	velfærdsstaten	er	på	vej	hen.

02/09:  Det danske velfærdssamfunds historie.  
Jørn	Henrik	Petersen,	professor	i	socialpolitik,	

Syddansk	Universitet

09/09:  Spændinger i velfærdsstaten. Jørn	Henrik	Peter-

sen,	professor	i	socialpolitik,	Syddansk	Universitet

16/09:  Opgør med de universelle ydelser? Jørgen	Goul	
Andersen,	professor	i	statskundskab,	Aalborg	

Universitet

23/09:  EU og velfærdsstaten – dengang og i dag. 
Morten	Rasmussen,	lektor	i	historie,	Københavns	

Universitet

30/09:  En bæredygtig og social investeringsvelfærds-
stat. Bent	Greve,	professor	i	samfundsvidenskab,	

Roskilde	Universitet

Islam i mødet med Europa

Holdnummer: 2023-054
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 09.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i islamiske 
studier, Københavns Universitet

Hvordan	stiller	forskellige	muslimske	grupper	sig	i	forhold	

til	 ekstremisme?	 Er	 der	 en	 indbygget	 modstrid	 mellem	

sharias	 fordringer	og	det	at	 leve	 i	europæiske	demokra-

tier?	Hvem	løfter	ansvaret	på	islams	vegne	i	mødet	med	

fremtidens	Europa	og	Danmark?	Terrorhandlingerne	i	Pa-

ris	og	København	i	2015	fik	diskussionerne	om	islam	til	at	

fylde	meget	 i	medierne.	 I	 starten	 af	 2019	 kunne	Norges	

efterretningstjeneste	 dog	 konkludere,	 at	 der	 siden	 2017	

har	været	en	halvering	af	islamistisk	terror	i	Europa,	og	at	

tendensen	forventes	at	fortsætte.	Få	et	indblik	i,	hvordan	

den	næststørste	religion	i	Danmark	og	mange	europæiske	

lande	både	indgår,	kan	være	i	konflikt	med	og	udvikler	sig	

i	 de	 omgivende	 samfund.	 For	 islam	 er	 alt	 andet	 end	 en	

entydig	størrelse.

” Et virkelig 
interessant og 
aktuelt emne. 
Spændende 
forelæsere  
– alt godt.” 
 
Deltagerkommentar i 
evaluering af  
’Forstå Trumps USA’,

samfund og verden 4
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Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

Ordet fanger – kunsten at 
overbevise og inspirere

Holdnummer: 1923-007
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, 
Folketingets Administration

Alle	kender	situationen,	hvor	det	er	nødvendigt	

at	sige	nogle	velvalgte	ord.	Ord	som	kan	bevæge	

andre	til	at	følge	en	idé,	acceptere	en	undskyld-

ning	eller	 skabe	en	 særlig	 følelse	af	 fællesskab.	

Politikere,	undervisere,	lægmænd	–	alle	har	brug	

for	at	mestre	situationerne,	når	de	opstår.	Nogle	

gange	med	god	 tid	 til	 forberedelse,	 andre	gan-

ge	helt	spontant.	Skal	ordene	bevæge	publikum,	

så	 du	 får	 succes	 og	 taktfaste	 klapsalver,	 skal	

de	være	velvalgte.	Der	er	 ikke	plads	til	slinger	 i	

valsen,	hvis	publikum	skal	bevare	tilliden	og	ac-

ceptere	 dine	 ord	 som	ærlige	 og	 fornuftige.	Det	

kræver	perfekt	timing	af	pauser,	bevægelser,	an-

sigtsudtryk	og	betoninger	–	og	det	kan	læres.	Fo-

relæsningen	giver	et	indblik	i	elementære	dele	af	

det	at	kunne	gribe	ordet	og	tager	udgangspunkt	

i	bogen	’Ordet	fanger	–	kunsten	at	overbevise	og	

inspirere’	af	Michael	Ejstrup	(Akademisk	Forlag).

Forandringskommunikation  
der fryder

Holdnummer: 1923-303
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Helle Petersen, ph.d. i 
forandringskommunikation og master i 
organisationspsykologi

Forandring	 fylder	 meget	 i	 private	 og	

offentlige	 organisationer;	 fra	 udmel-

dingen	 af	 en	 ny	 strategi,	 fusion,	 be-

sparelse	 og	 organisationsændring	 til	

implementeringen	 af	 nye	 retnings-

linjer,	 IT-systemer	 og	 værdigrundlag.	

Uanset	 baggrund	 og	 målsætning	 har	

forandringerne	én	ting	til	 fælles;	kom-

munikationen	skal	planlægges	omhyg-

geligt,	 hvis	 forandringsprocessen	 skal	

være	både	effektiv	og	 tage	hensyn	 til	

medarbejdernes	behov.	 Få	 inspiration,	

viden	og	værktøjer	til	at	kommunikere	

hensigtsmæssigt,	når	forandringer	rul-

ler	 ind	 over	 arbejdspladsen.	 Forløbet	

tager	afsæt	 i	bogen	 ’Forandringskom-

munikation’	(Samfundslitteratur).

Arbejdsrelationer og 
relationsarbejde

Holdnummer: 1923-350
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Camilla Raymond, cand.psych. og 
organisationspsykolog

Arbejder	du	som	leder,	projektleder	eller	konsu-

lent?	Sidder	du	 for	bordenden	 i	mange	 forskel-

lige	 processer,	 der	 har	med	mennesker	 at	 gøre	

–	det	kan	være	alt	fra	møder	og	medarbejderud-

vikling	til	projektforløb,	rekruttering	og	afskedi-

gelser?	 Forelæsningen	 kaster	 lys	 over,	 hvordan	

man	 kan	 arbejde	med	processer,	 der	 involverer	

mennesker,	som	skal	ledes	fra	et	sted	til	et	andet.	

Det	ligger	i	sådanne	processers	natur,	at	vi	ikke	

kan	kontrollere	dem,	uanset	hvilken	kasket	vi	har	

på.	Men	vi	kan	udvikle	vores	evner	til	at	mestre	

dem.	Med	afsæt	i	organisationspsykologiske	teo-

rier	præsenteres	nye	metoder	og	værktøjer,	der	

kan	give	os	farbare	veje	at	gå.	Forelæsningen	er	

baseret	på	bogen	’Arbejdsrelationer	&	Relations-

arbejde’	(Dansk	Psykologisk	Forlag).

Tilmeld dig 
med en kollega 
forelæsninger ved 
Folkeuniversitetet  
på hjemmesiden   
fuau.dk

https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/ordet-fanger-kunsten-at-overbevise-og-inspirere-1923-007
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/ordet-fanger-kunsten-at-overbevise-og-inspirere-1923-007
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/forandringskommunikation-der-fryder-1923-303
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/forandringskommunikation-der-fryder-1923-303
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/arbejdsrelationer-og-relationsarbejde-1923-350
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/arbejdsrelationer-og-relationsarbejde-1923-350
https://fuau.dk/


Ledelsesteamet gentænkt

Holdnummer: 1923-295
Tid: 11/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Morten Svalgaard Nielsen, 
M.A. i læring, ledelse og organisations-
psykologi, UKON

Ønsker	I	et	mere	effektfuldt	samarbej-

de,	nye	fælles	forståelser	samt	et	stør-

re	engagement	 i	 ledelsesteamet?	Vil	 I	

gerne	 udvikle	 jer	 i	 en	 fælles	 retning	 i	

ledergruppen,	 hvor	 et	 større	 udbytte	

af	 jeres	arbejdsindsats	og	succes	 i	or-

ganisationen	 er	 resultatet?	 Tilstræber	

I	 en	 styrket	 evne	 til	 at	 arbejde	 syste-

matisk,	 bevare	 styringsoverblikket	 og	

ikke	 mindst	 opbygge	 en	 glæde	 ved	

jeres	samarbejde?	Få	indsigt	i,	hvordan	

disse	mål	kan	opnås	gennem	en	helt	ny	

forståelse	 af	 ledelse	 og	 ledelsesteam.	

Forelæsningen	giver	konkrete	og	prak-

sisnære	indspark	til,	hvordan	de	udfor-

dringer,	I	møder	i	arbejdet	med	ledelse-

steam,	bedst	håndteres,	samt	hvordan	

jeres	 udviklingsproces	 og	 arbejdsme-

toder	 i	 ledelsesteamet	 kan	 styrkes	og	

forbedres	med	 de	 ressourcer,	 I	 har	 til	

rådighed.	Forelæsningen	tager	afsæt	i	

udgivelsen	 ’Ledelsesteamet	gentænkt’	

(Dansk	Psykologisk	Forlag).

	

Lederens værktøjskasse  
– klar kommunikation

Holdnummer: 2013-073
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Marianne Wolff Lundholt, lektor i 
virksomhedskommunikation og leder af Center for 
Narratologiske Studier, Syddansk Universitet

Kommunikation	er	et	af	de	stærkeste	instrumen-

ter	i	lederens	værktøjskasse.	Med	god	kommuni-

kation	får	du	motiverede	medarbejdere,	ejerskab	

for	strategien	og	en	sund	kultur	i	organisationen.	

Men	ofte	er	vejen	dertil	ikke	ligetil.	For	ledelses-

kommunikation	 handler	 om	 mere	 end	 blot	 at	

’udrulle’	dine	budskaber	og	visioner	til	medarbej-

derne.	Undersøgelser	viser,	at	medarbejderenga-

gement	kræver	et	langt	større	fokus	på	forskellige	

former	for	kommunikation	–	herunder	konstruktiv	

feedback	og	et	åbent	miljø,	hvor	medarbejderne	

kan	give	deres	eget	besyv	med.	Så	hvordan	op-

når	du	som	leder	de	bedste	resultater	med	kom-

munikationen?	Og	hvilke	kommunikationsformer	

bør	du	anvende?	Bliv	klogere	på,	hvordan	du	som	

leder	kan	skabe	mere	engagement	hos	dine	med-

arbejdere	og	 få	dine	budskaber	 igennem.	Forlø-

bet	tager	afsæt	i	bogen	’Ledelseskommunikation’	

(Samfundslitteratur).

	

Giv teksten liv

Holdnummer: 2013-160
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 663 kr., studerende 443 kr.  
(bog værdi 238 kr.)
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Andreas Graae, ph.d.-studerende i 
kulturvidenskab, Syddansk Universitet

At	skrive	levende	og	legende	er	ikke	forbeholdt	

de	kreative	få.	Alle	kan	lære	at	give	deres	tekster	

liv,	 så	det	bliver	sjovere	både	at	skrive	og	 læse	

dem.	Forelæseren	gennemgår	systematisk,	hvor-

dan	man	med	enkle	midler	kan	gøre	selv	svære	

tekster	 levende.	 Lær,	 hvordan	 du	 gør	 tekstens	

indhold	dramatisk	og	nærværende.	Lær,	hvordan	

du	giver	 teksten	en	 form,	der	 vækker	 læserens	

begær.	Få	råd	om,	hvordan	du	dræber	klichéerne	

og	sætter	liv	i	sproget	med	overraskende	meta-

forer,	rim	og	rytme.	Forløbet	vil	være	rigt	på	kon-

krete	eksempler	og	praktiske	øvelser,	der	sætter	

de	forskellige	tekstgreb	i	spil.	Forelæsningen	ta-

ger	afsæt	i	bogen	’Giv	teksten	liv.	Greb	der	griber’	

(Samfundslitteratur),	som	kan	inkluderes	i	prisen.

Forhandling for vindere

Holdnummer: 2013-099
Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhand-
lingsteknik, Aarhus Universitet

Vi	 forhandler	 alle	 hver	 dag	og	har	 gjort	 det	 si-

den,	 vi	 var	 små.	 Dengang	 forhandlede	 vi	 med	

vores	 forældre	 for	 at	 opnå	 noget.	 Som	 voksne	

forhandler	vi	med	vores	chef,	kolleger	og	øvrige	

samarbejdspartnere	foruden	vores	børn,	kæreste	

og	ægtefælle.	Der	er	forskel	på,	om	der	skal	for-

handles	om	optagelse	af	et	nyt	EU-medlemsland,	

eller	om	emnet	er	rejsemålet	 for	 familiens	kom-

mende	 ferie,	men	når	 alt	 kommer	 til	 alt,	 er	den	

centrale	proces	to	forhandlere,	der	skal	forhandle	

sig	 frem	 til	 en	 løsning,	 de	 begge	 synes	 er	 god,	

eller	i	det	mindste	begge	kan	leve	med.	Hvor	god,	

man	er	til	denne	proces,	afgør,	hvor	let	man	kom-

mer	gennem	hverdagen,	og	hvor	gode	resultater	

man	skaber.	Få	ny	viden	og	inspiration	til	at	vinde	

dine	forhandlinger.

22/01:  Forhandlingsstrategi og taktik
29/01:  Adfærdsteori og forhandlingspsykologi
05/02:  Kommunikationen som redskab
12/02:  Forhandlingsetik
19/02:  Forberedelse til forhandling

” Når jeg forelæser på Folkeuniversitet, 
mærker jeg, hvordan kursisterne får 
øjne og ører op for dagligdagens 
små ting, der kan vække billeder hos 
læseren. De begynder at lytte, virkelig 
lytte, til sprogets lyde. Og de opdager, 
hvordan ordene og sætningerne kan 
få en efterklang, der fæstner sig hos 
læseren.”
Andreas Graae
Ph.d.-studerende i kulturvidenskab, Syddansk Universitet
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Den kreative hjerne

Holdnummer: 2013-004
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Ole Lauridsen, lektor  
emeritus i undervisning og læring,  
Aarhus Universitet

Nogle	mennesker	er	kreative,	andre	er	

det	ikke.	Men	hvad	er	overhovedet	kre-

ativitet,	og	hvordan	opstår	kreativitet?	

Kom	 bag	 om	 hjernens	 ’hardware’	 og	

’software’,	når	vi	dykker	ned	i	begreber-

ne	kreativitet	og	kognition	(tænkning)	

og	kigger	på	selve	læreprocessen.	Hør	

om	 arbejdshukommelse,	 opmærksom-

hed,	 intuition,	 følelser,	 flow	 og	 stress	

og	 om	 IQ-begrebet	 i	 den	 kliniske	 og	

den	bredere	 forstand.	Alt	 sammen	 for	

at	 sætte	 kreativitet	 ind	 i	 en	 hjerne-

sammenhæng.	Under	 overskriften	 ’gal	

eller	 genial’	 samler	 vi	 trådene	 ved	 at	

se	på	 skikkelser,	 der	 kan	betegnes	på	

den	ene	eller	den	anden	måde.	Kendte	

kunstnere	som	bl.a.	 van	Gogh	og	Mo-

zart	vil	blive	diskuteret,	men	vi	ser	også	

på	mindre	kendte	kunstnere	som	male-

ren	Ovartaci.

Den gode hukommelse

Holdnummer: 2023-022
Tid: 2/9 2020, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hukommelsen	er	en	helt	afgørende	forudsætning	for	vores	

liv	og	derfor	også	 for	vores	arbejdsliv.	Vi	bruger	hukom-

melsen,	når	vi	skal	huske	vores	arbejdsopgaver,	og	når	vi	

vurderer,	 hvilken	måde	 vi	 skal	 udføre	 dem	på.	 Vi	 bruger	

også	hukommelsen,	når	vi	skal	huske,	hvad	der	blev	sagt	

til	møder,	og	hvad	navnene	på	vores	kollegaer,	kunder	eller	

klienter	er.	Med	andre	ord	bruger	vi	hukommelsen	hele	ti-

den.	Men	hvad	er	hukommelse,	og	kan	man	tale	om,	at	der	

er	 flere	 slags?	Hvordan	 fungerer	 hukommelsen,	 og	 hvad	

sker	der	med	vores	hukommelse,	når	vi	bliver	ramt	af	stress	

eller	bliver	ældre?	Kan	vi	forbedre	vores	hukommelse	ved	

at	dyrke	motion,	og	bliver	den	omvendt	værre,	når	vi	ikke	

gør?	Disse	spørgsmål	og	mange	flere	kan	du	blive	klogere	

på,	når	en	række	hukommelseseksperter	fortæller	om	den	

gode	og	dårlige	hukommelse	i	arbejdslivet.

02/09:  Introduktion: Hvordan fungerer hukommelsen? 
Ole	Lauridsen,	lektor	emeritus	i	undervisning	og	

læring,	Aarhus	Universitet

09/09:  Motion og hukommelse. Mikkel	Malling	Beck,	

ph.d.-studerende	i	human	neurovidenskab,		

Københavns	Universitet

16/09:  Stress og hukommelse. Line	Kirstine	Hauptmann,	

psykolog	og	specialist	i	klinisk	neuropsykologi,	

ekstern	lektor	i	psykologi,	Aarhus	Universitet

23/09:  Aldring og hukommelse. Ole	Lauridsen,	lektor	

emeritus	i	undervisning	og	læring,	Aarhus		

Universitet

Tredje generations coaching

Holdnummer: 2023-020
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 826 kr., studerende 606 
kr. (bog værdi 409 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Reinhard Stelter, professor i 
coaching- og sportspsykologi, Køben-
havns Universitet

Coaching	er	blevet	et	betydningsfuldt	

redskab	 i	 hverdagen,	 fordi	 samfundet	

hele	tiden	stiller	nye	krav	til	kompeten-

ceudvikling,	læring,	ledelse	samt	team-	

og	 organisationsudvikling.	 Coaching	

kan	hjælpe	til	at	skabe	ny	viden	og	me-

string	 af	 sociale	 forhandlinger.	 Dagen	

dykker	 ned	 i	 coaching	 og	 coaching-

psykologiens	 verden	 og	 beskæftiger	

sig	 med	 aktuel	 samfundsforskning,	

nye	læringsteorier	og	diskurser	om	det	

personlige	lederskab.	Lær,	hvordan	du	

med	det	nye	udviklingsværktøj	’Tredje	

generations	 coaching®’	 kan	være	med	

til	 at	 udvikle	 værdiorienterede	 samta-

ler,	 der	 skaber	 ny	 viden,	 refleksioner	

og	 perspektiver.	 Forelæsningen	 er	

baseret	 på	 bogen	 ’Tredje	 generations	

coaching®’	(Dansk	Psykologisk	Forlag),	

som	kan	tilkøbes.	

 

Hver eneste dag har vi brug for at huske, 
lære og navigere i en verden fyldt med 
informationer. Lær om hjernens funktion og 
trivsel ved bl.a. Ole Laridsen, lektor eme-
ritus i undervisning og læring, til forelæs-
ninger om ’Den kreative hjerne’ og ’Den 
gode hukommelse’ s. 7 eller ’Den fantastiske 
hjerne’ s. 10. 
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Leder uden kasket

Holdnummer: 1921-278
Tid: 27/11, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
Underviser: Lene Worning, cand.merc., HRM-konsulent og coach, 
WOHA

Mange	fagligt	stærke	specialister	har	ledelsesfunktioner	uden	man-

dat.	Her	er	det	vigtigste	redskab	for	at	trives	og	lykkes	dig	selv,	din	

personlige	 autoritet	 og	 gennemslagskraft.	 Men	 hvordan	 driver	 du	

mennesker,	 projekter,	 teams	 og	 arbejdsgrupper	 frem	 mod	 målet?	

Hvordan	håndterer	du	krydspres,	kollegaer,	der	ikke	samarbejder	op-

timalt,	og	konflikter,	som	du	er	en	del	af,	når	du	ikke	har	den	formelle	

ledelsesautoritet?	Forløbet	 introducerer	dig	 for	en	 række	konkrete	

værktøjer	 inden	 for	 relationsledelse,	 kommunikation	 og	 konflikt-

håndtering,	der	gør	det	muligt	for	dig	at	navigere	i	et	krydspres	af	

forventninger.	Kurset	henvender	sig	til	dig,	der	i	det	daglige	udøver	

ledelse,	 typisk	på	grund	 af	 din	 faglighed	og	 anciennitet,	men	 som	

ikke	har	en	formel	ledertitel.	Du	har	måske	en	funktion	som	projekt-

leder,	koordinator,	teamleder	eller	tovholder.	

Mødefacilitering

Holdnummer: 1921-291
Tid: 27/11, 1 onsdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 1225 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Ib Ravn, lektor i organisatoriske vidensprocesser,  
Aarhus Universitet

Hvordan	får	man	møder,	der	er	værdiskabende,	effektive,	involveren-

de,	muntre,	korte	og	fåtallige?	Det	gør	man	ved	at	facilitere	dem.	Det	

vil	sige	styre	deres	form	stramt	og	venligt,	så	indholdet	og	formålet	

fremmes	bedst	muligt.	Facilitering	er	en	form	for	myndig	og	inklude-

rende	mødeledelse,	der	næsten	umærkeligt	bringer	det	bedste	frem	

i	mødedeltagerne,	så	gruppen	sammen	når	det	hele	på	den	aftalte	

tid,	og	alle	har	været	på	og	er	glade.	Forløbet	introducerer	en	række	

redskaber	til	mødefacilitering,	og	deltagerne	afprøver	dem	i	mindre,	

faciliterede	grupper.

Tilbring en lærerig dag i de smukke omgivelser på Moesgaard Museum, og få viden, 
inspiration og konkrete værktøjer til arbejdslivet. Morgenkaffe og fælles frokost er 
inkluderet i prisen.

Heldagskurser 
i organisation og ledelse

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1921-290
Tid: 11/12, 1 onsdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 1225 kr.
Pris inkl. bog: 1531 kr. (bog værdi 409 kr.)
Maks. 25 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og sportspsykologi, 
Københavns Universitet

Coaching	 er	 blevet	 et	 betydningsfuldt	 redskab	 i	 hverdagen,	 fordi	

samfundet	hele	tiden	stiller	nye	krav	til	kompetenceudvikling,	læring,	

ledelse	samt	team-	og	organisationsudvikling.	Coaching	kan	hjælpe	

til	at	skabe	ny	viden	og	mestring	af	sociale	forhandlinger.	Forelæs-

ningen	dykker	ned	 i	 coaching	og	coachingpsykologiens	verden	og	

beskæftiger	 sig	med	aktuel	 samfundsforskning,	nye	 læringsteorier	

og	diskurser	om	det	personlige	lederskab.	Lær,	hvordan	du	med	det	

nye	udviklingsværktøj	’Tredje	generations	coaching®’	kan	være	med	

til	at	udvikle	værdiorienterede	samtaler,	der	skaber	ny	viden,	reflek-

sioner	og	perspektiver.	Og	bliv	klogere	på,	hvordan	du	finder	kernen	

i	 motivationen	 hos	 den	 enkelte,	 i	 teamet	 eller	 organisationen	 ved	

at	 udvikle	 en	 ny	 dialogkultur.	 Forelæsningen	 er	 baseret	 på	 bogen	

’Tredje	generations	coaching®’	(Dansk	Psykologisk	Forlag),	som	kan	

tilkøbes.	

Konflikthåndtering og -mægling

Holdnummer: 1921-289
Tid: 11/12, 1 onsdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 1225 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Christian B. N. Gade, adjunkt i human security,  
Aarhus Universitet

Konflikter	er	en	naturlig	del	af	livet;	noget,	vi	alle	har	oplevet	i	forskel-

lige	sammenhænge,	og	som	vi	håndterer	mere	eller	mindre	konstruk-

tivt.	Vi	 vil	 begynde	dagen	med	at	 se	nærmere	på,	 hvad	 konflikter	

er	for	nogle	størrelser,	og	hvordan	de	påvirker	os	på	forskellig	vis.	I	

den	forbindelse	vil	vi	beskæftige	os	med	sag	og	relation	samt	reakti-

onsmønstre	i	konflikter.	Senere	på	dagen	vil	vi	arbejde	med	konflikt-

håndtering,	og	der	vil	være	fokus	på	aktiv	lytning	og	mægling.	Dagen	

vil	indeholde	en	kombination	af	teori	og	praktiske	øvelser.	
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Forhandling for vindere

Holdnummer: 2011-308
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1260 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus  
Universitet

Vi	forhandler	alle	hver	dag	og	har	gjort	det	siden,	vi	var	små.	Dengang	for-

handlede	vi	med	vores	forældre	for	at	opnå	noget.	Som	voksne	forhandler	

vi	med	vores	chef,	kolleger	og	øvrige	samarbejdspartnere	foruden	vores	

børn,	kæreste	eller	ægtefælle.	Der	er	forskel	på,	om	der	skal	forhandles	

om	optagelse	 af	 et	 nyt	 EU-medlemsland,	 eller	 om	 emnet	 er	 rejsemålet	

for	familiens	kommende	ferie,	men	når	alt	kommer	til	alt,	er	den	centrale	

proces	to	forhandlere,	der	skal	forhandle	sig	frem	til	en	løsning,	de	begge	

synes,	er	god,	eller	i	det	mindste	begge	kan	leve	med.	Hvor	god	man	er	

til	denne	proces,	afgør,	hvor	let	man	kommer	gennem	hverdagen,	og	hvor	

gode	resultater	man	skaber.	Få	ny	viden	og	inspiration	til	at	vinde	dine	

forhandlinger.

Leder uden kasket

Holdnummer: 2011-267
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1260 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15
Underviser: Lene Worning, cand.merc., HRM-konsulent og coach, WOHA

Mange	 fagligt	 stærke	 specialister	 har	 ledelsesfunktioner	 uden	mandat.	

Her	er	det	vigtigste	redskab	for	at	trives	og	lykkes	dig	selv	din	person-

lige	 autoritet	 og	 gennemslagskraft.	Men	 hvordan	driver	 du	mennesker,	

projekter,	teams	og	arbejdsgrupper	frem	mod	målet?	Hvordan	håndterer	

du	krydspres,	kollegaer,	der	ikke	samarbejder	optimalt,	og	konflikter,	som	

du	er	en	del	af,	når	du	ikke	har	den	formelle	ledelsesautoritet?	Forløbet	

introducerer	dig	 for	en	 række	konkrete	værktøjer	 inden	 for	 relationsle-

delse,	kommunikation	og	konflikthåndtering,	der	gør	det	muligt	for	dig	at	

navigere	i	et	krydspres	af	forventninger.	Kurset	henvender	sig	til	dig,	der	

i	det	daglige	udøver	ledelse,	typisk	på	grund	af	din	faglighed	og	ancienni-

tet,	men	som	ikke	har	en	formel	ledertitel.	Du	har	måske	en	funktion	som	

projektleder,	koordinator,	teamleder	eller	tovholder.	

Den kreative hjerne

Holdnummer: 2011-266
Tid: 25/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1260 kr.
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor emeritus i undervisning og læring, Aarhus 
Universitet og Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner

Nogle	mennesker	er	kreative,	andre	er	det	ikke.	Men	hvad	er	overhovedet	

kreativitet,	 og	 hvordan	 opstår	 kreativitet?	Kom	bag	 om	hjernens	 ’hard-

ware’	og	’software’,	når	vi	dykker	ned	i	begreberne	kreativitet	og	kognition	

(tænkning)	og	kigger	på	selve	læreprocessen.	Hør	om	arbejdshukommel-

se,	opmærksomhed,	intuition,	følelser,	flow	og	stress	og	om	IQ-begrebet	i	

den	kliniske	og	den	bredere	forstand.	Alt	sammen	for	at	sætte	kreativitet	

ind	i	en	hjernesammenhæng.	Under	overskriften	’gal	eller	genial’	samler	vi	

trådene	ved	at	se	på	skikkelser,	der	kan	betegnes	på	den	ene	eller	den	an-

den	måde.	Kendte	kunstnere	som	bl.a.	van	Gogh	og	Mozart	vil	blive	disku-

teret,	men	vi	ser	også	på	mindre	kendte	kunstnere	som	maleren	Ovartaci.	

” Når dagligdagen bliver presset går 
det ofte ud over relationerne mellem 
mennesker. Forhandlingsteknik 
fokuserer på at få løst opgaven - og 
samtidig opbygge relationerne.”
Niels Hansen – om forhandlingsteknik
Studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet

 

Moesgaard Museum 
danner smukke rammer 
for heldagskurserne.
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Psykologi  
og sundhed

Den fantastiske hjerne

Holdnummer: 1923-102
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Samarbejdspartner: IDA Bioscience

Den	 udgør	 2	 %	 af	 kroppens	 vægt,	 men	 bruger	

20	%	af	kroppens	energi	og	 indeholder	op	mod	

en	billion	nerveceller,	der	er	 forbundet	 i	 et	uhy-

re	kompliceret	netværk.	Hver	eneste	dag	har	vi	

brug	 for	at	huske,	 lære	og	navigere	 i	en	verden	

fyldt	 med	 informationer.	 Det	 er	 kroppens	 kom-

mandocenter,	 hjernen,	 der	 løser	 disse	 opgaver.	

Men	 hvordan	 fungerer	 hjernen	 egentlig?	Hvilke	

dele	af	hjernen	bruger	vi	hvornår?	Hvorfor	glem-

mer	vi	gang	på	gang	de	samme	ting?	Kan	vi	træne	

vores	hjerne	til	at	holde	sig	ung?	Og	hvorfor	kan	

hjernen	nogle	gange	spille	os	et	puds?	Fire	af	lan-

dets	førende	hjerneforskere	giver	dig	svarene	på	

spørgsmålene.	

23/10:  Introduktion til den fysiske hjerne. Leif	
Østergaard,	professor	i	neurovidenskab	

og	centerleder,	Aarhus	Universitet

30/10:  Hjernens afhængighed af lykke, kær-
lighed, belønning. Jørgen	Scheel-Krü-
ger,	professor	i	neuroscience,	Aarhus	

Universitet

06/11:  Hjernen og læring. Ole	Lauridsen,	lektor		

emeritus	i	undervisning	og	læring,	

Aarhus	Universitet

13/11:  Hjernen og motion. Mikkel	Malling	

Beck,	ph.d.-studerende	i	human	neurovi-

denskab,	Københavns	Universitet

20/11:  Hjernen og sprog. Ole	Lauridsen,	lektor		

emeritus	i	undervisning	og	læring,	

Aarhus	Universitet

At forstå sorg og tab

Holdnummer: 1923-037
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Mai-Britt Guldin, psykolog 
og seniorforsker i sorg, Aarhus Universi-
tetshospital

Alle	mennesker	vil	i	løbet	af	livet	ople-

ve	 sorg.	 En	 stor	 sorg	 ved	dødsfald	 er	

altid	forbundet	med	store	forandringer	

i	livet,	som	kræver	bearbejdning.	Nog-

le	lukker	sig	inde,	og	sorgen	overtager	

livet,	mens	andre	med	bearbejdningen	

kommer	styrkede	igennem	sorgen.	Lær	

at	forstå	sorgen	endnu	bedre	både	som	

et	 teoretisk	 fænomen	og	som	et	eksi-

stentielt	menneskeligt	vilkår.	Ud	fra	en	

psykologihistorisk	 kontekst	 bevæger	

undervisningen	 sig	 fra	 Freuds	 psyko-

analytiske	 forståelse	 af	 sorgens	 indre	

forankring	 frem	mod	en	postmoderni-

stisk	 forståelse	 af	 sorgen	 som	en	 for-

handlet	 praksis,	 hvor	 sorgen	mærkes,	

forvaltes	og	kæmpes	med	i	hverdagen.	

Få	nye	perspektiver	på	den	måde,	vi	 i	

teori	og	praksis	tænker	om	sorg,	hvor-

dan	det	ser	ud	at	være	i	sorg,	og	hvad	

vi	i	dag	ved	om	at	leve	med	sorg.

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1923-118
Tid: 27/11, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Jerk W. Langer, læge

Anti-inflammatorisk	levevis	er	et	af	de	nye	buzz-

words	 inden	 for	 sundhed.	 Inflammation	 er	 en	

betændelsestilstand	 i	 kroppen,	 som	 på	 længere	

sigt	kan	påvirke	fx	din	hud,	forværre	småskader	

og	øge	træthed	og	hovedpine.	Ved	at	omlægge	

til	 anti-inflammatorisk	 levevis	 kan	 du	 modvirke	

disse	symptomer	på	et	svækket	helbred.	Den	nye	

livsstil	 har	 især	 fokus	 på	 kost,	 motion	 og	 søvn.	

Men	 hvordan	 opstår	 inflammationen?	 Hvilken	

mad	 skal	 vi	 spise?	Hvordan	 sikrer	 vi	 tilstrække-

ligt	 med	 nattesøvn?	 Og	 hvor	 meget	 motion	 er	

nødvendigt	i	en	travl	hverdag?	Læge	og	forfatter	

Jerk	W.	Langer	giver	dig	denne	aften	svarene	og	

adskiller	fup	fra	fakta	på	en	både	underholdende,	

spændende	og	lærerig	vis.	Forelæsningen	bygger	

bl.a.	på	bogen	’21	Helbredende	Dage	med	Anti-in-

flammatorisk	Kost’	(Politikens	Forlag).	

Send os dine ideer 
til kommende 
forelæsninger på  
Folkeuniversitetet 
til info@fuau.dk 
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Alt hvad du bør vide  
om psykologi

Holdnummer: 2013-173
Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Hvordan	 fungerer	 menneskets	 hu-

kommelse,	 hvad	 påvirker	 vores	 socia-

le	 adfærd,	 og	 hvordan	 udvikles	 vores	

personlighed?	 Psykologi	 handler	 om	

at	forklare,	hvorfor	vi	mennesker	ople-

ver,	 føler,	 tænker,	 handler	 og	 udvikler	

os,	som	vi	gør.	Få	indblik	i	de	vigtigste	

milepæle	inden	for	psykologien,	og	bliv	

introduceret	 til	 den	 nyeste	 viden	 på	

området.	 Forelæsningerne	 giver	 des-

uden	 redskaber	 til	 refleksion	 og	 ana-

lyse	 af	 psykologiske	 problemstillinger.	

Bliv	klogere	på	dig	selv,	og	få	en	bedre	

forståelse	 og	 respekt	 for	 menneskers	

forskelligheder.

22/01:  Kognitionspsykologi.  
Dorthe	Kirkegaard	Thomsen,	

professor	i	kognitionspsy-	

kologi,	Aarhus	Universitet

29/01:  Læringspsykologi. Frans	
Ørsted	Andersen,	lektor	i	

uddannelsesforskning,	Aarhus	

Universitet

05/02:  Udviklingspsykologi. 
Peter	Krøjgaard,	professor	i	

udviklingspsykologi,	Aarhus	

Universitet

12/02:  Socialpsykologi. Erik	Laursen,	
professor	i	pædagogisk	socio-

logi,	Aalborg	Universitet

19/02:  Personlighedspsykologi.  
Ole	Michael	Spaten,	lektor	

i	personlighedspyskologi,	

Aalborg	Universitet

Mindfulness

Holdnummer: 2013-163
Tid: 23/1, 7 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Dine	tanker	og	følelser	er	helt	afgørende	for	din	

oplevelse	af	livskvalitet.	Mindfulness	handler	om	

at	træne	en	række	mentale	redskaber,	som	giver	

dig	mulighed	for	at	 leve	 livet	med	al	dets	med-

gang	og	modgang.	For	vi	kommer	alle	 til	at	stå	

i	en	situation,	hvor	vi	mister,	bliver	 syge,	ældes	

og	 skal	 dø.	Men	de	 redskaber,	 vi	 har	 til	 at	 leve	

i	 disse	 tilstande,	 er	 meget	 forskellige.	 Forelæs-

ningsrækken	stiller	skarpt	på,	hvordan	man	med	

mindfulness	 kan	 observere	 tanker,	 følelser	 og	

kropslige	 fornemmelser	 uden	 nødvendigvis	 at	

skulle	 reagere	 per	 impuls.	 Få	 den	 nyeste	 viden	

om	mindfulness	i	teori	og	praksis.

23/01:  Introduktion til mindfulness. Jesper	
Dahlgaard,	forskningsleder,	docent,	

lektor,	VIA	Sundhed	og	Klinisk	Institut,	

Aarhus	Universitet

30/01:  Mindfulness og det stressede genom. 
Jesper	Dahlgaard,	forskningsleder,	

docent,	lektor,	VIA	Sundhed	og	Klinisk	

Institut,	Aarhus	Universitet

06/02:  Mindfulness i mødet med modernite-
ten. Martijn	van	Beek,	lektor	i	antropolo-

gi,	Aarhus	Universitet

13/02:  Mindfulness og arbejdsliv. Marianne	

Thomas,	kommunikationschef,	mind-

fulnesslærer,	journalist	og	MBA,	Henley	

Business	School

20/02:  Mindfulness i terapi. Karsten	Bidstrup	
Skipper,	cand.mag.	i	idéhistorie

27/02:  Hjernen, stress og mindfulness. Karen	
Johanne	Pallesen,	lektor,	biolog,	ph.d.	i	

sundhedsvidenskab,	Aarhus	Universitet

05/03:  Mindfulness og hverdagsvaner. Niels	

Viggo	Hansen,	ph.d.,	filosof,	fysiker,	

forsker	i	mindfulness,	Interacting	Minds	

Centre,	Aarhus	Universitet

Autisme hos børn

Holdnummer: 2013-005
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Cecilia Brynskov, ph.d., ekstern lektor i 
psykologi, Aarhus og Københavns Universitet

Mere	end	1	%	af	alle	børn	har	autisme.	At	have	

autisme	 betyder,	 at	 man	 har	 vanskeligt	 ved	 at	

indgå	i	sociale	sammenhænge	og	ved	kommuni-

kation.	Man	har	også	en	begrænset	og	ensformig	

adfærd.	Men	 autisme	kan	 se	ud	på	mange	 for-

skellige	måder,	og	det	er	også	meget	forskelligt,	

hvordan	autismen	påvirker	den	enkelte	og	famili-

en.	Forelæsningen	giver	en	introduktion	til,	hvad	

autisme	 er,	 og	 hvad	 autisme	 skyldes.	 De	 mest	

udbredte	 indsatser	 til	 børn	med	 autisme	 bliver	

præsenteret	 og	 diskuteret,	 og	 vi	 ser	 nærmere	

på,	 hvordan	 forskellige	 børn	 har	 brug	 for	 for-

skellige	 former	 for	støtte.	Desuden	rettes	 fokus	

mod,	 hvordan	 autismen	 påvirker	 familien,	 især	

søskende,	bedsteforældre	og	forældre,	herunder	

forældrenes	parforhold.

Kan man lære at være heldig?

Holdnummer: 2013-324
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Kirsten Gibson, cand.mag., direktør i 
Waves Education og ekstern underviser på Master-
uddannelsen i positiv psykologi, Aarhus Universitet

Hvordan	kan	det	være,	 at	nogle	mennesker	 til-

syneladende	altid	er	heldige	som	Fætter	Højben	

med	en	 appelsin	 i	 turbanen,	mens	 andre	 synes	

at	 være	 født	 under	 en	 uheldig	 stjerne	 omring-	

et	 af	 knuste	 spejle	 og	 sorte	 katte?	 Vi	 banker		

under	bordet	eller	krydser	fingrene,	når	vi	virke-

lig	ønsker,	at	det	skal	gå	godt.	Men	hvorfor	ikke	

gå	mere	konstruktivt	til	værks?	Inden	for	psyko-

logien	handler	held	og	uheld	nemlig	i	langt	højere	

grad	om	livsindstilling,	tankemønstre	og	reaktio-

ner,	end	om	firkløvere	og	hestesko.	Du	kan	kort	

sagt	 lære	 at	 blive	 mere	 heldig.	 Med	 udgangs-

punkt	 i	 positiv	 psykologi	 stiller	 dagen	 skarpt	

på	studiet	af	held.	Hør	bl.a.	om	din	”held-profil”,	

de	fire	”held-princippet”,	og	lær	hvordan	du	kan	

bruge	din	viden	til	at	øge	dit	held	–	både	på	job-

bet	og	privat.	Undervisningen	vil	veksle	mellem	

forelæsning	og	små	praktiske	øvelser.

”  Jeg synes, der har været en god 
variation i forelæsernes baggrund 
– læger, psykologer og en forfatter. 
Det giver en god bredde og 
autenticitet over emnet.”

Deltagerkommentar i evaluering af 
’Mindfulness’
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Kunsten at glædes

Holdnummer: 2013-127
Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jesper Bay-Hansen, special-
læge og specialist i klinisk sexologi

Flere	 og	 flere	 danskere	 føler	 sig	 så	

stressede	i	dagligdagen,	at	det	går	ud	

over	livsglæden	og	evnen	til	at	arbejde	

og	fungere	normalt.	Så	hvordan	kan	du	

undgå,	 at	 den	 travle	 tid	 belaster	 dig?	

Det	 kan	 i	 den	 grad	 øge	 livskvaliteten	

at	 kunne	 glæde	 sig	 på	 andres	 vegne	

og	 dele	 sin	 glæde	med	 andre.	 Vi	 skal	

ikke	alene	tænke	på	vores	egen	glæde,	

men	 også	 have	 fokus	 på	 at	 kultivere	

fællesglæden	og	medglæden.	Med	af-

sæt	i	den	nyeste	viden	om	stress,	triv-

sel	 og	 livskvalitet	 sætter	 denne	 aften	

fokus	på,	hvordan	du	kan	slippe	fri	fra	

misundelsens	 kløer,	 løfte	 din	 livsglæ-

de	 og	 styrke	 dine	 sociale	 relationer.	

Undervisningen	 tager	 afsæt	 i	 bogen	

’Medglæde	–	kunsten	at	glæde	sig	med	

andre’	(Forlaget	Ella),	der	kan	give	alle	

inspiration	til	at	glædes	endnu	mere.

60+ en ny begyndelse

Holdnummer: 2023-037
Tid: 21/10 2020, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Stadig	flere	60+’ere	oplever,	at	de	både	mentalt	og	fysisk	

kan	meget	mere	end	forventet,	og	at	det	ikke	er	dem,	men	

måske	snarere	den	ensidige	fortælling	om	forfald	og	tab,	

der	skal	pensioneres.	Tidligere	har	man	troet,	at	blot	man	

fik	styr	på	økonomien	som	pensionist,	skulle	resten	nok	gå.	

I	dag	har	flere	og	flere	erfaret,	at	de	sociale,	de	mentale	og	

de	fysiske	aspekter	i	den	nye	livsfase	efter	arbejdslivet	er	

langt	 vigtigere	 at	 få	 vendt	 og	 drejet.	Hvad	 skal	 den	 nye	

livsfase	så	bruges	til?	Få	et	grundigt	kig	ind	ad	vinduet	til	

de	mange	aspekter	i	den	nye	begyndelse	som	fuldvoksen	

60+’er.	Og	hør	forskernes	bud	på,	hvad	et	godt,	sundt	og	

meningsfuldt	liv	som	60+’er	kan	være	i	det	21.	århundrede.

21/10:  Den nye livsfase – når ’det er alderbedst’. Poul-
Erik	Tindbæk,	chefkonsulent	og	ph.d.,	en3karriere

28/10:  Sociale relationers indvirken på sund aldring. 
Charlotte	Juul	Nilsson,	læge,	lektor	og	ph.d.,	Afde-

ling	for	Social	Medicin,	Københavns	Universitet

04/11:  Positiv psykologi og det meningsfyldte liv. Hans	

Henrik	Knoop,	lektor	i	psykologi,	Aarhus	Univer-

sitet	samt	ekstraordinær	professor,	North-West	

University,	SA

11/11:  Hold hjernen i gang. Ole	Lauridsen,	lektor	emeri-

tus	i	undervisning	og	læring,	Aarhus	Universitet

18/11:  Sund og aktiv aldring – hvad kan man selv 
gøre (på letforståeligt engelsk). Suresh	Rattan,	
professor	emeritus	i	biogerontologi,	Aarhus		

Universitet

25/11:  Hvordan vi ser tilbage på vores liv – livsfortæl-
linger. Marianne	Horsdal,	professor	emerita,		

dr.	phil.,	Syddansk	Universitet

Førstehjælp til dit følelsesliv

Holdnummer: 2023-017
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Irene Henriette Oestrich, 
specialistpsykolog, ph.d., Region Hoved-
stadens Psykiatri, Sankt Hans Hospital

Angst,	jalousi,	tristhed,	vrede	og	glæde.	

Følelser	 er	 livskraft,	men	 giver	 tit	 an-

ledning	til	smerte.	De	kan	løfte	os	op	på	

en	lyserød	sky,	og	de	kan	slæbe	os	helt	

ned	i	den	mørkeste	kulkælder.	Vi	er	alle	

i	vores	følelsers	vold	og	vil	gerne	være	

fri	for	smerte	og	få	mere	glæde	og	lyst.	

I	den	sunde	udvikling	lærer	vi	at	regu-

lere	 vores	 følelser,	 men	 rigtig	 mange	

mennesker	 kæmper	 med	 følelseslivet,	

og	det	skaber	kritiske	situationer,	 for-

kerte	beslutninger	og	stjæler	de	positi-

ve	oplevelser.	Få	indblik	i,	hvad	følelser	

er,	hvorfor	og	hvordan	de	opstår	og	få	

viden	om	psykologiens	muligheder	for	

at	hjælpe	med	følelsesregulering.	

 

Meditation er blevet et 
populært værktøj til at 
takle svære følelser. Her 
underviser Martin Guld-
berg, cand.phil. i musik-
videnskab og certificeret 
yogalærer, i yoga og 
meditation under Hearts 
& Minds-festivalen 2019.
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Natur og 
univers

Naturvidenskabens detektiver

Holdnummer: 1923-018
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Samarbejdspartner: IDA Bioscience

Vi	 fascineres	 gang	på	 gang	 af	 både	 krimiserier	

og	 kriminalromaner.	 Men	 for	 flere	 forskere	 og	

eksperter	 er	 det	 virkelighed.	 De	 arbejder	 hele	

tiden	på	at	hjælpe	politiet	med	opklaringsarbej-

det	 i	både	store	og	små	kriminalsager.	Usynlige	

DNA-spor	 og	 tandsæt	 kan	 hjælpe	med	 at	 fast-

lægge	 identiteter	 på	 både	 forbrydere	 og	 ofre.	

Forgiftninger	 og	 misbrug	 kan	 afsløres	 gennem	

retskemien.	Og	vi	kan	finde	dødstidspunktet	ved	

at	kigge	nærmere	på	de	 insektlarver,	 som	 lever	

af	de	døde	kroppe.	Få	et	unikt	indblik	i,	hvordan	

naturvidenskabens	 eksperter	 arbejder	 som	 de-

tektiver	og	hjælper	med	opklaringen	af	 selv	de	

mest	komplicerede	mordgåder.	

23/10:  Forbryderens usynlige spor  
– retsgenetik. Stine	Frisk	Fredslund,	
laboratorieleder,	Retsgenetisk	Afdeling,	

Københavns	Universitet

30/10:  Tænder som kilde til detaljerede  
beviser hos både levende og døde 
– retsodontologi. Dorthe	Arenholt	
Bindslev,	adjungeret	professor,	special-

tandlæge,	Aarhus	Universitet

06/11:  Behandlet, påvirket eller forgiftet? 
– retskemi. Martin	Worm-Leonhard,	

retskemiker,	Syddansk	Universitet

13/11:  Maddiker, fluer og føde – retsento-
mologi. Thomas	J.	Simonsen,	kurator,	

Naturhistorisk	Museum

20/11:  Hvad den døde krop afslører  
– retsmedicin. Asser	Hedegård	Thom-

sen,	speciallæge	i	retsmedicin,	Aarhus	

Universitet

Myren og mennesket

Holdnummer: 1923-150
Tid: 27/11, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Hans Joachim Offenberg, 
seniorforsker i plante- og insektøkologi, 
Aarhus Universitet
Samarbejdspartner: IDA Bioscience

Myrerne	er	en	udskældt	fjende,	som	de	

fleste	 forsøger	 at	 bekæmpe	med	næb	

og	kløer.	Men	vi	er	oppe	imod	en	svær	

modstander.	 Myrernes	 biomasse	 er	

nemlig	 meget	 større	 end	 menneskets,	

og	myrerne	besidder	oven	i	købet	man-

ge	af	de	evner,	vi	selv	har	gavn	af.	Hør	

om	 myrernes	 forunderlige	 levevis	 og	

organisering	i	samfund	med	både	dron-

ninger,	slaver	og	kannibalisme.	Myrerne	

har	tilmed	’opfundet’	telekommunikati-

on,	landbrugsdrift	og	aktive	solfangere.	

Hør	også	om	forskernes	nyeste	succes	

med	at	bruge	myrer	i	skadedyrsbekæm-

pelse	og	derved	erstatte	sprøjtemidler.	

Forelæsningen	 tager	 udgangspunkt	 i	

’Myrer’	 fra	 Aarhus	 Universitetsforlags	

bogserie	Tænkepauser.	

Fantastiske opdagelser i Universet

Holdnummer: 2013-114
Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00.  
Ingen undervisning 12/2
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Verdensrummet	har	til	alle	tider	betaget	menne-

sket	med	dets	smukke	stjernehimmel	og	fascine-

rende	uendelighed,	og	i	hundredevis	af	år	har	vi	

forsøgt	at	skabe	en	forståelse	af	Universet.	Som	

da	 Nicolaus	 Kopernikus	 i	 1500-tallet	 påstod,	 at	

Solen,	og	ikke	Jorden,	var	Universets	midtpunkt,	

og	dermed	 skabte	den	heliocentriske	 forståelse	

–	en	 revolution	 inden	 for	astronomien	og	vores	

verdensopfattelse.	 Nysgerrigheden	 efter	 at	 for-

stå	 den	 fysiske	 verden	 omkring	 os	 har	 ført	 til	

utallige	 opdagelser	 siden	hen.	Hør	 om	nogle	 af	

de	vigtigste	 i	denne	 forelæsningsrække,	og	bliv	

klogere	på,	hvad	Universet	er	for	en	størrelse.	

22/01:  Det heliocentriske verdensbillede. 
Hans	Buhl,	museumsinspektør,		

Steno	Museet

29/01:  Kikkerten – vort øje til Universet. Hans	

Buhl,	museumsinspektør,	Steno	Museet

05/02:  Galakser og Universets udvidelse.  
Ole	Eggers	Bjælde,	astrofysiker	og		

undervisningsudvikler,	Aarhus		

Universitet

19/02:  Neutronstjerner og sorte huller. 
Thomas	Tauris,	professor	i	teoretisk	

astrofysik,	Aarhus	Universitet

26/02:  Exoplaneter. Mia	Lundkvist,	postdoc	i	

fysik	og	astronomi,	Aarhus	Universitet

Følg med 
på	Facebook	
www.facebook.
com/fuherning

https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi
https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi/naturvidenskabens-detektiver-1923-018
https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi/myren-og-mennesket-1923-150
https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi/fantastiske-opdagelser-i-universet-2013-114
https://www.facebook.com/fuherning/
https://www.facebook.com/fuherning/


Jordens og livets historie

Holdnummer: 2013-015
Tid: 23/1, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00. Ingen 
undervisning 13/2
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Tag	med	 fire	 forskere	på	en	 rejse	 tilbage	 i	

tiden,	 og	 hør	 om	 de	 vigtigste	 begivenhe-

der	 i	planeten	Jordens	udvikling,	 fra	solsy-

stemets	dannelse	til	 i	dag.	Hør,	hvordan	et	

bombardement	af	is-meteoritter	fra	rummet	

dannede	Jordens	oceaner.	Om	vulkansk	ak-

tivitet	 og	 vanddamp,	 der	 skabte	 en	 atmo-

sfære,	som	var	afgørende	for	livets	opståen.	

Om	dannelsen	af	de	første	encellede	orga-

nismer,	som	var	kimen	til	evolution.	Og	om	

fotosyntesen,	der	førte	til	Jordens	nuværen-

de	 iltrige	atmosfære,	 som	skaber	betingel-

serne	for	det	liv,	vi	kender	i	dag.	

23/01:  Jordens dannelse og udvikling. 
Niels	Balling,	lektor	i	geofysik,	

Aarhus	Universitet

30/01:  Klimaet gennem Jordens historie. 
Marit-Solveig	Seidenkrantz,	profes-

sor	i	geologi,	Aarhus	Universitet

06/02:  Jordens udvikling – vulkaner, 
jordskælv og dannelsen af bjerge. 
David	Lundbek	Egholm,	professor	i	

geologi,	Aarhus	Universitet

20/02:  Livets opståen og udvikling. 
Tobias	Wang	Nielsen,	professor	i	

zoofysiologi,	Aarhus	Universitet

Fossiler ved de danske kyster

Holdnummer: 2013-106
Tid: 15/4 og 22/4 kl. 17.15-19.00.  
26/4 kl. 10.00-15.00
Pris: 570 kr., studerende 325 kr.
Maks. 40 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Line Henriette Broen, geolog,  
Aarhus Kommune

Undergrunden	 under	 Danmark	 er	 fuld	 af	

spor	efter	et	urhav,	som	eksisterede	for	mil-

lioner	af	år	siden,	og	sporene	kan	man	finde	

overalt	ved	kysterne,	 i	grusgrave	og	i	kalk-

brud.	TIl	forelæsningerne	fortælles	om	spo-

rene	 efter	 urhavets	 eksotiske	 dyreliv	 –	 fra	

trilobitter,	hajtænder	og	krabbeboller	til	de	

mange	forskellige	søpindsvin.	Hør,	hvordan	

de	er	blevet	til	fossiler,	og	hvordan	du	selv	

kan	 aflæse	deres	 historie.	 Søndag	 tager	 vi	

i	 egne	 biler	 ud	 til	 en	 spændende	 lokalitet,	

hvor	vi	 selv	prøver	at	 finde	 fossiler.	Der	er	

tips	 til,	 hvad	man	 især	 skal	 kigge	efter,	 og	

hvor	 de	 gode	 lokaliteter	 i	 øvrigt	 er	 rundt	

omkring	i	Danmark.	

15/04:  Forelæsning
22/04:  Forelæsning
26/04:  Ekskursion

Da Nildeltaet lå  
på tværs af Jylland

Holdnummer: 2013-120
Tid: 21/4, 1 tirsdag, kl. 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: Brunkulsvej 29, 7400 Herning
Underviser: Erik Skovbjerg Rasmussen,  
seniorforsker, GEUS
Samarbejdspartner: Søby Brunkulsmuseum

For	 23-15	 millioner	 år	 siden	 løb	 en	 stor	

flod	gennem	Jylland.	Der	var	subtropisk	til	

tempereret	 klima	 i	 Danmark,	 og	 der	 vok-

sede	 en	 tæt	 vegetation	 af	 bl.a.	 kæmpefyr,	

sumpcypres	 og	 vin.	Deltaet	 fra	 denne	 flod	

kan	genfindes	som	sandlag	i	Jyllands	under-	

grund.	Også	dengang	ændrede	klimaet	sig	

og	medførte,	at	havet	til	tider	steg	og	til	an-

dre	tider	sank.	På	grund	af	disse	ændringer	

i	 havspejlet	 rykkede	 kystlinjen	 frem	og	 til-

bage	flere	gange	 i	den	Miocæne	epoke	 fra	

23-15	millioner	år	siden.	Denne	aften	ser	vi	

nærmere	 på,	 hvordan	 geologer	 detaljeret	

kan	 rekonstruere	 landskabet	 langt	 tilbage	

i	tiden	ved	at	studere	jordlagene	og	ved	at	

finde	fossile	planter	og	dyr.	

Insekternes fascinerende liv

Holdnummer: 2023-030
Tid: 2/9 2020, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

For	nogle	er	de	en	kilde	til	 frygt	–	for	andre	en	

kilde	 til	 fascination	 eller	måske	 proteinrig	 kost.	

Nogle	af	dem	er	giftige	–	andre	er	ganske	harm-

løse.	 Nogle	 af	 dem	 råber	 vi	 af	 i	 køkkenhaven,	

mens	andre	meget	gerne	må	kigge	forbi	havens	

frugttræer.	 Insekterne	 er	 den	mest	 artsrige	dy-

regruppe	på	Jorden,	og	der	lever	insekter	i	stort	

set	alle	dele	af	verden.	Fælles	for	insekterne	er,	at	

de	er	opdelt	i	tre	dele	(hoved,	bryst	og	bagkrop),	

og	at	de	har	seks	ben.	Men	herfra	bliver	forskel-

lene	meget	markante,	og	insekterne	kan	da	også	

inddeles	i	så	diverse	grupper	som	sommerfugle,	

myrer,	bier	og	biller.	På	denne	forelæsningsræk-

ke	tager	forskerne	dig	med	helt	tæt	på	insekter-

nes	fascinerende	liv.	Hvordan	lever	de?	Hvad	er	

særligt	for	de	forskellige	grupper?	Og	hvilke	ar-

ter	kan	du	møde	i	den	danske	natur?

02/09:  Myrer. Hans	Joachim	Offenberg,	

seniorforsker	i	plante-	og	insektøkologi,	

Aarhus	Universitet

09/09:  Bier. Claus	Rasmussen,	ph.d.,	adjunkt	i	

akvatisk	biologi,	Aarhus	Universitet

16/09:  Biller. Philip	Francis	Thomsen,	lektor	i	

økologi,	Aarhus	Universitet

23/09:  Sommerfugle. Anne	Eskildsen,	ph.d.	i	
biologi

Da mennesket blev menneske

Holdnummer: 2023-028
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 12.15-16.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i  
human genetik og overlæge, Aarhus Universitet

Mennesket	er	enestående.	Få	 indblik	 i,	 hvordan	

mennesket	på	kort	tid	–	i	udviklingsmæssig	for-

stand	på	én	nat	–	ændrede	sig	fra	at	være	et	gan-

ske	almindeligt	pattedyr	til	at	blive	Jordens	mest	

dominerende	art	nogensinde.	Tag	med	på	en	fan-

tastisk	rejse	gennem	menneskets	historie,	og	hør	

om,	 hvordan	 mennesket	 blev	 menneske.	 Fore-

læsningerne	fortæller	om	menneskets	oprindelse		

og	 udvikling	 fra	 aber	 over	menneskeaber,	 abe-

mennesker	og	neandertalerne	til	moderne	men-

nesker.	 Der	 ses	 også	 på	 udviklingen	 af	 vores	

mentale	 egenskaber,	 vores	 kolonisering	 af	 klo-

den	 og	 udviklingen	 fra	 jæger-samler-samfund	

til	 moderne	 storbysamfund.	 Forelæsningerne	

bygger	på	Peter	K.A.	Jensens	bog	’Da	mennesket	

blev	menneske’	(Gyldendal).

” Evolution igennem 
naturlig selektion 
er nok den vigtigste 
erkendelse inden for 
alle livsvidenskaber, 
fordi den forklarer, 
hvordan klodens liv 
har kunnet ændre og 
tilpasse sig igennem 
de sidste milliarder år.” 
Tobias Wang
Professor i zoofysiologi,  
Aarhus Universitet
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Religion  
og filosofi

Verdens store religioner

Holdnummer: 1923-010
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Religion	giver	os	svar	på	spørgsmål	om	verdens	skabelse,	

mening	med	 livet	og	fælles	traditioner.	For	 langt	største-

delen	af	verdens	befolkning	er	religion	et	helt	centralt	om-

drejningspunkt	 i	 livet.	Religion	er	 afgørende	 for,	 hvordan	

verdens	kulturer	orienterer	og	organiserer	sig,	og	hvordan	

de	 opnår	 deres	 særkender.	 Forelæsningsrækken	 byder		

inden	for	i	religiøse	kulturer,	peger	på	ligheder	og	forskelle	

og	forklarer,	hvordan	man	kan	forstå	Vestens	syn	på	religi-

on	i	dag	og	endvidere	forstå	verdens	1,3	mia.	ikke-religiøse.	

Se	nærmere	på	verden	gennem	de	store	religioner,	og	 få	

kvalificerede	perspektiver	på	spørgsmålene:	Hvordan	op-

stod	de?	Hvilken	udvikling	har	de	gennemgået?	Og	hvad	

står	de	for	i	dag?	Få	et	indblik	i	religionernes	basale	over-

bevisninger	og	værdier	fra	et	historisk	forankret,	men	nu-

tidigt	perspektiv.	

23/10:  Indledning om religioner og deres betydning. 
Marianne	Qvortrup	Fibiger,	lektor	i	religionsviden-

skab,	Aarhus	Universitet

30/10:  Jødedom. Marianne	Schleicher,	lektor	i	religions-

videnskab,	Aarhus	Universitet

06/11:  Kristendom. Else	Marie	Wiberg	Pedersen,	lektor	i	

systematisk	teologi,	Aarhus	Universitet

13/11:  Islam. John	Møller	Larsen,	ph.d.	i	religionsviden-

skab,	Aarhus	Universitet

20/11:  Hinduisme. Marianne	Qvortrup	Fibiger,	lektor	i	

religionsvidenskab,	Aarhus	Universitet

27/11:  Buddhisme. Jesper	Østergaard,	ph.d.	i	religions-	

videnskab,	forfatter	og	underviser,	Aarhus	HF		

og	VUC

Tænk dig om

Holdnummer: 1923-004
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jens Christian Bjerring, 
adjunkt i filosofi, Aarhus Universitet

Vi	 møder	 argumenter	 overalt,	 hvor	

mennesker	 forsøger	at	overbevise	an-

dre	om	en	påstand:	Når	politikere	taler	

for	deres	politik;	 når	 reklamefolk	 taler	

for	 deres	 produkt;	 når	 videnskabsfolk	

taler	 for	 deres	 teori	 eller	 præster	 for	

deres	 tro	 –	 og	 når	 vi	 taler	 med	 hin-

anden	 i	 hverdagen.	 Derfor	 er	 det	 en	

uundværlig	evne	at	kunne	identificere,	

evaluere	 og	 konstruere	 argumenter.	

Det	er	en	af	filosofiens	spidskompeten-

cer,	 og	 filosofien	 kan	 lære	dig	 at	 ska-

be	gode	argumenter	ved	at	tænke	dig	

om.	Med	dette	 forløb	 får	du	mulighed	

for	 at	 tilegne	 dig	 disse	 evner.	 Du	 får	

en	 introduktion	 til	 en	 række	begreber	

og	metoder,	der	gør	det	muligt	at	for-

stå	og	afkode	argumenters	indre	logik,	

identificere	 fejlslutninger	 og	 skjulte	

præmisser	og	opbygge	din	egen	evne	

til	 at	 konstruere	holdbare	argumenter	

og	kommunikere	dem	effektivt.

Det gode liv

Holdnummer: 1923-307
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jørgen Husted, lektor  
emeritus i filosofi, Aarhus Universitet

Hvad	er	et	godt	liv?	Hvad	gør	et	liv	godt	

og	hvorfor?	Lige	siden	Platon	har	store	

filosoffer	givet	deres	svar	på	netop	det	

spørgsmål.	 Svarene	 hænger	 sammen	

med	 menneskesyn	 og	 synet	 på	 det	

gode	 samfund.	 I	 forløbet	præsenteres	

de	to	dominerende	traditioner.	Den	ene	

lader	det	gode	liv	afhænge	af,	hvordan	

det	 leves,	 og	 hvad	 der	 udrettes	 i	 det.	

Den	anden	lader	det	afhænge	af,	hvor-

dan	det	 føles,	og	den	slags	oplevelser	

der	fylder	det.	Aristoteles	og	Immanu-

el	Kant	er	de	store	navne	 i	den	første	

tradition,	i	den	anden	er	det	bl.a.	John	

Stuart	 Mill	 samt	 forskellige	 nutidige	

tænkere.	Som	repræsentanter	for	feltet	

mellem	 hovedretningerne	 inddrages	

Søren	 Kierkegaard	 og	 Jean	 P.	 Sartre.	

Teorien	 uddybes	 med	 henvisning	 til	

aktuelle	 spørgsmål	 om	 etik	 og	 moral,	

livsværdier,	 multikulturalisme,	 opdra-

gelse	og	dannelse.	

Tilmeld dig 
nyhedsbrevet 
og få de nyeste tilbud 
fra Folkeuniversitetet 
lige i indbakken

https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/verdens-store-religioner-1923-010
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/taenk-dig-om-1923-004
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/det-gode-liv-1923-307


Et menneske af kvalitet

Holdnummer: 2013-044
Tid: 22/1, 8 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

”Du	har	altid	været	rig,	køn,	og	i	super	

god	form.	Hvor	er	det	dog	imponeren-

de,	at	du	har	mere	end	450	venner	på	

Facebook.	 Og	 hvilken	 IQ!	 Skål	 for	 dig	

og	tillykke	med	dagen!”	Er	det	de	kva-

liteter,	vi	håber	venner	og	familie	frem-

hæver	 under	 skåltaler	 til	 vores	 runde	

fødselsdage?	 Eller	 er	 det	 noget	 helt	

andet,	vi	sætter	pris	på	ved	andre	–	og	

håber	de	 ser	 i	 os?	Siden	antikken	har	

filosoffer,	 teologer	 og	 tænkere	 funde-

ret	over	menneskelivets	værdi.	De	har	

overvejet	 hvilke	 dyder,	 vi	 bør	 stræbe	

efter.	 Både	 for	 at	 skabe	 gode	 relatio-

ner	 til	 kollegaer,	 venner,	 kærester	 og	

familie,	men	også	som	fundamentet	til	

et	samfund,	vi	har	 lyst	 til	at	dele	med	

hinanden.	 I	 en	moderne	verden:	Hvad	

kendetegner	et	menneske	–	af	kvalitet?

22/01:  Humor. Anne	Engedal,	redak-
tør	og	cand.mag.	i	filosofi

29/01:  Myndighed. Carsten	Fogh	
Nielsen,	adjunkt	i	pædagogisk	

filosofi,	Aarhus	Universitet

05/02:  Dannelse. Carsten	Fogh	
Nielsen,	adjunkt	i	pædagogisk	

filosofi,	Aarhus	Universitet

12/02:  Empati. Anders	Dræby,	ph.d.	i	

eksistentiel	terapi,	cand.mag.	

i	idehistorie	og	filosofi	og	ma-

ster	i	humanistisk	sundhedsvi-

denskab

19/02:  Tillid. Hans	Fink,	docent	

emeritus	i	filosofi,	Aarhus	

Universitet

26/02:  Mod. Hans	Fink,	docent	emeri-

tus	i	filosofi,	Aarhus	Universitet

04/03:  Generøsitet. Kasper	Lysemo-

se,	postdoc	i	filosofi,	Aarhus	

Universitet

11/03:  Kærlighed. Kasper	Lysemo-

se,	postdoc	i	filosofi,	Aarhus	

Universitet

Bag om Mads & Monopolet  
– hverdagens store dilemmaer

Holdnummer: 2013-014
Tid: 23/1, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

I	’Mads	&	Monopolet’	kan	lytterne	hver	weekend	

sende	deres	dilemmaer	 ind	og	høre	dem	disku-

teret	af	Mads	Steffensen	og	det	altid	veloplagte	

monopol.	Dilemmaerne	 spænder	bredt	og	giver	

et	godt	udsnit	af	hverdagens	udfordringer	og	in-

triger.	Det	giver	stof	til	eftertanke	om	livets	sto-

re	etiske	spørgsmål	og	om,	hvad	der	tjener	som	

det	bedste	argument	for	deres	løsninger.	I	denne	

forelæsningsrække	ser	vi	nærmere	på	hverdags-

filosofien	bag	dilemmaerne	 i	 ’Mads	og	Monopo-

let’.	Hvad	gør	et	 argument	mere	overbevisende	

end	et	andet?	Hvilke	etiske	 forudsætninger	 lig-

ger	der	bag	’Søren	Pind	Reglen’?	Hvorfor	kommer	

nogle	paneldeltagere	mere	til	orde	end	andre?	Og	

hvilke	etiske	overvejelser	og	fænomener	er	afgø-

rende	i	vores	almindelige	liv	med	hinanden?	Hver	

undervisningsgang	introducerer	dig	til	forskellige	

aspekter	af	etik	og	argumentationsteori	ud	fra	et	

konkret	dilemma	fra	’Mads	&	Monopolet’.

23/01:  Introduktion: Mads & Monopolet i 
relief. Jens	Sand	Østergaard,	ph.d.	i	

sprogfilosofi	og	sprogpsykologi,	Aarhus	

Universitet,	og	Kristian	Alberto	Lykke	

Cobos,	undervisningsassistent	i	filosofi,	

Aarhus	Universitet

30/01:  ’A-holdet’: logik og argumentation. 
Jens	Sand	Østergaard,	ph.d.	i	sprog-	

filosofi	og	sprogpsykologi,	Aarhus	

Universitet

06/02:  ’Djævlens advokat’: Retorik og sprog-
psykologi. Jens	Sand	Østergaard,	ph.d.	i	

sprogfilosofi	og	sprogpsykologi,	Aarhus	

Universitet

13/02:  ’Søren Pind-Reglen’: Etik og moral. 
Kristian	Alberto	Lykke	Cobos,	under-	

visningsassistent	i	filosofi,	Aarhus	

Universitet

20/02:  ’Date aldrig en Preben’: Følelser og 
værdier. Kristian	Alberto	Lykke	Cobos,	
undervisningsassistent	i	filosofi,	Aarhus	

Universitet

Kierkegaard og Løgstrup  
– Danmarks store eksistenstænkere

Holdnummer: 2013-043
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i systematisk 
teologi, Aarhus Universitet

Søren	Kierkegaard	og	K.E.	Løgstrup	er	to	af	Dan-

marks	 største	 kulturkritikere.	 Begges	 tanker	 om	

kultur,	 kristendom	 og	 menneskeliv	 finder	 sted	

på	 et	 filosofisk	 og	 teologisk	 grundlag.	 Men	 de	

er	også	universelle	overvejelser	om	selve	det	at	

være	 til,	 hvad	enten	man	er	det	 som	 filosof,	 te-

olog	 eller	 ganske	 almindeligt	 menneske.	 Trods	

det	fælles	udgangspunkt	er	deres	tænkning	vidt	

forskellig.	Selvom	Løgstrup	er	stærkt	påvirket	af		

Kierkegaard,	 udvikler	 han	 sig	 til	 en	 af	 Kierke-

gaards	største	kritikere.	Begge	er	de	interessere-

de	i	at	forstå	menneskets	eksistens,	men	Løgstrup	

vender	sig	direkte	imod	den	eksistentialisme,	som	

Kierkegaard	har	spillet	så	stor	en	rolle	for.	Fore-

læsningsrækken	 er	 en	 introduktion	 til	 to	 bane-

brydende	tænkere,	fortalt	igennem	de	afgørende	

kritikpunkter,	Løgstrup	retter	mod	Kierkegaard.	

Guds ord  
– i Toraen, Bibelen og Koranen

Holdnummer: 2013-033
Tid: 27/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Vidste	du,	at	 jødedom,	kristendom	og	 islam	har	

mange	ligheder?	De	har	alle	kun	én	gud.	De	har	

alle	 en	 række	 hellige	 personer,	 hvoraf	 nogle	 af	

dem	endda	optræder	på	tværs	af	alle	tre	religio-

ner.	Og	de	har	alle	ét	grundlæggende	helligskrift,	

der	hedder	henholdsvis	Toraen,	Bibelen	og	Ko-

ranen.	Fællestrækkene	er	til	at	 få	øje	på.	 I	 fore-

læsningsrækken	ser	vi	nærmere	på	de	tre	hellig-	

skrifter	 og	 på	 deres	 forskelle	 og	 ligheder.	Hvor	

og	hvordan	er	de	opstået?	Hvilken	betydning	har	

de	haft?	Og	hvilken	rolle	spiller	skrifterne	i	dag?	

27/02:  Toraen. Anders	Klostergaard	Petersen,	
professor	i	religionsvidenskab,	Aarhus	

Universitet

05/03:  Det nye Testamente. Anders	Kloster-
gaard	Petersen,	professor	i	religionsvi-

denskab,	Aarhus	Universitet

12/03:  Koranen. John	Møller	Larsen,	ph.d.	i	

religionsvidenskab,	Aarhus	Universitet

” Generelt er jeg meget tilfreds 
med Folkeuniversitetet, der altid 
tilbyder stor og engageret viden.” 
 
Fra deltagerevaluering af ’Guds ord – i Toraen, 
Bibelen og Koranen’

religion og filosofi 16

https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/et-menneske-af-kvalitet-2013-044
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/bag-om-mads-og-monopolet-hverdagens-store-dilemmaer-2013-014
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/bag-om-mads-og-monopolet-hverdagens-store-dilemmaer-2013-014
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/kierkegaard-og-loegstrup-danmarks-store-eksistenstaenkere-2013-043
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/kierkegaard-og-loegstrup-danmarks-store-eksistenstaenkere-2013-043
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/guds-ord-i-toraen-bibelen-og-koranen-2013-033
https://fuau.dk/herning/program/religion-og-filosofi/guds-ord-i-toraen-bibelen-og-koranen-2013-033


Arkæologi  
og historie

Tyskland 360 grader

Holdnummer: 1923-029
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Efter	valget	af	Trump	 i	USA	er	Tyskland	blevet	

kaldt	 for	 den	 nye	 leder	 af	 den	 frie	 verden.	 Og	

zoomer	 vi	 ind	 på	 vores	 eget	 lille	 land,	 er	 Dan-

marks	 historie	 vævet	 tæt	 sammen	 med	 vores	

tyske	nabo,	og	mange	kulturelle	strømninger	er	

netop	kommet	hertil	sydfra.	Det	mærkelige	er,	at	

vi	ved	mindre	og	mindre	om	vores	største	nabo,	

der	samtidig	er	blevet	mere	og	mere	politisk	og	

kulturelt	 relevant.	 Tag	med	 på	 en	 kultur-histo-

risk	 rejse	 gennem	 Tyskland	 i	 selskab	med	 bl.a.		

Goethe,	 Kant,	 Beethoven,	 Bismarck	 og	 Merkel.	

Forelæserne	leder	os	gennem	de	vigtige	strøm-

ninger	 inden	 for	 tysk	 historie,	 samfund,	 politik,	

tænkning	 og	 kultur	 og	 retter	 hver	 især	 blikket	

mod	vigtige	milepæle	inden	for	deres	felt.

23/10:  Tysklands moderne historie. Martin	

Ammitsbøll	Husted,	lektor,	cand.mag.	i	

historie,	filosofi	og	samfundsfag

30/10:  Tysk politik og samfund i dag. Philipp	
Alexander	Ostrowicz,	dr.phil.,	senior-

forskningsrådgiver,	Copenhagen	Busi-

ness	School

06/11:  Litteratur og film. Hanne	Roswall		

Laursen,	lektor,	ph.d.	i	tysk	litteratur

13/11:  Arkitektur, byplanlægning og design. 
Hans	Christian	Post,	postdoc,	Syddansk	

Universitet

20/11:  Klassisk musik. Leif	V.S.	Balthzersen,	
mag.art.	i	musikvidenskab

27/11:  Filosofi. Martin	Ammitsbøll	Husted,	

lektor,	cand.mag.	i	historie,	filosofi	og	

samfundsfag

D-dag og slaget om  
Normandiet 1944

Holdnummer: 1923-068
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

I	år	er	det	75	år	siden,	verdens	største	

militære	 operation	 fandt	 sted.	 D-dag	

–	de	allieredes	landgang	i	Normandiet	

–	var	afgørende	for	udfaldet	af	Anden	

Verdenskrig	i	Vesteuropa.	Operationen	

blev	 en	 succes,	men	det	 var	på	 ingen	

måde	givet	på	forhånd.	Forberedelser-

ne	til	de	alllieredes	 invasion	tog	deres	

begyndelse	allerede	i	foråret	1942,	hvor	

de	 første	 amerikanske	 tropper	 ankom	

til	Storbritannien.	Der	opbyggede	man	

indtil	 juni	 1944	en	enorm	 luft-,	 sø-	og	

landstyrke	 bestående	 af	 bl.a.	 britiske,	

canadiske,	 polske,	 franske	 og	 ame-

rikanske	 styrker.	 Denne	 styrke	 gen-

nemførte	 invasionen	 af	 Normandiet		

6.	 juni	1944	–	en	næsten	fejlfri	succes,	

der	 både	 gennembrød	 Hitlers	 Atlant-

vold	og	etablerede	de	allierede	på	den	

franske	kyst.	Dagen	vil	belyse	forbere-

delserne	til	og	selve	planlægningen	af	

invasionen	og	derefter	gennemgå	sel-

ve	kampene	på	D-dag	samt	de	efterføl-

gende	slag	mellem	de	allieredes	og	den	

tyske	krigsmaskine.

På sporet af renæssancens 
Norditalien

Holdnummer: 2013-030
Tid: 27/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Med	deres	imponerende	kirker,	klostre,	paladser	

og	museer	fortæller	Norditaliens	byer	som	Firen-

ze,	Siena,	Venedig	og	Milano	om	et	afgørende	ka-

pitel	i	verdens	historie.	I	renæssancen	gennemgik	

de	norditalienske	bystater	en	intens	økonomisk,	

politisk	og	social	udvikling,	hvor	mennesket	måt-

te	definere	sig	selv	og	verden	på	ny.	Omvæltning-	

erne	 dannede	 grobund	 for	 en	 helt	 særlig	 op-

blomstring	 inden	 for	bl.a.	billedkunst,	arkitektur	

og	litteratur.	Her	skabte	Dante,	Petrarca,	Boccac-

cio,	 Machiavelli,	 Giotto,	 Masaccio,	 Fra	 Angelico,	

Botticelli,	 Leonardo	 da	 Vinci,	 Michelangelo	 og	

Raphael	værker,	der	flyttede	grænser	og	kom	til	

at	 stå	 som	symboler	på	en	ny	 tid.	Værker,	 som	

indeholder	et	universelt	budskab,	der	berører	be-

skuere	på	tværs	af	tid	og	sted.	Tag	med	tilbage	til	

renæssancens	Norditalien,	og	få	indblik	i	histori-

en	og	den	 fantastiske	billedkunst,	arkitektur	og	

litteratur,	der	blev	til	netop	her.

27/02:  Historien: Renæssancens Norditali-
en. Steffen	Heiberg,	historiker	og	fhv.	

forskningschef,	Det	Nationalhistoriske	

Museum	Frederiksborg	Slot

05/03:  Litteraturen. Roar	Rimmen	Gaardsøe,	

cand.mag.	i	litteraturhistorie,	lektor	

Viborg	Katedralskole

12/03:  Kunsten og arkitekturen. Hans	Jørgen	

Frederiksen,	lektor	i	kunsthistorie,		

Aarhus	Universitet

https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/tyskland-360-grader-1923-029
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/d-dag-og-slaget-om-normandiet-1944-1923-068
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/d-dag-og-slaget-om-normandiet-1944-1923-068
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/paa-sporet-af-renaessancens-norditalien-2013-030
https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/paa-sporet-af-renaessancens-norditalien-2013-030


Danmarkshistorien  
på én aften

Holdnummer: 2013-029
Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-20.00
Pris: 230 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Carsten Porskrog Rasmus-
sen, overinspektør, Museum Sønder-
jylland – Sønderborg Slot og adjungeret 
professor i historie, Aarhus Universitet

Det	 er	 over	 tusind	 år	 siden,	 at	 Dan-

mark	blev	Danmark	 i	 den	 forstand,	 at	

det	 blev	 samlet	 til	 ét	 rige.	 Men	 siden	

er	både	de	ydre	grænser	og	den	indre	

samfundsorden	 ændret	 afgørende.	

Hvad	er	kontinuitet,	og	hvad	er	brud	i	

denne	lange	historie?	Hvad	har	formet	

Danmark	gennem	århundrederne?	Hi-

storiker	 Carsten	 Porskrog	 Rasmussen	

tager	os	med	gennem	mere	end	tusind	

års	Danmarkshistorie	og	giver	 sit	bud	

på,	hvordan	riget	har	udviklet	sig	udad	

og	indad,	og	hvad	der	har	været	afgø-

rende	i	det	lange	løb.	Rejs	med	tilbage	

til	 kristendommens	 indførelse,	 refor-

mationen,	 svenskekrigene	 og	 tabet	 af	

Skåne,	 vores	 første	 grundlov,	 genfor-

eningen	 med	 Sønderjylland	 og	 salget	

af	Vestindien.	Alt	dette	og	meget	mere	

på	bare	én	aften.

Vi troede ikke, det kunne ske her.  
Jugoslaviens sammenbrud  
1991-1999

Holdnummer: 2013-027
Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Christian Axboe Nielsen, lektor i  
historie, Aarhus Universitet

Verden	 så	 chokeret	 til	 i	 1991,	 da	 Jugoslaviens	

sammenbrud	 lynhurtigt	 udviklede	 sig	 til	 blodig	

krig.	Balkan-halvøen	har	i	høj	grad	præget	Euro-

pa	i	det	20.	århundrede	–	ikke	mindst	i	1990’erne	

med	Sovjetunionens	sammenbrud	og	krigen	i	Ju-

goslavien.	Med	Jugoslaviens	tidlige	historie	som	

forklarende	 bagtæppe	 sætter	 forelæsningerne	

fokus	 på	 Jugoslaviens	 sammenbrud	 og	 krigen,	

der	 splittede	 byer	 og	 familier	 over	 hele	 landet	

og	ledte	til	koncentrationslejre	og	massakrer.	Få	

indblik	i,	hvad	der	skete,	da	euforien	efter	Murens	

fald	 pludselig	 forvandledes	 til	 et	 mareridt	 med	

krigen	i	Jugoslavien,	og	i	freden	og	retsopgøret,	

der	fulgte.	Hvordan	kunne	det	gå	så	galt	så	hur-

tigt?	Balkanekspert	Christian	Axboe	Nielsen	har	

skrevet	bogen	’Vi	troede	ikke,	det	kunne	ske	her.	

Jugoslaviens	sammenbrud	1991-1999’	 (Kristeligt	

Dagblads	Forlag)	og	har	 fungeret	som	ekspert-

vidne	ved	adskillige	retssager	mod	politiske	lede-

re	og	politifolk	ved	Det	 Internationale	Krigsfor-

brydertribunal	i	Haag,	ICTY,	bl.a.	i	retssagen	mod	

den	bosnisk-serbiske	leder	Radovan	Karadžić.

Byvandringer: På vandring gennem 
Hernings historie

Holdnummer: 2013-028
Tid: 23/4, 4 torsdage, kl. 16.30-18.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder nedenfor

Mød	 fortiden	der,	 hvor	den	 fandt	 sted,	når	 eks-

perter	fra	Midtjyllands	Museum	tager	os	med	på	

en	tur	gennem	Hernings	og	oplandets	historie.	Vi	

starter,	 før	Herning	blev	til,	med	en	arkæologisk	

cykeltur	og	 følger	byens	og	oplandets	udvikling	

fra	hedebønder	til	det	område,	vi	kender	i	dag.	På	

turene	skal	vi	bl.a.	gennem	middelalderlandsbyer	

og	forbi	jernaldergravpladser.	Vi	skal	høre,	hvor-

dan	Herning	opstod,	fordi	den	jyske	hede	blev	op-

dyrket,	og	et	tinghus	blev	anlagt,	og	vi	skal	blive	

klogere	på,	hvordan	hedebøndernes	husflidspro-

duktion	af	strømper	udviklede	sig	til	en	hel	teks-

tilindustri,	 som	 senere	 blev	 definerende	 for	 det	

moderne	 Herning	 som	 Danmarks	 tekstilmekka.	

Og	så	skal	vi	besøge	Birk,	hvor	kunst	og	arkitek-

tur	 har	 gjort	 industriområdet	 farvestrålende	 og	

spektakulært.	OBS:	Første	undervisningsgang	er	

en	cykeltur,	og	at	man	selv	skal	medbringe	cykel.

23/04:  Arkæologisk cykeltur gennem Birk, 
Hammerum og Gjellerup.  
Martin	Winther	Olesen,	museumsinspek-

tør,	Museum	Midtjylland	

Mødested: Elia, Birk Centerpark 15

30/04:  Hernings fødsel. Jesper	Meyer	Chri-

stensen,	samlingschef	og	museumsin-

spektør,	Museum	Midtjylland	

Mødested: Foran Herning Bibliotek, 

Østergade 8

07/05:  Det moderne Herning. Kristine	
Holm-Jensen,	museumsinspektør,		

Museum	Midtjylland	

Mødested: Hakkelsesskæreriet, i gården 

bag Dalgasgade 45

14/05:  Birk – kunst, arkitektur og industri 
smelter sammen. Jesper	Meyer	Chri-

stensen,	samlingschef	og	museumsin-

spektør,	Museum	Midtjylland	

Mødested: Herning Højskole, Højsko-

levej 11

Forårsweekend på  
Sandbjerg Gods 
 
Efter	valget	af	Trump	i	USA	er	Tyskland	blevet	kaldt	for	den	nye	leder	af	den	frie	

verden.	Og	zoomer	vi	ind	på	vores	eget	lille	land,	er	Danmarks	historie	vævet	tæt	

sammen	med	vores	tyske	nabo,	og	mange	kulturelle	strømninger	er	netop	kommet	

hertil	sydfra.	

Foråret	byder	traditionen	tro	på	kursusweekend	på	Sandbjerg	Gods	–	næste	gang	

den	 2.-3.	maj	 2020.	Vi	 arbejder	 lige	 nu	med	programmet	 for	weekenden,	 hvor	 vi	

forventer	at	vende	blikket	ned	over	grænsen	mod	tysk	historie,	samfund	og	kultur	i	

selskab	med	Beethoven,	Bismarck	og	Brecht.	

Send	en	mail	til	info@fuau.dk,	så	giver	vi	dig	besked,	når	programmet	er	klar.	
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https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/vi-troede-ikke-det-kunne-ske-her-jugoslaviens-sammenbrud-1991-1999-2013-027
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https://fuau.dk/herning/program/arkaeologi-og-historie/byvandringer-paa-vandring-gennem-hernings-historie-2013-028


Kunst,  
litteratur 
og musik

Lær at se på kunst

Holdnummer: 1923-192
Tid: 30/10, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Anne Sofie Ejersbo, mag.art. 
i kunsthistorie

Hvordan	kan	forskellige	former	for	bil-

ledkunst	opleves?	Hvordan	sætter	man	

ord	 på	 sine	 indtryk?	 Er	 kunsten	 åben	

for	 enhver	 fortolkning,	 eller	 har	 den	

en	 funktion,	 en	 morale,	 et	 budskab?	

Over	 tre	 aftener	 undersøger	 vi,	 hvad	

kunsten	vil.	Omdrejningspunktet	er	de	

kunsthistoriske	perioder	 samt	 forskel-

lige	kunstneres	udtryksformer	og	 stil-

arter.	Forelæsningerne	stiller	skarpt	på	

farver,	former,	motiver	og	materialer	og	

gennemgår	nogle	af	de	forskellige	ide-

aler	og	holdninger,	der	har	været	med	

til	 at	 forme	 kunstens	 fortællinger	 og	

udtryksformer.	 Desuden	 præsenteres	

en	række	af	de	symboler	og	referencer,	

der	ligger	gemt	i	kunsten.	Få	værktøjer	

til	at	knække	kunstens	kode.

Bob Dylan – manden, tiden og værket

Holdnummer: 1923-136
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

I	sommeren	2019	giver	Bob	Dylan	endnu	en	gang	en	stri-

be	koncerter	 i	Europa.	Koncerter,	der	bare	forlænger	den	

’never-ending’-tour,	 han	 har	 været	 på	 i	 årevis.	 Det	 giver	

anledning	 til	 refleksion	 over	 manden,	 tiden	 og	 værket.	

Vi	 kender	 ham	 	 især	 for	 den	 originale	 og	 epokegørende		

musik	 fra	 1960’erne.	 I	 dag	 fremstår	 han	mere	 ikonisk	 og	

henter	samtidig	cover-numre	ind	i	sætlisten	fra	bl.a.	Frank	

Sinatra.	 Vi	 må	 spørge	 os	 selv,	 om	 også	 Dylan	 er	 blevet	

finpudset	 af	 underholdningsindustrien,	 eller	 om	 han	 sta-

dig	står	skarp	og	ustyrlig?	Er	den	revolutionære	Bob	ble-

vet	 til	 crooneren	 Bob?	 Det	 vil	 en	 række	 Dylan-ekspert-	

er	give	deres	bud	på.	Forelæsningerne	følges	op	af	en	mi-

nikoncert	med	Dylans	sange	på	dansk.

10.00:  Værket – manden og musikken. Michael	Krogs-

gaard,	Dylan-ekspert,	forfatter	og	professor	i	

idrætstraumatologi	og	artroskopi,	Københavns	

Universitet

11.45:  Frokostpause
12.15:  Dylans tre bedste numre. Asger	Schnack,	forfat-

ter	og	Dylan-ekspert

14.00:  Dylan og Danmark. Johannes	Andersen,	musiker	

og	lektor	i	politik	og	administration,	Aalborg	

Universitet

14.45:  Minikoncert – Dylan på dansk. Johannes	Ander-
sen,	musiker	og	lektor	i	politik	og	administration,	

Aalborg	Universitet,	og	Ole	B.	Jensen,	musiker	og	

professor	i	arkitektur	og	medieteknologi,	Aalborg	

Universitet

15.45:  Afrunding

Kunst i verdensklasse

Holdnummer: 1923-191
Tid: 4/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Tilde Mønsted, cand.mag. i 
kunsthistorie

Kunsthistorien	byder	på	mange	fantas-	

tiske	værker,	og	alligevel	dukker	nogle	

oftere	op	end	andre.	Hvorfor?	Fordi	de	

er	 i	en	klasse	for	sig!	Hvad	er	det	ved	

Mona	Lisas	 smil,	Michelangelos	 detal-

je	med	Guds	hånd,	der	møder	Adams,	

og	Edvard	Munchs	udtryksfulde	’Skrik’,	

der	gør	disse	værker	så	ikoniske?	Den-

ne	aften	kigger	vi	nogle	af	kunsthisto-

riens	 mesterværker	 efter	 i	 sømmene,	

ligesom	 vi	 ser	 nærmere	 på	 en	 række	

af	 de	 værker,	 der	 gennem	 historien	

har	været	med	til	at	 trække	kunsten	 i	

nye	 retninger.	 Hvordan	 kan	 et	 urinal,	

kantede	og	forvrængede	kroppe,	vilde	

drypmalerier	og	Marilyn	Monroes	por-

træt	 i	massevis	 være	betydningsfulde	

for	kunstens	udvikling?	Og	hvilke	nye-

re	værker	kandiderer	til	titlen	som	me-

sterværk?	 Tilbring	 en	 aften	 i	 selskab	

med	kunst	i	verdensklasse.

Invitér en god ven 
til oplevelser i 
kunsthistorien på 
Folkeuniversitetet

https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/laer-at-se-paa-kunst-1923-192
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/bob-dylan-manden-tiden-og-vaerket-1923-136
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/kunst-i-verdensklasse-1923-191


Kunst og arkitektur langs 
pilgrimsvejen fra Le Puy i 
Auvergne til Santiago de 
Compostela i Galicien

Holdnummer: 2013-049
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-13.00
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, 
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet

I	 det	 11.	 århundrede,	 da	 der	 for	 alvor	

kom	gang	i	de	kristnes	tilbageerobring	

af	 Spanien	 fra	 maurerne,	 blomstrede	

valfarterne	til	apostlen	Jakob	den	Æl-

dres	 grav	 i	 Galicien	 voldsomt	 op.	 Fra	

snart	 sagt	 alle	 egne	 af	 kristenheden	

valfartede	 tusinder	 af	 mennesker	 til	

det,	 der	 før	 Amerikas	 opdagelse	 var	

det	alleryderste	af	den	kendte	verden.	

Denne	 dag	 fortælles	 om	 baggrunden	

for	valfarterne,	og	der	vises	eksempler	

på	 den	 middelalderlige	 arkitektur	 og	

billedkunst,	 der	 stadig	 kan	 ses	 langs	

vejene	til	’Jakobsland’.	

Ludwig van Beethoven  
250 år

Holdnummer: 2013-087
Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Leif V.S. Balthzersen,  
mag.art. i musikvidenskab og tidligere 
musikchef for Aarhus Symfoniorkester

En	 af	 musikhistoriens	 største	 kompo-

nister	 fylder	 250	 år.	 Beethoven!	 Han	

levede	 i	 en	 tid	 med	 revolutioner,	 og	

han	 revolutionerede	 selv	 musikken.	

Beethovens	 musik	 tiltrækker	 fortsat	

et	 stort	 publikum	 verden	 over,	 hans	

særlige	personlighed	og	særlige	skæb-

ne	 –	 hørelidelsen	 –	 fascinerer	 stadig,	

og	Beethovens	popularitet	har	til	tider	

nærmet	sig	forgudelse.	Denne	aften	får	

du	 et	 indblik	 i	 fødselaren	 Beethovens	

musikalske	 univers,	 der	 er	 kæmpe-

stort:	 Han	 har	 komponeret	 symfonier,	

klaversonater,	operaen	Fidelio,	stryge-

kvartetter,	solokoncerter,	korværker	og	

meget	andet,	som	altid	er	værd	at	lytte	

til	–	uanset	om	det	er	et	genhør	eller	et	

nyt	bekendtskab.

Store danske designere

Holdnummer: 2013-101
Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, 
arkitekt og industriel designer

Vi	kender	Hans	J.	Wegners	Påfuglestol,	

PH’s	 populære	 lamper,	 Børge	Mogen-

sens	Tremmesofa,	Arne	Jacobsens	Æg-

get,	 Finn	 Juhls	 Poeten,	 Nanna	 Ditzels	

Trinidad-stol,	Kay	Bojesens	teaktræsa-

be	og	Verner	Pantons	FlowerPot-lam-

per.	 Men	 hvem	 var	 menneskene	 bag	

de	kendte	design,	der	høstede	så	stor	

international	anerkendelse?	Hvad	ken-

detegner	 dem	 hver	 især?	 Og	 hvorfor	

er	deres	design	blevet	så	elsket?	Få	en	

introduktion	til	nogle	af	de	fremmeste	

danske	designere	og	deres	design.

Magtens mennesker  
– statsministerportrættet som  
eftermæle og selvfortælling

Holdnummer: 2013-278
Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i kunsthistorie

Alvorlige	eller	 smilende.	Siddende	eller	 stående.	Nøgternt	

realistiske	eller	modernistisk	halvabstrakte.	Meget	er	sket,	

siden	Martin	Kaalund-Jørgensens	portræt	af	statsminister	

Thorvald	Stauning	blev	afsløret	i	1950.	Herfra	begyndte	så	

småt	den	tradition,	som	vi	kender	i	dag,	og	som	dikterer,	at	

alle	 afgående	 statsministre	 får	malet	 deres	portræt	 af	 en	

kunstner,	som	de	selv	er	med	til	at	vælge.	I	denne	forelæs-

ningsrække	går	vi	helt	 tæt	på	det	20.	og	21.	århundredes	

statsministre	og	deres	portrætter:	Hvem	var	statsministre-

ne?	Hvem	har	malet	dem?	Og	hvilke	historier,	holdninger	og	

kunsthistoriske	traditioner	er	fulgt	med,	når	den	afgående	

statsminister	har	valgt	sin	portrætmaler?	

 

På Kulturmødet Mors blev det i år slået fast, at det 
er med kunsten og kulturen, vi bliver klogere på 
verden, bevarer nysgerrigheden, modet til at stille 
kritiske spørgsmål og får inspiration til at gentænke 
løsninger på fremtidens udfordringer. 
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Europas skønneste kirker – kunst og arkitektur

Holdnummer: 2023-016
Tid: 7/10 2020, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

Denne	aften	præsenterer	 lektor	emeritus	 i	kunsthistorie	Hans	Jør-

gen	Frederiksen	et	lille	udvalg	af	de	smukkeste	og	mest	interessante	

kirker	 rundt	 om	 i	 Europa.	 Fra	 ganske	 små	 før-romanske	 kapeller	 i	

det	nordspanske	Asturien	til	mægtige	gotiske	katedraler	i	Frankrig,	

England	og	Italien.	Interessen	samler	sig	om	såvel	arkitektur	som	bil-

ledkunst,	ligesom	bygningernes	symbolske	betydningslag	–	det	man	

kan	kalde	’arkitekturikonologi’	–	behandles.

Kunst – teori og analyse

Holdnummer: 2023-043
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Ane Charlotte Skou Sølvsten, lektor i dansk og billedkunst, 
Holstebro Gymnasium og HF

Du	 vil	 denne	 dag	 blive	 introduceret	 for	 forskellige	 indfaldsvinkler	

til,	hvordan	man	kan	analysere	kunst	med	særligt	fokus	på	maleriet.	

Kunsten	vil	afspejle	en	stilhistorisk	bredde	og	give	dig	redskaber	til	

at	kunne	skelne	 imellem	udvalgte	stilperioder,	 ligesom	analyseme-

toderne	vil	være	fundamentale	og	derfor	i	høj	grad	anvendelige	på	

tværs	af	tid.	Du	vil	også	blive	præsenteret	for	semiotik,	receptions-

analyse	og	paratekster	som	mulige	indfaldsvinkler	til	analyse	og	for-

ståelse	af	kunst.	Målet	er,	at	du	efter	denne	dag	vil	være	bedre	rustet	

til	dit	næste	museumsbesøg.

Da litteraturen – og Danmark – blev moderne: 
Dansk litteratur 1870-1914

Holdnummer: 2023-032
Tid: 7/11 2020, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur, Københavns 
Universitet

I	tiden	1870-1914	sker	en	omvæltende	modernisering	af	Danmark.	I	

byerne,	på	landet,	i	de	politiske	og	sociale	modsætninger,	i	livsformer,	

i	forholdet	mellem	mænd	og	kvinder.	Og	litteraturen	følger	med.	Det	

blev	’den	2.	guldalder’	–	efter	romantikkens.	Georg	Brandes	satte	sig	

i	 spidsen	 for	det	moderne	gennembrud	hos	 forfattere	 som	Henrik	

Pontoppidan,	 J.P.	 Jacobsen,	Herman	Bang	–	 og	 senere	 bl.a.	 Jeppe	

Aakjær,	Martin	Andersen	Nexø	 og	 Johannes	V.	 Jensen.	 Kvindelige	

forfattere	hørte	med,	men	blev	 temmelig	overset.	Det	 skal	 vi	 råde	

bod	på!	Denne	dag	skal	vi	læse	nogle	af	de	bedste	tekster	og	forstå	

dem	 i	 sammenhæng	med	de	 skiftende	 ideer,	 temaer,	 skrivemåder.	

Det	hele	i	et	mix	af	tekstlæsning,	fortælling,	lyd	og	billeder.

BogForum 
i København
Tag	med	på	endagstur	til	BogForum,	og	få	rygsækken	fyldt	op	med	

viden,	litteratur,	tips	til	de	bedste	arrangementer	og	bøger,	du	ikke	

vidste,	du	ville	elske.	Du	skal	bare	sætte	dig	til	 rette	 i	bussen	–	så	

sørger	vi	 for	kaffe,	 rundstykke	og	kvalitetsunderholdning	på	 turen	

mod	Bella	Center.	 Imens	vi	krydser	de	danske	øer	og	bælter,	vil	en	

dygtig	 forelæser	holde	 litterære	speedforedrag	 i	bussen	om	netop	

sit	 forskningsområde.	 Du	 kan	 møde	 Folkeuniversitetet	 og	 Aarhus	

Universitetsforlag	på	BogForum,	stand	C2-001,	hvor	vi	præsenterer	

et	væld	af	arrangementer	om	den	nyeste	faglitteratur	fra	forskere	fra	

Aarhus	Universitet.	Det	er	også	her,	du	får	udleveret	to	Tænkepauser	

efter	eget	valg.	På	hjemturen	kan	du	tage	dig	en	kop	kaffe	og	læse	i	

dine	bogkøb	fra	messen.	Velkommen	på	rejseholdet!	

Fredag den 15/11

Holdnummer: 1923-495
Pris: 690 kr. inkl. bus tur/retur, rundstykke, kaffe/te, billet til BogForum 
og 2 Tænkepause-bøger (værdi 895 kr.)

05:00:  Afg.	Herning,	Godsbanevej	(stoppested	for		

Togbusser,	Fjernruter	mm.)

06:20: Afg. Aarhus,	Thomas	Jensens	Allé		

ved	busholdepladserne

09:50: Ank.	BogForum,	Bella	Center

17:00:  Afg. BogForum,	Bella	Center

20:30:  Ank.	Aarhus
21:50:  Ank. Herning

 
Lørdag den 16/11

Holdnummer: 1923-497
Pris: 690 kr. inkl. bus tur/retur, rundstykke, kaffe/te, billet til BogForum 
og 2 Tænkepause-bøger (værdi 895 kr.)

05:00:  Afg.	Herning,	Godsbanevej	(stoppested	for		

Togbusser,	Fjernruter	mm.)

06:20: Afg. Aarhus,	Thomas	Jensens	Allé		

ved	busholdepladserne

09:50: Ank.	BogForum,	Bella	Center

17:00:  Afg. BogForum,	Bella	Center

20:30:  Ank.	Aarhus
21:50:  Ank. Herning

https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/europas-skoenneste-kirker-kunst-og-arkitektur-2023-016
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/kunst-teori-og-analyse-2023-043
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/da-litteraturen-og-danmark-blev-moderne-dansk-litteratur-1870-1914-2023-032
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik/da-litteraturen-og-danmark-blev-moderne-dansk-litteratur-1870-1914-2023-032
https://fuau.dk/s�geresultat/?query=bogforum&method=program&areaId=3
https://fuau.dk/s�geresultat/?query=bogforum&method=program&areaId=3
https://fuau.dk/herning/program/rejser-og-ture/besoeg-bogforum-fredag-15-11-(herning)-1923-495
https://fuau.dk/herning/program/rejser-og-ture/besoeg-bogforum-loerdag-16-11-(herning)-1923-497


Praktiske oplysninger

PRAKTISKE	OPLYSNINGER

Afmelding

Hvis	du	fortryder,	kan	du	få	det	indbetalte	beløb	

refunderet	 fratrukket	ekspeditionsgebyr	på	100	

kr.	Afmelding	skal	 ske	senest	 14	dage	 før	hold-

start.	Tilmelding	til	rejser	og	ekskursioner	er	bin-

dende,	og	depositum	refunderes	ikke.	

Fotos og illustrationer

Med	mindre	andet	er	angivet,	stammer	billedma-

teriale	fra	billeddatabaserne	iStockphoto.com	og	

Shutterstock.	Fotos	af	forskere:	montgomery.dk.	

Layout	og	grafik:	Walk	Agency.

Bøger, noter og slides

Til	forløb,	hvor	bøger	er	inkluderet,	udleveres	bo-

gen	første	undervisningsgang	af	Folkeuniversite-

tets	medarbejdere.	Der	lukkes	for	bogkøb	14	dage	

før	undervisningsstart	af	hensyn	til	leveringstid.		

Slides	og	undervisningsnoter	er	ikke	inkluderet	i	

prisen,	og	de	kan	ikke	forventes	fremskaffet	og	

udleveret.

Sekretariatet

Folkeuniversitetet

Bartholins	Allé	16,	bygning	1328,	3.	sal

8000	Aarhus	C

www.fuau.dk	

8843	8000	

Åbningstider

Mandag-fredag	kl.	10-15

Undervisningssted

Folkeuniversitetet	i	Herning

Birk	Centerpark	15

7400	Herning

Tilmelding 

Tilmeld	dig	på	fuau.dk,	og	betal	med	

Dankort,	Visa-Dankort,	Mastercard,	

Visa	Electron	eller	Mobilepay.		

Firmabetaling	på	EAN	eller	faktura.

Studierabat

På	udvalgte	hold	gives	der	rabat	til	stu-

derende,	som	er	berettiget	til	SU.	Oplys	

uddannelsessted	 og	 årskortnummer	

ved	 tilmelding.	Husk	 studiekort	 første	

undervisningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet	 forbeholder	 sig	 ret	

til	ændring	af	underviser,	 lokale,	dato	

og	 tidspunkt.	 Sådanne	 ændringer	 gi-

ver	 ikke	 ret	 til	 refusion	 af	 betalingen.	

Ændringer	 oplyses	 på	 fuau.dk	 og	 via	

mail	og/eller	SMS.	Er	vi	nødsaget	til	at	

aflyse	et	hold,	refunderer	vi	beløbet	til	

samme	konto,	som	der	er	betalt	fra.

Programrådet i Herning
Folkeuniversitetet	i	Herning	har	sit	eget	programråd,	som	er	i	dialog	med	sekretariatet	omkring	programudvikling.	

Iben Østerbye,	Bibliotektet	i	Holstebro	(formand)		

John Hansen,	AU	Herning		

Søren Brøndum,	Herning	Gymnasium	

Kristine Holm-Jensen,	Museum	Midtjylland		

Rikke Ramm Eberlein, Den	Jyske	Sangskole	

Marie Kruse Larsen, program-	og	kommunikationschef	på	Folkeuniversitetet	i	Aarhus,	Emdrup	og	Herning

Sten Tiedemann, rektor	på	Folkeuniversitetet	i	Aarhus,	Emdrup	og	Herning
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