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Velkommen på Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet åbner til en verden af fantastisk forskning – og forundring og fordybelse. Her deler dygtige eksperter fra hele landet deres viden om og begejstring for
deres fagområde. Folkeuniversitetet er for alle, der har lyst til at blive klogere.
Viden danner grundlag for gode samtaler og godt selskab, så inviter naboen, kollegaen, vennen og familien med til spændende forelæsninger og festivalarrangementer i
2020. Du kan også åbne for Radio4 og lytte til vores nye videnskabsprogram ’Kraniebrud’ alle hverdage og naturprogrammet ’Vildspor’ lørdag formiddag.
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Sådan tilmelder du dig

Sådan finder du undervisningsstedet

•
•
•

Aarhus Universitet, Herning
Birk Centerpark 15 , 7400 Herning
Vores studenterværter er til stede ifm. undervisningen
onsdag-torsdag kl. 16-21.30 og i weekender kl. 9-16.

Gå ind på hjemmesiden www.fuau.dk
Søg på titel eller holdnummer
Klik på holdet, og betal med kort eller MobilePay

Har du spørgsmål?
Vi sidder klar ved telefon og mail alle hverdage kl. 10-15:
88 43 80 00 eller info@fuau.dk.
Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på
fuau.dk, og følg os på facebook.com/fuherning

Programmets indhold
I dette program finder du alle forelæsninger for foråret 2020
og en stor del for efteråret 2020. I juni udkommer sommerprogrammet, hvor du kan se resten af forelæsningerne
for efteråret 2020. I mellemtiden kan du holde dig ajour i
nyhedsbrevet, som du tilmelder dig på www.fuau.dk

åbningsforelæsning

Åbningsforelæsning:

Historier fra dit
køleskab

Vi skyder det nye semester på Folkeuniversitetet i gang med manér, mens du bliver
klogere på, hvad reklamer og indpakninger
kan fortælle os om vores historieforståelse og
nationale identitet.
Det er længe siden, historie kun var noget, der fandtes i bøger
og på museer. I dag behøver du fx bare at åbne dit køleskab,
så springer historierne nærmest ud i hovedet på dig. Og det er
uanset, om det drejer sig om marmeladen fra ”Den gamle fabrik”, den fede middelaldermunk på din belgiske specialøl eller
bronzealderlurerne på din smørpakke. Denne aften inviterer vi
dig med på en moderne arkæologisk safari rundt i de danske
kølediske.
Holdnummer: 2013-480
Tid: 23/1, 1 torsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Peter Yding Brunbech, leder af HistorieLab – Nationalt
Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Læs mere om Peter Yding Brunbech og hans forskning i artiklen
’Smager kyllinger fra slægtsgårde mon bedre?’ på fuau.dk

”Historien er ofte tankevækkende og nogle gange
også lattervækkende.”
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Samfund
og verden

Store samfundstænkere

Forstå din verden

Forstå Trumps USA

Holdnummer: 2013-133

Holdnummer: 2013-074

Holdnummer: 2013-076

Tid: 22/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 22/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 23/1, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

En idé kan ændre verden markant. Vort samfund i dag bygger på ideerne fra de største
samfundstænkere gennem tiden. De teoretiserede over samfundets opbygning og analyserede det moderne liv. Deres perspektiver
og analyser har haft afgørende betydning for
fremtidens samfundsudvikling og samfundssyn, og de har præget politikere og embedsmænd op gennem 1900-tallet og frem til i
dag. Få indblik i de store samfundstænkeres
personlighed, deres banebrydende ideer, og
hvorfor netop deres tanker har sat et tydeligt
præg på deres eftertid.

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, traktater underskrives og politiske håndtryk udveksles hen over bonede gulve. Men hvad
er historien bag det, der sker? Hvad
adskiller de forskellige regioner, og
hvilken viden bringer os tættere en
forståelse af Europa, Mellemøsten,
USA, Afrika, Latinamerika og Asien?

For mange danskere kom valget af Donald
Trump som USA’s 45. præsident som et chok.
Ikke mindst fordi han i sin retorik og politik
giver udtryk for reaktionære og ofte racistiske
holdninger, som virker i modstrid med amerikanernes stolte traditioner for demokrati
og idealer om et velfungerende multikulturelt samfund. Nu skal amerikanerne snart til
valgurnerne igen. I denne serie vil seks forskere kaste lys over det amerikanske samfund i
valgåret 2020 og analysere de sociale, kulturelle og samfundsmæssige tendenser, der gav
Trump nøglerne til Det Hvide Hus.

22/01: Platon og Aristoteles. Jakob Leth
Fink, postdoc i idéhistorie, Göteborg
Universitet
29/01: Niccolò Macchiavelli. Gert Sørensen,
seniorforsker med fokus på italiensk
historie 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

22/01: USA. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
29/01: Mellemøsten og Nord
afrika. 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 afrikastudier, Københavns
Universitet
19/02: Asien. Carsten Boyer
Thøgersen, tidl. kontorchef i
Udenrigsministeriet
26/02: Latinamerika. Jan Gustafsson, lektor i latinamerikanske
studier, Københavns Universitet
04/03: Østeuropa og Rusland.
Karsten Jakob Møller, generalmajor og senioranalytiker
(pens.)

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

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

Danmark debatterer fremtidens Europa
– Unionen som en stormagt?
Holdnummer: 2013-518
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 17.15-19.15
Pris: 0 kr. Men tilmelding nødvendig
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Medvirkende: Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Morten Winther Bülow, fungerende
formand, Europanu og ph.d.-stipendiat
Samarbejdspartnere: En del af satsningen ’Danmark debatterer fremtidens Europa’, der
støttes af Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem seks landsdækkende organisationer
og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

EU har i sommeren 2019 fået nye politikere: Et nyt folkevalgt parlament, en ny kommission og en helt ny formand. Nu sætter de kursen for de næste fem år. Men hvad
kan politikerne egentlig gøre? I parlamentet sidder 13 danske parlamentarikere. Som
bliver til 14, når Storbritannien forlader EU. De forholder sig sammen med europæiske partifæller til klimamål, immigrationspolitik, arbejdstagerrettigheder, militærsamarbejde, økonomisk politik og mange andre initiativer. Men dertil har mange
borgere en forventning om, at EU kan træde i karakter på den storpolitiske scene i
dialog med verdens stormagter som fx NATO-magten USA og naboen Rusland. For
mange af spørgsmålene er i høj grad verdenspolitiske anliggender. Hvordan skal
fremtidens EU begå sig i et stadigt mere uforudsigeligt stormagtsspil? Hvor ligger
den udenrigspolitiske magt i EU? Og hvad kan de folkevalgte parlamentarikere stille
op? Kom med til en indsigtfuld aften, hvor der både vil være inspirerende oplæg,
samtaler og debat.

Trives eller trues den danske velfærdsstat? Under valgkampen i foråret 2019 var velfærd, sammen med klima,
et af de største fokuspunkter blandt partierne, og både
Venstre og Socialdemokratiet gik til valg på et milliardløft af velfærden. Efter valgsejren har statsminister Mette Frederiksen holdt fast i, at hun ville sikre et løft af
velfærden, og der hersker enighed i den nye regering
om, at netop velfærdspolitikken er et sted, hvor der skal
afsættes flere penge. Men hvor langt rækker løfterne?
Hvad betyder regeringsskiftet for velfærdsstatens fremtid? Står Danmark overfor en udvidelse af den offentlige
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
Petersen, 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: Den sociale investeringsstat. Bent Greve,
professor i samfundsvidenskab, Roskilde
Universitet

Folkeuniversitetets forening EuropaNU holder arrangementer i hele
landet. Fx her i Ringkøbing, hvor
EU og Brexit var på programmet.
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Rusland under Putin

Islam i mødet med Europa

Canadas historie og politik

Holdnummer: 2023-152

Holdnummer: 2023-054

Holdnummer: 2023-242

Tid: 21/10, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 09.45-15.45

Tid: 18/11, 1 onsdag, kl. 17.15-21.00

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Underviser: Niels Valdemar Vinding,
postdoc i islamiske studier, Københavns
Universitet

Underviser: Michael Böss, lektor emeritus i engelsk, Aarhus Universitet

Vi kender alle Putin som macho-statsmanden, der vælter tigre eller rider i bar overkrop i den russiske vildmark.
Putins eventyr på udebane i Ukraine og Syrien ledsages af svigtende eksportindtjening på olie, nedskæringer, faldende realløn og udbrud af utilfredshed. De
unges protestdemonstrationer i Moskva i sensommeren
2019 fik flere iagttagere til at konkludere, at filmen er
knækket for Putin. Folk tror ikke længere på ham, selv
om oppositionen heller ikke udgør et regeringsdueligt
alternativ. Så hvor stærkt er Putins greb om magten
egentlig? Hvilken rolle spiller troldefabrikkerne og den
russiske påvirkning af valg i udlandet? Hvilken betydning har mobiliseringen af russerne i de post-sovjetiske
områder? Hvad er scenarierne for Putin efter 2024, hvor
russisk lov dikterer, at han ikke kan genvælges som
præsident? Og hvilke modsvar til Putins styre findes i
kulturlivet? Vær med, når forskerne hudfletter Rusland
under Putin.
21/10: Russisk selvforståelse fra Peter den Store
til Putin. Torben Heuer, lektor i russisk sprog,
kultur og samfundsforhold
28/10: Putins greb om magten: Udfordringerne
indadtil. Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet
04/11: Putins trolde – hybridkrigen. Niels Bo Poulsen,
militærhistoriker, Forsvarsakademiet
11/11: Konflikten i Ukraine. Claus Mathiesen, lektor i
russisk, Forsvarsakademiet
18/11: Ruslands rolle i Syrien. Carsten Jensen, ph.d. i
statskundskab
25/11: Russisk kultur hinsides Putin. Birgitte Beck
Pristed, lektor i russisk kultur, Aarhus Universitet
02/12: Putin og russiske folkefæller i det nære udland. Jonas Gejl Pedersen, postdoc i statskundskab, Aarhus 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 demokratier? Hvem løfter ansvaret på islams vegne i mødet
med fremtidens Europa og Danmark?
Terrorhandlingerne i Paris 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.
Hvordan er status lige nu? 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.

I en tid, hvor USA fokuserer indad,
har verden fået øje på ’et andet Amerika’, nemlig Canada. Canada har i de
seneste ti år vakt international opmærksomhed af flere årsager: Som
et land, der kom helskindet gennem
finanskrisen i 2008; som et multikulturelt samfund, der har held med at
integrere flygtninge og indvandrere;
som et land, der bestandig ligger i
toppen af internationale målinger af
livskvalitet; som et land, der lærte at
overtage det bedste fra Nordamerika
og Europa og kasserede det værste;
og som landet med verdens mest
charmerende, unge premierminister.
Er Canada en model for resten af
verden i en tid, hvor der er mangel på
forbilleder? Eller bliver Canadas høje
renommé holdt oppe af myter, som
canadierne selv har skabt om deres
samfund som modsætningen til USA?

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

Forhandling for vindere

Giv teksten liv

Holdnummer: 2013-099

Lederens værktøjskasse
– klar kommunikation

Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2013-073

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet

Vi forhandler alle hver dag og har gjort det siden, vi var små. Dengang forhandlede vi med
vores forældre for at opnå noget. Som voksne forhandler vi med vores chef, kollegaer
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.
22/01: Forhandlingsstrategi og taktik
29/01: Adfærdsteori og forhandlingspsykologi
05/02: Kommunikationen som redskab
12/02: Forhandlingsetik
19/02: Forberedelse til forhandling

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 instrumenter i lederens værktøjskasse. Med god
kommunikation får du motiverede medarbejdere, ejerskab for strategien og en sund kultur
i organisationen. Men ofte er vejen dertil ikke
ligetil. For ledelseskommunikation handler om
mere end blot at ’udrulle’ dine budskaber og visioner til medarbejderne. Undersøgelser viser,
at medarbejderengagement 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 opnår du som
leder de bedste resultater med kommunikationen? Og hvilke kommunikationsformer bør
du anvende? Bliv klogere på, hvordan du som
leder kan skabe mere engagement hos dine
medarbejdere og få dine budskaber igennem.
Forløbet tager afsæt i bogen ’Ledelseskommunikation’ (Samfundslitteratur).

Holdnummer: 2013-160
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, hvordan man med
enkle midler kan gøre selv svære
tekster levende. Få præsenteret en
række simple greb, som tilsammen
giver teksten liv. 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 metaforer, rim og
rytme. Forløbet vil være rigt på konkrete eksempler og praktiske øvelser,
der sætter de forskellige tekstgreb i
spil. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Giv teksten liv. Greb der griber’
(Samfundslitteratur), som kan inkluderes i prisen.

arbejdsliv, ledelse og kommunikation

Den kreative hjerne

Den gode hukommelse

Holdnummer: 2013-004

Holdnummer: 2023-022

Fra arbejdsliv til en ny
begyndelse i den 3. alder

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Holdnummer: 2023-232

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Underviser: 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
’hardware’ og ’software’, når vi dykker ned i begreberne kreativitet
og kognition (tænkning) og kigger
på selve læreprocessen. Hør om
arbejdshukommelse, 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 anden måde.
Kendte kunstnere som bl.a. van Gogh
og Mozart vil blive diskuteret, men vi
ser også på mindre kendte kunstnere
som maleren Ovartaci.

Hukommelsen er en helt afgørende forudsætning for
vores liv og derfor også for vores arbejdsliv. Vi bruger
hukommelsen, 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 tiden. 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?
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

Kan motion styrke hukommelsen? Det testede Ole
Lauridsen og et spinninghold
til Hearts & Minds-festivalen.
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Tid: 9/9, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent og ph.d., en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er du på vej mod den store omstillingsproces fra arbejdslivet til de
gode år derefter? Og er du usikker
på, hvordan du fortsat kan fylde dit
liv med aktiviteter, du brænder for,
og som du er god til? Vi står midt i
en brydningstid, hvor mange har behov for at udfordre gamle myter og
forestillinger om aldring, arbejdslivet,
senkarrieren og ’det store frikvarter’
efter sidste dag på jobbet. Få inspiration til, hvordan du kan finde din helt
egen løbebane i den nye fase i livet
– som fuldvoksen mellemvoksen og
gammel. Lær også, hvordan du fortsat kan bruge løs af dine talenter og
din erfaring. Til gavn for dig selv og
for andre. Forløbet vil foregå i vekselvirkning mellem oplæg, dialog og
gruppearbejde.
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arbejdsliv, ledelse og kommunikation

Paradoksledelse
Holdnummer: 2023-134
Tid: 7/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Morgenkaffe
og fælles frokost
er inkluderet
i prisen

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15
Underviser: Kasper Haun, cand.psych.aut og erhvervspsykolog, Clavis Erhvervspsykologi

Paradokser er… paradoksale: Umulige at komme ud af
og umulige at være i. At håndtere kompleksitet står som
en central ledelsesopgave. I paradoksledelse ses kompleksitet som et grundvilkår frem for som noget, der blot
skal reduceres og eksekveres. For selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt gennem
regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes
der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen. Dette
er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse
i dag må rumme. Bliv klogere på, hvordan du kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser,
kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens.
Undervisningen henvender sig til ledere, som søger en
dybere forståelse af, hvad det er for en disciplin, de udøver, samt alle andre med interesse for ledelsesområdet.
Undervisningen tager afsæt i bøgerne ’Ledelse gennem
paradokset’ og ’Lederen mellem tvivl og handlekraft’
(Dansk Psykologisk Forlag).

Tredje generations coaching
Holdnummer: 2023-020
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Forhandling for vindere (Aarhus)
Holdnummer: 2011-308
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1260 kr. (inkl. kaffe og frokostbuffet)
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet

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. Få ny viden og inspiration til at vinde dine forhandlinger.

Det meningsfulde arbejdsliv
– udvikling for ledere og medarbejdere (Aarhus)

Pris: 520 kr., studerende 300 kr.

Holdnummer: 2011-387

Pris inkl. bog: 826 kr., studerende 606 kr. (bog værdi 409
kr.)

Tid: 25/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15

Maks. 30 deltagere

Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Underviser: Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, Aarhus Universitet

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. Dagen
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, refleksioner 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.

Pris: 1260 kr. (inkl. kaffe og frokostbuffet)

Vi kan frisætte store potentialer, når vi udvikler evnen til at forstå hinandens perspektiver. Den meningsfulde proces starter der, hvor trygheden
tillader, at vi ærligt tilkendegiver, hvad vi er gode til. Men også hvad vi ikke
er gode til. En sådan udvikling starter med en større selvindsigt. Få nye
indsigter om det meningsfulde arbejdsliv og konkrete løsningsforslag til
dine fastlåste udfordringer.

Den kreative hjerne (Aarhus)
Holdnummer: 2011-266
Tid: 25/3, 1 onsdag, kl. 10.30-16.15
Pris: 1260 kr. (inkl. kaffe og frokostbuffet)
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 ’hardware’ og ’software’, når vi dykker ned i begreberne kreativitet og kognition
(tænkning) og kigger på selve læreprocessen. Hør om arbejdshukommelse,
opmærksomhed, intuition, følelser, flow og stress og om IQ-begrebet i den
kliniske og den bredere forstand.

heldagskurser i herning og aarhus

Heldagskurser

i Herning og Aarhus
Tilbring en lærerig dag i de smukke omgivelser på Moesgaard Museum
ved Aarhus eller på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i
Herning. Få viden, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdslivet.
Leder uden kasket (Herning)
Holdnummer: 2023-144
Tid: 26/10, 1 mandag, kl. 10.00-16.00 (dørene åbner 9.30)
Pris: 1260 kr. (inkl. morgenbolle, frokost, kaffe og entré til museet)
Maks. 32 deltagere
Sted: Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Birk Centerpark 1
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 personlige 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 relationsledelse, 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 anciennitet, men som ikke har en formel ledertitel. Du har måske en funktion som projektleder, koordinator, teamleder
eller tovholder.
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Psykologi
og sundhed

Alt hvad du bør vide om psykologi

Mindfulness

Holdnummer: 2013-173

Holdnummer: 2013-163

Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 23/1, 7 torsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker vores
sociale adfærd, og hvordan udvikles vores personlighed? Psykologi handler om at forklare, hvorfor vi mennesker oplever, 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 desuden redskaber
til refleksion og analyse af psykologiske problemstillinger. Bliv
klogere på dig selv, og få en bedre forståelse og respekt for menneskers forskelligheder.

Der er bred tilslutning til, at en veltrænet krop er en sund krop. På samme
vis er et veltrænet sind et sundt sind. 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 medgang og modgang. Forelæsningsrækken stiller skarpt på, hvordan
man med mindfulness kan observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden nødvendigvis at skulle reagere per impuls. Det er herigennem
muligt at forbedre humør, opmærksomhed, robusthed og empati samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerte. Få den nyeste
viden om mindfulness i teori og praksis.

22/01: Kognitionspsykologi. Dorthe Kirkegaard Thomsen,
professor i kognitionspsykologi, 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
sociologi, Aalborg Universitet
19/02: Personlighedspsykologi. Ole Michael Spaten, lektor i
personlighedspsykologi, Aalborg Universitet

23/01: Introduktion til mindfulness. Jesper Dahlgaard, lektor i klinisk
medicin, forskningsleder og docent, Aarhus Universitet og
VIA Sundhed
30/01: Mindfulness og det stressede genom. Jesper Dahlgaard, lektor i
klinisk medicin, forskningsleder og docent, Aarhus Universitet og
VIA Sundhed
06/02: Mindfulness i mødet med moderniteten. Martijn van Beek, lektor
i antropologi, Aarhus Universitet
13/02: Mindfulness og arbejdsliv. Marianne Thomas, kommunikationschef, mindfulnesslærer, 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 og forsker i mindfulness, Interacting Minds Center, Aarhus
Universitet

psykologi og sundhed

Kan man lære at være
heldig?

Relationskompetencer
– styrk dine relationer

Autisme hos børn

Holdnummer: 2013-324

Holdnummer: 213-390

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Underviser: Kirsten Gibson,
cand.mag., ekstern underviser på
Masteruddannelsen i positiv psykologi,
Aarhus Universitet og direktør i Waves
Education

Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag i
kommunikation og journalist

Hvordan kan det være, at nogle mennesker tilsyneladende altid er heldige som Fætter Højben, mens andre
synes at være født under en uheldig
stjerne? Vi banker under bordet eller
krydser fingrene, når vi virkelig ønsker, at det skal gå godt. Men hvorfor
ikke gå mere konstruktivt til værks?
Inden for psykologien handler held
og uheld nemlig i langt højere grad
om livsindstilling, tankemønstre og
reaktioner, end om firkløvere og hestesko. Du kan kort sagt lære at blive
mere heldig. Med udgangspunkt i positiv psykologi stiller dagen skarpt på
studiet af held. Hør bl.a. om din ’held–
profil’, de fire ’held-principper’ og lær,
hvordan du kan bruge din viden til at
øge dit held – både på jobbet og privat. Undervisningen vil veksle mellem
forelæsning og små praktiske øvelser.

Relationer er det vigtigste, vi har, og
hvordan vi går i relation med andre
har direkte indflydelse på vores personlige livskvalitet, helbred og trivsel.
Relationskompetence er kunsten at
se og møde et andet menneske, som
det er – uden at ville lave det om. Det
kræver selvindsigt, og derfor handler
relationskompetence om, hvordan vi
som mennesker kan blive bedre til
at gå i kontakt med både os selv og
med andre mennesker. Med afsæt i
ny såvel som klassisk forskning får
du denne dag indsigter, øvelser og
konkrete værktøjer, der kan styrke
dine relationer på arbejdspladsen, i
familien – og med dig selv. Vi kommer bl.a. omkring selvrefleksivitet og
empati, positiv kommunikation og
aktiv lytning, og hvordan vi bliver relationskompetente forældre, der møder vores børn ligeværdigt – uden at
fralægge os lederskabet.
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Holdnummer: 2013-005
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 kommunikation. Man har også en
begrænset og ensformig adfærd. Men autisme kan se
ud på mange forskellige måder, og det er også meget
forskelligt, hvordan autismen påvirker den enkelte og
familien. 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 forskellige former for støtte. Desuden
rettes fokus mod, hvordan autismen påvirker familien,
især søskende, bedsteforældre og forældre, herunder
forældrenes parforhold.

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, speciallæge 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 – også socialt. Så hvordan
kan du undgå, at den travle tid belaster dig, så du mister
glæden, lysten og energien? Det kan i den grad øge livskvaliteten at kunne glæde sig på andres vegne og dele
sin glæde med andre. Med afsæt i den nyeste viden om
stress, trivsel og livskvalitet sætter denne aften fokus
på, hvordan du kan løfte din livsglæde og styrke dine
sociale relationer – lige fra venskaber og parforhold til
arbejdsrelationer – samt øge din robusthed mod stress.
Undervisningen tager afsæt i bogen ’Medglæde – kunsten at glæde sig med andre’ (Forlaget Ella).

Hvordan falder brikkerne på
plads? Følg ’Alt hvad du bør vide
om psykologi’ med bl.a. udviklingspsykolog Peter Krøjgaard.
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psykologi og sundhed

Fup og fakta om din sundhed

60+ en ny begyndelse

Holdnummer: 2023-159

Positiv psykologi i
hverdagen

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2023-237

Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15

Sundhed er godt stof, og blandt andet derfor
bliver vi konstant bombarderet med – ofte
modstridende – budskaber om, hvad der er
sundt. Vender kostpyramiden spidsen opad
eller nedad? Styrer tarmbakterier vores mentale helbred? Er det lige så sundt at løbe 10 km,
som det er at gå 10 km? Er det farligt at blive
vaccineret? Man kan let få det indtryk, at det,
der er sundt i den ene uge, er den rene gift i
den næste. Meget forvirrende kan begge budskaber imidlertid være sande, for mennesket
er en kompleks konstruktion. Det, der er sundt
for den ene, kan være mindre hensigtsmæssigt
for den anden. Bliv klogere, når seks eksperter
går bag om nogle af de mange sundhedsbudskaber.
02/09: Fysisk træning – hvor sundt er det,
og hvad skal der til? Ole Bækgaard
Nielsen, institutleder og professor i
medicinsk fysiologi, Aarhus Universitet
09/09: Hormonbalance. Styrer hormonerne
din krop? Ole Sonne, lektor emeritus i
fysiologi, Aarhus Universitet
16/09: Depression – årsager, symptomer
og behandling. Søren Dinesen
Østergaard, læge, ph.d., professor i
psykiatri, Aarhus Universitet
23/09: Infektionssygdomme og vacciner.
Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin, Aarhus Universitet
30/09: En sund tarm i et sundt legeme?
Ernæringens betydning. Mette Borre,
klinisk diætist, Aarhus Universtetshospital
07/10: Genetik – hvilken rolle spiller generne for din sundhed? Lone Sunde,
professor i genetik, Aarhus Universitet

Tid: 2/9, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Der vil altid eksistere dårligdomme
og udfordrende situationer i hverdagen, som kan optage vores tanker
negativt, dræne os for energi og få os
til at miste overblikket. Positiv psykologi er en nyere gren af psykologien,
som fokuserer på, hvordan man kan
trives og fungere godt i hverdagen,
uanset om man er på arbejde eller har
fri. Positiv psykologi er opstået, fordi
man inden for psykologien i mange år
har haft et dominerende fokus på behandling frem for forebyggelse – af
fx stress og psykiske sygdomme. Bliv
introduceret til den positive psykologis teorier og metoder, og få indblik i,
hvordan positiv psykologi både bruges til at forebygge problemer og til
at gøre hverdagen mere interessant.
02/09: Introduktion til den positive
psykologi. Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus
Universitet samt ekstraordinær professor, North-West
University, SA
09/09: Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, autoriseret psykolog og
ph.d.-studerende, Psykiatrisk
Center København
16/09: Foretagsomhed i hverdagen. Anne Kirketerp Linstad,
ph.d. i foretagsomhed og
ekstern lektor, Aarhus
Universitet
23/09: Flow i hverdagen. Frans
Ørsted Andersen, lektor i
uddannelsesforskning,
Aarhus Universitet
30/09: Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane Hertz, cand.
mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent,
Center for Mental Robusthed

Holdnummer: 2023-037
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har – uden
at det er gået rigtigt op for os – fået en spritny
fase i livet mellem voksen og gammel. 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. 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 i social medicin, Københavns
Universitet
04/11: Positiv psykologi og det meningsfyldte liv. Hans Henrik Knoop, lektor
i psykologi, Aarhus Universitet samt
ekstraordinær professor, North-West
University, SA
11/11: Hold hjernen i gang. Ole Lauridsen,
lektor emeritus 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
– livsfortællinger. Marianne Horsdal,
professor emerita, dr. phil., Syddansk
Universitet

Hør om arrangementer,
som ikke er i det trykte
program. Tilmeld dig
nyhedsbrevet

psykologi og sundhed
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Er det lige så sundt at løbe 10 km, som det
er at gå 10 km? Få svaret til ’Fup og fakta om
din sundhed’. Her en frisk morgenløbetur til
Hearts & Minds-festivalen.

Førstehjælp til dit følelsesliv
Holdnummer: 2023-017

Nudging – et redskab til
adfærdsændring

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2223-189

Styrk dit helbred med kreativitet
– vejen til indre ro, flow og
livsglæde

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2023-007

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15
Underviser: : Irene Henriette Oestrich, specialistpsykolog, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri,
Sankt Hans Hospital

Angst, jalousi, tristhed, vrede og glæde. Følelser
er livskraft, men giver tit anledning til smerte.
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 regulere vores følelser, men rigtig mange mennesker kæmper med
følelseslivet, og det skaber kritiske situationer,
forkerte beslutninger og stjæler de positive
oplevelser. Få indblik i, hvad følelser er, hvorfor
og hvordan de opstår, og få viden om psykologiens muligheder for at hjælpe med følelsesregulering. Lad dine følelser arbejde for dig –
og ikke imod dig.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Caroline Gundersen,
cand.comm. og adfærdsanalytiker,
iNudgeyou

Nudging er et værktøj til adfærdsforandring. Et ’nudge’ er et velment puf
i den rigtige retning. I praksis kan det
fx være farvede fodspor på gaden,
der fører til en skraldespand. Nudge-tilgangen bygger på indsigter fra
adfærdsøkonomien og kognitiv psykologi, der viser, hvordan det er muligt at påvirke adfærd uden brug af,
eller som supplement til, de klassiske
reguleringsstrategier: information,
incitamentsstyring og direkte regulering. Få også sat de etiske aspekter i
perspektiv.

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.15-15.30
Pris: 370 kr., studerende 225 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15
Underviser: Lærke Egefjord, læge, billedkunstner
og forfatter

Drømmer du om at lukke kunsten og kreativiteten ind i dit liv? Eller at genfinde dit kreative
jeg? Og har du nogensinde spekuleret over, om
din tur på kunstmuseet er andet end en dejlig
luksus? Måske ligefrem gavnlig for dit helbred?
Dagen giver dig et indblik i, hvordan kunst og
kreativitet kan dæmpe symptomer på fx stress,
angst, depression og demens. Hør også, hvordan du selv skaber de optimale rammer for at
opleve følelsen af flow og livsglæde, som en
kreativ stund kan give dig. Gennem guidede
kreative øvelser får du styrket dit kreative selvværd og får redskaber til at leve et aktivt, kreativt liv. For ALLE er kreative. Men nogle gange
er det en kunst at finde vejen dertil.

Natur
og univers

Fantastiske opdagelser i Universet

Jordens og livets historie

Holdnummer: 2013-114

Holdnummer: 2013-015

Tid: 22/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
(Ingen undervisning d. 12/2)

Tid: 23/1, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
(Ingen undervisning d. 13/2)

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Tid: 15/4 og 22/4 kl. 17.15-19.00.
26/4 kl. 10.00-15.00

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Pris: 570 kr., studerende 325 kr.

Verdensrummet har til alle tider betaget mennesket med dets smukke stjernehimmel og fascinerende uendelighed, og i mange tusinde 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 af Universet – en revolution
inden for astronomien og af hele vores opfattelse af verden. Vores nysgerrighed efter at
forstå den fysiske verden omkring os har ført
til utallige opdagelser siden hen. Hør om nogle
af de vigtigste opdagelser, og bliv klogere på,
hvad Universet er for en størrelse.

Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og i dette enorme tidsrum er der sket voldsomme geologiske og biologiske forandringer. Forandringer der skabte de rette betingelser for, at liv
kunne opstå. Tag med fire forskere på en rejse tilbage i tiden, og hør om de vigtigste begivenheder i planeten Jordens udvikling, fra
solsystemets dannelse til i dag. Hør, hvordan
et bombardement af is-meteoritter fra rummet
dannede Jordens oceaner. Om vulkansk aktivitet og vanddamp, der skabte en atmosfære,
som var afgørende for livets opståen. Om dannelsen af de første encellede organismer, som
var kimen til evolution. Og om fotosyntesen,
der førte til Jordens nuværende iltrige atmosfære, som skaber betingelserne for det liv, vi
kender i dag. Lær Jordens og livets historie at
kende!

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

23/01: Jordens dannelse og udvikling.
Niels Balling, lektor i geofysik,
Aarhus Universitet
30/01: Klimaet gennem Jordens historie.
Marit-Solveig Seidenkrantz, professor
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

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 millioner af år siden, og
sporene kan man finde overalt ved
kysterne, i grusgrave og i kalkbrud.
Under forelæsningerne fortælles om
sporene 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. Sidste undervisningsgang 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

Natur og univers
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Da Nildeltaet lå
på tværs af Jylland

Insekternes fascinerende liv

Svampenes verden – ude og inde

Holdnummer: 2023-030

Holdnummer: 2023-200

Holdnummer: 2013-120

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 15/9 kl. 17.00-19.00 og 16/9 kl. 17.15-21.15

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 420 kr., studerende 250 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15

Maks. 30 deltagere

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
harmløse. Nogle af dem råber vi ad i køkkenhaven, mens andre meget gerne må kigge forbi havens frugttræer. Insekterne er den mest
artsrige dyregruppe 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 forskellene meget markante,
og insekterne kan da også inddeles i så diverse grupper som sommerfugle, myrer, bier og
biller. På denne forelæsningsrække tager forskerne dig med helt tæt på insekternes fascinerende liv. Hvordan lever de? Hvad er særligt
for de forskellige grupper? Og hvilke arter kan
du møde i den danske natur?

Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i biologi,
naturvejleder

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 ned gennem Jylland. Der
var subtropisk til tempereret klima i
Danmark, og på land voksede en tæt
vegetation af bl.a. kæmpefyr, sumpcypres og vin. Deltaet fra denne flod
kan genfindes som sandlag i Jyllands
undergrund. Også dengang ændrede klimaet sig og medførte, at havet
til tider steg og til andre tider sank.
På grund af disse ændringer i havspejlet rykkede kystlinjen frem og
tilbage 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.

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

Sted: 15/9: Silkeborg Sønderskov og 16/9: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Svampe har altid fascineret mennesker. De
dukker op de mærkeligste steder, nogle er spiselige og andre har ry for at være dødsens giftige. Vi har tusinder af svampearter herhjemme.
Op mod 100 er gode spisesvampe, og ca. 10 er
alvorligt giftige – men aldrig så giftige, at de er
farlige at røre ved. Tag med naturvejleder Jan
Kjærgaard på svampetur i skoven, og hør om
svampenes særlige kendetegn. Se, mærk og
duft til svampene, som du herefter medbringer
til forløbets anden del inden døre. Forløbets
anden del består af forelæsning om svampekendetegn, svampenes forunderlige liv og
deres store betydning i naturens husholdning.
15/09: Svampetur i skovene ved Silkeborg
16/09: Forelæsning: Svampenes forunderlige verden

Helt tæt på! Til vandringsforlæsning
om myrer kom deltagerne tæt på
myrernes fascinerende univers. Bliv
klogere på myrer og andre fantastiske insekter til foråret.

Kom
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Verdens vildeste opdagelser

Da mennesket blev menneske

Holdnummer: 2023-151

Holdnummer: 2023-028

Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 12.15-16.00

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Pris inkl. bog: 930 kr., studerende 610 kr. (bog værdi 350 kr.)

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Vi kan gå på Månen, studere verden ned til mindste atom og lever længere end nogensinde
før. Det skyldes netop, at nogle mennesker er drevet af at finde ud af, hvordan vores verden
helt grundlæggende hænger sammen, og hvorfor den er indrettet, som den er. De naturvidenskabelige erkendelser har været afgørende for vores tænkning og dermed for vores kultur,
historie og dagligdag. Forelæsningsrækken er en tour de force gennem en række af de meste
markante gennembrud inden for naturvidenskaben. Tag med på opdagelse i vores fascinerende og forunderlige verden, og få det store perspektiv – og de små, sjove detaljer. Hør
om verdens vildeste opdagelser – fra hvordan biologisk information lagres, til hvordan vores
solsystem er indrettet. Forelæsningerne tager afsæt i ’50 opdagelser. Højdepunkter i naturvidenskaben’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan tilkøbes forelæsningsrækken.
21/10: Verdensbilledet og den naturvidenskabelige revolution – fra Kopernikus til Newton. Hans Buhl, museumsinspektør, Steno Museet
28/10: Universets udvidelse, Big Bang og planeter omkring andre stjerner. Hans Kjeldsen,
professor i fysik og astronomi, Aarhus Universitet
04/11: Mellem Himmel og Jord – helium og nordlys. Helge Stjernholm Kragh, professor
emeritus i videnskabshistorie, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
11/11: Uforgængelig energi, elektromagnetisme og Jordens form. Keld Nielsen, lektor i
videnskabsstudier, Aarhus Universitet
18/11: Evolutionen og genetikken. Tobias Wang Nielsen, professor i zoofysiologi, Aarhus
Universitet
25/11: Kampen mod epidemierne – vaccination, bakterier og penicillin. Morten Arnika
Skydsgaard, museumsinspektør i medicinhistorie, Steno Museet

Lyt til vores nye naturprogram ’Vildspor’ på Radio4
lørdag kl. 10-12 når biologerne Rasmus Ejrnæs,
Lærke Glerup og Emil
Brandtoft rapporterer
direkte fra vores fortryllende natur.

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
forstand på én nat – ændrede sig fra at være et
ganske almindeligt pattedyr til at blive Jordens
mest dominerende art nogensinde. Tag med
på en fantastisk rejse gennem menneskets
historie, og hør om, hvordan mennesket blev
menneske. Forelæsningerne fortæller om menneskets oprindelse og udvikling fra aber over
menneskeaber, abemennesker og neandertalerne til moderne mennesker. Der ses også
på udviklingen af vores mentale egenskaber,
vores kolonisering af kloden og udviklingen
fra jæger-samler-samfund til moderne storbysamfund. Forelæsningerne bygger på Peter
K.A. Jensens bog ’Da mennesket blev menneske’ (Gyldendal).

Bag om Folkeuniversitetets forskere

Vikingerne var ikke
mere brutale end andre
Jeanette Varberg
Museumsinspektør, Nationalmuseet

Vikingerne deltog i de magtpolitiske kampe om det
europæiske land, og nogle af de grænser, de trak
på landkortet, gælder stadig, fortæller museumsinspektør Jeanette Varberg. Hun står bag en ny, anmelderrost bog om vikingetiden.
De plyndrede, brændte byer af, voldtog og kidnappede. Men vikingerne
var sådan set ikke værre end andre trosretningers krigere, når de drog ud
og kæmpede om det europæiske land, fortæller Jeanette Varberg, museumsinspektør på Nationalmuseet og kendt fra udstillingerne på Moesgaard Museum og tv-serien ’Historien om Danmark’.
”Det billede, vi har af vikingerne, bygger på overleveringer fra munkene,
som jo var modstandere af den gamle tro – vikingernes tro. Munkene har
beskrevet vikingerne som nogle frygtelige uhyrer. Det er det billede, jeg
gør op med i min nye bog. Vikingerne plyndrede ikke bare løs. De indgik
i det magtpolitiske spil om land,” siger hun.
Mange af de streger, som vikingerne trak på landkortet, ser vi stadig spor
efter. Uden vikingerne havde Jylland for eksempel nok været en del af
Tyskland i dag. Men dét vender vi tilbage til.
Skrev, så leddene hævede
Jeanette Varberg har netop udgivet den meget anmelderroste bog ’Viking – ran, ild og sværd’, hvor hun gennemgår vikingetiden kronologisk.
Noget af en bedrift, for vikingerne havde ikke for vane at skrive tingene
ned. Når de endelig gjorde det, huggede de kortfattede runer i sten.
I næsten to år har hun læst, været på researchrejser til Grønland og Moskva, skrevet masser af gule sedler og efterhånden sat flere og flere brikker sammen til lange historiske linjer. ”De store årsagssammenhænge i
historien interesserer mig. Hvordan så det magtpolitiske spil ud? Hvorfor
gjorde de, som de gjorde?” siger hun.
Da hun havde læst tekster i et år, begyndte hun at skrive, og så kunne
hun ikke stoppe. Hun skrev, så fingerleddene hævede, og lægen ordinerede skrivepause, men hun fortsatte. En million anslag blev det til. Bogen
er på knap 600 sider.
Læs hele artiklen på www.fuau.dk
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Et menneske af kvalitet
Holdnummer: 2013-044

Bag om Mads & Monopolet
– hverdagens store dilemmaer

Tid: 22/1, 8 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2013-014

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

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

”Du har altid været rig, køn og i supergod form. Hvor er det dog
imponerende, at du har mere end 450 venner på Facebook. Og
hvilken IQ! Skål for dig og tillykke med dagen!” Er det de kvaliteter, vi håber venner og familie fremhæver under skåltaler til vores
runde fødselsdage? Eller er det noget helt andet, vi sætter pris på
ved andre – og håber andre ser i os? Siden antikken har filosoffer,
teologer og tænkere funderet over menneskelivets værdi. De har
overvejet hvilke dyder, vi bør stræbe efter. Både for at skabe gode
relationer 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, redaktør 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 master i humanistisk
sundhedsvidenskab
19/02: Tillid. Hans Fink, docent emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
26/02: Mod. Hans Fink, docent emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
04/03: Generøsitet. Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
11/03: Kærlighed. Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne hver weekend sende deres dilemmaer
ind og høre dem diskuteret af Mads Steffensen og det altid oplagte monopol. Dilemmaerne spænder bredt og giver et godt udsnit af hverdagens
udfordringer og intriger. Det giver stof til eftertanke om livets store etiske spørgsmål, og om hvad der tjener som det bedste argument for deres
løsninger. I denne forelæsningsrække ser vi nærmere på hverdagsfilosofien bag dilemmaerne i ’Mads og Monopolet’. Hvad gør et argument mere
overbevisende end et andet? Hvilke etiske forudsætninger ligger der bag
’Søren Pind-Reglen’? Hvorfor kommer nogle paneldeltagere mere til orde
end andre? Og hvilke etiske overvejelser og fænomener er afgørende 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
sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet
06/02: ’Djævlens advokat’: Retorik og sprogpsykologi. Jens Sand Østergaard, ph.d. i sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet
13/02: ’Søren Pind-Reglen’: Etik og moral. Kristian Alberto Lykke Cobos,
undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet
20/02: ’Date aldrig en Preben’: Følelser og værdier. Kristian Alberto
Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet

Glæd dig til Århundredets Festival
om perioden fra Murens fald til i dag.
Se side 35
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Kierkegaard og Løgstrup
– Danmarks store
eksistenstænkere

Guds ord – i Toraen, Bibelen
og Koranen

De syv dødssynder

Holdnummer: 2013-033

Tid: 2/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2013-043

Tid: 27/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00

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 Danmarks største kulturkritikere. Både Løgstrup og Kierkegaards 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, teolog eller
ganske almindeligt menneske. Trods
det fælles udgangspunkt er deres
tænkning vidt forskellige. Selvom
Løgstrup starter stærkt påvirket af
Kierkegaard, udvikler han sig til en
af Kierkegaards største kritikere.
Begge er de interesserede i at forstå
menneskets eksistens, men Løgstrup
vender sig direkte imod den eksistentialisme, som Kierkegaard har spillet
så stor en rolle for. Forelæsningsrækken er en introduktion til to banebrydende tænkere, fortalt igennem
de afgørende kritikpunkter, Løgstrup
retter mod Kierkegaard. Kom nærmere uenigheden og de afgørende
spørgsmål i livet.
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Holdnummer: 2023-142
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

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 religioner. Og de har alle ét grundlæggende helligskrift, der hedder henholdsvis Toraen, Det Nye
Testamente og Koranen. Fællestrækkene er til
at få øje på. I denne forelæsningsrække kommer du nærmere på de tre helligskrifter og på
deres forskelle og ligheder. Hvor og hvordan er
disse skrifter opstået? Hvilken betydning har
de haft for de forskellige religioner? Og hvilken
rolle spiller skrifterne i dag? Bliv klogere på de
helligtekster, som er og har været definerende
for milliarder af menneskers liv.
27/02: Toraen. Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
05/03: Det nye Testamente. Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
12/03: Koranen. John Møller Larsen, ph.d. i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15

’Den guddommelige Komedie’ fortæller om
Dantes vandring gennem de tre efterdødsriger: Helvede, hvor straffen er evig, Skærsilden
hvor sjælene soner deres synder, og Paradiset
og den evige salighed. Hele dette omfattende
og sindrige straffe- og belønningssystem er
skabt af Gud og er et udtryk for hans kærlighed og retfærdighed. I forelæsningerne vil vi
høre om de syv dødssynder og se, hvorledes
de er blevet fremstillet i billedkunsten. Vi vil
også se dem i et nutidigt perspektiv – for i den
moderne verden er i hvert fald nogle af middelalderens synder gået hen og blevet dyder.
02/09: Ira (vrede). Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
09/09: Invidia (misundelse) og Acedia (dovenskab). Mogens Pahuus, professor
emeritus i filosofi, Aalborg Universitet
16/09: Luxuria (nydelsessyge) og Gula (fråseri). Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
23/09: De syv dødssynder i billedkunsten.
Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet
30/09: Superbia (hovmod) og Avaritia
(griskhed). Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie

PåpPå

Der er mange måder at styrke de gode relationer på.
Til Hearts & Minds-festival
mødtes flere generationer
til foredrag, leg og musik.
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Spørg filosofien om
liv og død

Hvor der er håb

Holdnummer: 2023-220

Tid: 30/9, 1 onsdag, kl. 18.00-19.45

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Hvad er meningen med livet? Hvad
vil vi – og hvorfor? Kan vi forestille
os altings afslutning, og hvordan lever vi med, at vi ved, vi skal dø? Hvad
har værdi i livet? Og hvad stiller vi
op med ondskaben? I denne forelæsningsrække spørger vi filosofien om
de helt store spørgsmål i tilværelsen.
Vi konfronterer os med livet på godt
og ondt, graver i det, der optager os
allermest og forsøger at nå til en eller anden form for forståelse. Kom til
seks aftener om liv og død. Det giver
god mening!
02/09: Værdi. Morten Dige, lektor i
filosofi, Aarhus Universitet
09/09: Viljen. Martin PasgaardWesterman, ph.d. i filosofi
16/09: Afgrunden. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
23/09: Ondskaben. Carsten Bagge
Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
30/09: Meningen. Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet
07/10: Døden. Mogens Pahuus,
professor emeritus i filosofi,
Aalborg Universitet

Holdnummer: 2023-141
Pris: 200 kr., studerende 150 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark
15
Undervisere: Jan Brødslev Olsen, lektor i socialpsykologi,
Aalborg Universitet og Vibeke Poulsen Graven, postdoc,
REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation,
Syddansk Universitet

”Håb er for sjælen, hvad vejrtrækningen er for den levende organisme”, skrev den franske filosof Gabriel Marcel,
og den dansk-amerikanske psykoanalytiker Erik Erikson
sammenligner håbet med dyrenes instinkter. Håbets
betydning for mennesket kan ikke overvurderes, men
når vi møder modstand i livet i form af sygdom, ulykker
eller tab af vores nærmeste, vakler håbet ofte. I disse
situationer kan vi heldigvis møde mennesker i vores omgivelser - det være sig både pårørende og professionelle
- der naturligt vil forsøge at vække håbet igen. Det er
ikke nødvendigvis nogen let opgave, og skal den lykkes,
må man have blik for håbets nuancer. Håb er nemlig
ikke kun rettet mod fremtiden, men handler også om en
måde at være i livet på. Forelæsningen bygger på bogen
’Hvor der er håb – fra teori til sundhedsfaglig praksis’
(Samfundslitteratur) af de to forelæsere, der som den
første af sin art på dansk samler og diskuterer teorier
om håb fra filosofi, psykologi og samfundsvidenskab.

04/11: Descartes: Tvivl, erkendelse og videnskab. Thomas
Schwarz Wentzer, professor i
filosofi, Aarhus Universitet
11/11: John Locke og David Hume:
Sansning og fornuft. Hans
Fink, docent emeritus i
filosofi, Aarhus Universitet
18/11: Rousseau: Retfærdighed,
lighed og lov. Carsten Fogh
Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus
Universitet
25/11: Immanuel Kant: Kritik
af dømmekraften. René
Rosfort, lektor i etik og
religionsfilosofi, Københavns
Universitet
02/12: Hegel: Om friheden og dens
virkeliggørelse. Anna Cornelia Ploug, ph.d.-studerende
i filosofi, Roskilde universitet
09/12: Kierkegaard og Nietzsche:
Eksistensfilosofiske reaktioner på det moderne. Tone
Frank Dandanell, ph.d.-studerende i filosofi, Aarhus
Universitet

Filosofihistorie – fra antikken til det
moderne gennembrud

Moderne islam

Holdnummer: 2023-096

Tid: 11/11, 1 onsdag, kl. 17.15-21.00

Tid: 21/10, 8 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Hvad kan vi vide med sikkerhed – og kommer den sande
viden fra kosmos, Gud eller fra menneskets egne sanser
eller egen fornuft? Hvad vil det sige at være menneske,
og hvad er det gode liv? Hvordan er det gode samfund
indrettet, og hvad er menneskets rolle i det? Lær at
forstå de filosofiske teorier og deres oprindelse, og bliv
klogere på nogle af de spørgsmål, der har været omdrejningspunktet for filosofien gennem tiden, når vi gennemgår en perlerække af historiens mest betydningsfulde filosofiske tænkere lige fra Platon, Aristoteles og
Augustin til Locke, Hume og Kierkegaard. Den historiske
periode, som strækker sig fra antikken til det moderne
gennembrud, byder på mange afgørende filosofiske
idéer og tanker. Bliv nysgerrig på alt fra den politiske til
den eksistentielle filosofi, og begrib filosofiens væsen.
21/10: Platon og Aristoteles: Sandhedssøgen og det
gode liv. Hans Fink, docent emeritus i filosofi,
Aarhus Universitet
28/10: Augustin: Åndelighed og forening med Gud.
Anders-Christian Lund Jacobsen, professor
MSO i teologi, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2023-135
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Philippe Provencal,
akademisk medarbejder på Statens
Naturhistoriske Museum

Islam fylder meget i medierne, der
ofte præsenterer islam som en religion med et samfundssyn, som har et
ideal fra 600-tallet. I virkeligheden
har islam altid udviklet sig i forhold til
den historiske proces. I løbet af 1800og 1900-tallet udviklede islamiske
teologer tanker og teorier, som skulle
sætte islam i overensstemmelse med
de samtidige vestlige tanker om modernitet og sociale og videnskabelige
fremskridt, og de udviklede sig mod
en islamisk liberalisme. Men de moderne tanker vakte oprør i visse grupper, der som modreaktion udviklede
fundamentalismen, der igen endte
med at få stor indflydelse bl.a. på
grund af revolutionen i Iran, og fordi
oliemilliarderne tilfaldt konservative
regimer. Men de moderne og liberale
tanker lever imidlertid videre.

VIDENSBUS
FRA HERNING
695 KR.
SE FUAU.DK

MØD
HISTORIEN
ØKSNEHALLEN
21.-22. MARTS

4 SCENER, 65 UDSTILLERE, 130 EVENTS

BILLETSALG:
HISTORISKEDAGE.DK

Arkæologi
og historie

På sporet af renæssancens
Norditalien

Danmarkshistorien
på én aften

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

Holdnummer: 2013-030

Holdnummer: 2013-029

Holdnummer: 2013-027

Tid: 27/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-20.00

Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 230 kr., studerende 135 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Underviser: Carsten Porskrog Rasmussen,
overinspektør, Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot og adjungeret professor i
historie, Aarhus Universitet

Underviser: Christian Axboe Nielsen, lektor i historie,
Aarhus Universitet

Norditaliens imponerende byer som
Firenze, Siena, Venedig og Milano
fortæller om et afgørende kapital i
verdens historie. I renæssancen gennemgik de norditalienske bystater en
intens økonomisk, politisk og social
udvikling, hvor mennesket måtte definere sig selv og verden på ny. Omvæltningerne dannede grobund for
en helt særlig opblomstring inden for
bl.a. billedkunst, arkitektur og litteratur. Her skabte Dante, Petrarca, Boccaccio, 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.
27/02: Historien: Renæssancens
Norditalien. 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

Det er over tusind år siden, at Danmark
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? Historiker Carsten Porskrog Rasmussen tager dig 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 afgørende i det lange løb. Rejs med
tilbage til kristendommens indførelse, reformationen, svenskekrigene og tabet af
Skåne, vores første grundlov, genforeningen med Sønderjylland og salget af Vestindien. Alt dette og meget mere på bare
én aften.

Verden så chokeret til i 1991, da Jugoslaviens sammenbrud lynhurtigt udviklede sig til blodig krig.
Med Jugoslaviens tidlige historie som forklarende
bagtæppe sætter forelæsningerne fokus på Jugoslaviens sammenbrud og krigen, der splittede byer
og familier 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 hurtigt? Det er vigtigt at forstå begivenhederne – som
en advarsel om, hvad der kan ske, når populisme og
nationalisme får frit spil. Christian Axboe Nielsen er
forfatter til bogen ’Vi troede ikke, det kunne ske her.
Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999’ (Kristeligt
Dagblads Forlag) og har fungeret som ekspertvidne ved adskillige retssager mod politiske ledere og
politifolk ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal i Haag, ICTY.

”En velkomponeret fortælling baseret på høj faglig viden
og hjerte for emnet. Det var både humoristisk, alvorligt,
iøjnefaldende og respektfuldt leveret.”
Deltagerkommentar på “Vi troede ikke, det kunne ske her.
Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999”
Tanja, 42 år, projektleder, Aarhus
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Genforeningen 2020: Sønderjyllands
genforening og folkenes selvbestemmelsesret
Holdnummer: 2013-396
Tid: 15/4, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 25 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: René Karpantschof, cand.mag. i historie, forfatter og
historisk konsulent på DR’s serie ’Grænseland’, der sendes i 2020

Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid, da
man lod indbyggerne vælge mellem dansk og tysk og følgende
delte Slesvig midt over langs nutidens dansk-tyske grænse. Det
havde begge sider faktisk foreslået siden 1840’erne, men i stedet
endte det i to tragiske krige, der rev familiebånd og venskaber
itu. Forelæsningen fortæller delingstankens historie gennem
skæbner og storpolitik. I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland
blev genforenet med Danmark. I anledning af jubilæet står Folkeuniversitetet i Aarhus bag en landsdækkende ’forskerturné’, hvor
forskere og andre eksperter deler deres viden om Genforeningen,
grænselandet og dansk-tyske relationer. Projektet er støttet af
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Maj-weekend på Sandbjerg Gods:

Danmark-Tyskland og
grænselandet i 150 år
I anledning af 100-året for Genforeningen 2020
rykker Folkeuniversitetet ind på Sandbjerg Gods ved
Sønderborg den 2.-3. maj for midt i grænselandet at
se nærmere på relationerne mellem Tyskland og Danmark fra midten af 1800-tallet og frem til i dag – et
forhold, der har udviklet sig fra konflikt over sameksistens til venskab.

Lørdag:

Byvandringer: På vandring gennem Hernings
historie
Holdnummer: 2013-028
Tid: 23/4, 4 torsdage, kl. 16.30-18.00.
Obs. Første undervisningsgang er en cykeltur, og man skal selv
medbringe cykel
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder nedenfor

Tag med eksperter fra Midtjyllands Museum på en tur gennem
Hernings og oplandets historie. Vi starter, før Herning blev til,
med en cykeltur med fokus på arkæologien 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 om, hvordan Herning opstod,
fordi heden blev opdyrket et tinghus anlagt, og så skal vi også
høre om, hvordan hedebøndernes husflidsproduktion af strømper udviklede sig til en hel tekstilindustri. Vi slutter i Birk, hvor
kunst og arkitektur har gjort industriområdet farvestrålende og
spektakulært.
23/04: Arkæologisk cykeltur gennem Birk, Hammerum og
Gjellerup. Martin Winther Olesen, museumsinspektør,
Museum Midtjylland
Mødested: Elia, Birk Centerpark 15
30/04: Hernings fødsel. Jesper Meyer Christensen, samlingschef og museumsinspektør, 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 Christensen, samlingschef og museumsinspektør, Museum Midtjylland
Mødested: Herning Højskole, Højskolevej 11

Tysklands moderne historie 1815-1990. Martin Ammitsbøl
Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Forestillede fællesskaber. Dansk og tysk identitet i kulturen.
Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
Dansk-tyske træfninger 1: Første Verdenskrig. Martin Ammitsbøl Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Dansk-tyske træfninger 2: Anden Verdenskrig. Martin Ammitsbøl Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Genforeningen 2020: Hvordan maler møllen mon? Fædrelandssangens danmarkshistorie. Lars Christiansen, ph.d. og
lektor i historie og tysk, og Jacob Ølgaard Nyboe, ph.d. og lektor
i dansk og matematik
Søndag:
1864. Besøg og omvisning på Historiecenter Dybbøl Banke.
Bjørn Østergaard, centerleder og museumsinspektør, Historiecenter Dybbøl Banke. Herefter kørsel tilbage til Sandbjerg i egne
biler.
Konflikt – sameksistens – venskab? Det dansk-tyske forhold
og forholdet mellem mindretal og flertal i grænselandet.
Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet
Dansk-tysk – med tyske øjne. Siegfried Matlok, journalist,
debattør og tidl. chefredaktør, Der Nordschleswiger
Dansk-tysk med Matlok. Dansk-tyske relationer og landenes
betydning for hinanden historisk set og i dag. Siegfried Matlok,
journalist, debattør og tidl. chefredaktør, Der Nordschleswiger, i
samtale med Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk
Universitet
Holdnummer: 2011-416 (dobbeltværelse) og 2011-484 (enkeltværelse)
Tid: 2-3/5, lørdag kl. 11.00-søndag kl. 15.30
Pris: 2100 kr. pr. person i enten enkelt- eller dobbeltværelse
(Prisen inkluderer foredrag, museumsbesøg, overnatning og måltider)
Sted: Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
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Genforeningen 2020: Tyskerne
elsker Danmark – men hvad med
omvendt?

Chris Madsen – en danskers udvandring til ’det forjættede land’

Holdnummer: 2023-162

Pris: 220 kr., studerende 140 kr.

Tid: 2/9, 1 onsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 25 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk
Centerpark 15
Underviser: Jørgen Møllekær, chefredaktør og
administrerende direktør, Flensborg Avis

Jørgen Møllekærs morfar sad i tysk koncentrationslejr pga. sin danskhed. Hans påstand er, at
Anden Verdenskrig den dag i dag sætter dybe
spor i et i nutiden unødvendigt distanceret forhold til vores nabo mod syd. Bør vi genopdyrke
før-krigsgenerationernes lyst til det tyske? Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis
og selv opvokset i byen, lægger op til debat om
alt det, der fortsat skiller og spørger: Fornuften
siger ja, men hvor meget vil vi egentlig Tyskland? I anledning af 100-året for Genforeningen står Folkeuniversitetet i bag en landsdækkende ’forskerturné’, hvor forskere og andre
eksperter deler deres viden om Genforeningen
og dansk-tyske relationer. Projektet er støttet
af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal.

Vestjylland besat

Holdnummer: 2023-110
Tid: 30/9, 1 onsdag, kl. 18.30-21.15
Sted: AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet rejste 300.000 danskere til ’Guds
eget land’ i håbet om en ny begyndelse. Én af dem er Chris Madsen. Han udvandrede i 1875 og
blev en helt i det vilde vesten både som soldat i indianerkrigene og som US Marshal i opgøret
med berømte bander som Daltons og Doolins. Han blev gift og fik børn, og som gammel gik
han ind i den nye blomstrende filmindustri. I hans 92 år lange liv bar han på en hemmelig tragedie, en svaghed, som han tålte, men som han for enhver pris ville skjule. Vær med, når vi går
helt tæt på Chris Madsens utrolige liv i USA. Frans Ørsted Andersen har skrevet bogen ’Et liv
på kanten. En biografisk fortælling om Chris Madsens utrolige liv’ (Mellemgaard).

Evighedernes by Rom
Holdnummer: 2023-147
Tid: 21/10, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

I 2500 år var Rom Europas kulturelle, religiøse og politiske centrum. Allerede før Kristi fødsel
begyndte man da også at betegne Rom som evighedernes by, og lige siden har magthavere fra Augustus til Mussolini iscenesat Roms evighedskarakter gennem bygningsprojekter,
monumenter og byplanlægning. Vær med, når tre forskere fortæller Roms historie med fokus
på byens magthavere. Det er historien om, hvordan magten skiftede hænder og om, hvordan
alle Roms ledere både skulle referere til sine forgængere og samtidig sikre sig folkets opbakning gennem storslåede projekter. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i den nye
anmelderroste bog ’Evighedernes by Rom’ (Gads Forlag, 2019).

Holdnummer: 2023-146
Tid: 30/9, 2 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse,
dykker vi over to aftener ned i besættelsen og
tiden omkring befrielsen. Modsat andre lande
skete befrielsen af Danmark uden ødelæggende og blodige militære kampe. Men hvilken rolle spillede den danske modstandsbevægelse
så i de allieredes fælles strategi? Og hvorfor
blev befrielsesdøgnet alligevel et af de blodigste i Danmark under Anden Verdenskrig?
Anden aften sætter fokus på Vestjylland, de
alliereredes adgang til Danmark. Vestjyllands
centrale position i krigen kunne mærkes i årene efter befrielsen. Strandene måtte ryddes for
miner, og et utal af tyske flygtninge skulle have
mad og husly, mens Danmark stadig var præget af den udmarvende krig.
30/09: Befrielsen af Danmark. Henrik Skov
Kristensen, overinspektør, Frøslevlejrens Museum, Nationalmuseet
07/10: Atlantvold, landminer og tyske
flygtninge – Vestjylland i besættelsens sidste og fredens første år.
John V. Jensen, museumsinspektør,
Vardemuseerne

21/10: Kejsernes Rom i oldtiden. Jesper Majbom Madsen, lektor i historie, Syddansk
Universitet
28/10: Pavernes Rom i middelalderen og renæssancen. Louise Nyholm Kallestrup, lektor i
historie, Syddansk Universitet
04/11: Det italienske Rom fra landets samling til efter Mussolinis fald under Anden
Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, professor i historie, Syddansk Universitet

Danmarks tidlige historie – fra stenalder til middelalder
Holdnummer: 2023-235
Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Tag med på en rejse gennem Danmarks historie fra stenalderen over bronzealder, jernalder,
vikingetid og middelalder. Seks forskere opruller Danmarks historie fra år 13000 f.v.t. til år
1536 og giver deres bud på afgørende begivenheder og udviklinger. Hør om rensdyrjægere,
de første bønder, moselig, hærgende vikinger, store kirkebyggerier, blodige borgerkrige og
blomstrende hofkultur igennem kultur- og socialhistoriske forandringer, og kom et spadestik
dybere ned i første del af den lange historie om vores lille land.
21/10:
28/10:
04/11:
11/11:
18/11:

Jægerstenalderen. Peter Moe Astrup, ph.d. i arkæologi, Moesgaard Museum
Bondestenalderen. Niels Nørkjær Johannsen, lektor i arkæologi, Aarhus Universitet
Bronzealderen. Lise Frost, museumsinspektør, Moesgaard Museum
Jernalderen. Xenia Pauli Jensen, seniorforsker, Moesgaard Museum
Vikingetiden. Søren Michael Sindbæk, professor i middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet
25/11: Middelalderen. Lars Krants Larsen, middelalderarkæolog og afdelingsleder,
Moesgaard Museum

Genforeningen 2020

Bliv klogere på

Genforeningen og grænselandet
I anledning af 100-året for Genforeningen står Folkeuniversitetet bag en ’forskerturné’, hvor du kan
opleve forskere og andre eksperter fortælle om Genforeningen og dansk-tyske relationer på Folkeuniversiteter, biblioteker og andre lokale scener over hele landet i løbet af 2020. Hold øje med foredrag på dit
lokale Folkeuniversitet og bibliotek og med kalenderen på genforeningen2020.dk. Projektet er støttet af
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Få indblik i Genforeningen på
Folkeuniversitetet i Herning:
Sønderjyllands genforening og folkenes
selvbestemmelsesret. Foredrag i Herning 15/4.
Se side 25.
Danmark-Tyskland og grænselandet i 150 år.
Weekend på Sandbjerg Gods 2-3/5. Se side 25.
Tyskerne elsker Danmark – men hvad med
omvendt? Foredrag 2/9. Se side 26.

Genforeningen i overblik:
Oktober-november 1918:
Det sønderjyske grænsespørgsmål rejses i kølvandet på Tysklands
nederlag i Første Verdenskrig og næres af idéen om folkenes selvbestemmelsesret.
17. november 1918:
Aabenraa-resolutionen vedtages af de dansksindede sønderjyder
med ønsker om en folkeafstemning og ny grænsedragning.
28. juni 1919:
Versaillestraktaten underskrives.
10. februar 1920:
Folkeafstemning i 1. zone, Nordslesvig. Betydeligt flertal for at blive
tilsluttet Danmark.
14. marts 1920:
Folkeafstemning i 2. zone, Mellemslesvig inkl. Flensborg. Klart flertal
for at forblive en del af Tyskland.
29. marts 1920:
Grænsestriden kulminerer med Påskekrisen.
5. maj 1920:
Dansk militær rykker ind i zone 1 og grænsegendarmeriet til den nye
grænse mellem de to zoner.
15. juni 1920:
Området nord for den nye grænse overdrages til Danmark.
9. juli 1920:
Christian 10. underskriver ”lov om indlemmelse af de sønderjyske
landsdele i kongeriget”.
10. juli 1920:
Kongen rider ind i Sønderjylland over den gamle 1864-grænse, og
dagen efter fejres Genforeningen med folkefest på Dybbøl Banke.
Kilder: Genforeningen (Aarhus Universitetsforlag) og
danmarkshistorien.dk

Foto: Holger Damgaard/Ritzau Scanpix
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Genforeningen 2020:

Den nye grænse fejres
Af Hans Schultz Hansen

Den største stund. Den bedste gave. Ordene var mange, og euforien stor ved Genforeningen i
1920. 56 år efter det forsmædelige nederlag i 1864 var det slut med at vente og længes. Og som
det bedste havde sønderjyderne selv stemt om, om de skulle høre til Danmark eller Tyskland.
Folkenes selvbestemmelsesret og magt lå i tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre, at de igen fik
dansk konge, og at de nu var en del af en dansk nationalstat. Så måtte de leve med, at hertugdømmet Slesvig blev delt over på midten, og at den nye grænse skabte mindretal på begge sider.

”Nu var kongen lige ved æresporten. Han havde taget sin chakot
af og hilste med små nik til begge sider. Man kunne se, hvor bevæget han var. Nu var det, som holdt han hesten an og så til vejrs
mod indskriften og flagene ovenover, som rørte sig i morgenvinden. Og nu – der er i dette øjeblik fuldkommen stille omkring ham
– er kongen lige under æresporten. En dæmpet trommehvirvel
– og kong Christian den Tiende er redet over grænsen ind i Sønderjylland”.
Sådan skildrede bibliotekar Carl Dumreicher (1879-1965) det store øjeblik i sin bog ’Genforeningen 1920.’ Klokken var 9.20, dagen
var den 10. juli 1920 og stedet den dansk-tyske grænse fra 1864
ved Frederikshøj nord for Christiansfeld. Den grænse, som ikke
længere eksisterede, efter at kongen dagen i forvejen havde underskrevet loven om indlemmelsen af de sønderjyske landsdele i
kongeriget Danmark med øjeblikkelig virkning. Det symbolladede
øjeblik er foreviget på et fotografi, som for de fleste danskere er
blevet ikonet på Genforeningen. Det hang tidligere i mange sønderjyske hjem.
Begivenheden var nøje sat i scene, så den svarede til den sagnomspundne Jomfru Fannys spådom 40 år tidligere: at kongen
ville ride ind i det genvundne land på en hvid hest. Jomfru Fanny,
alias syersken Franziska Enger (1805-1881), boede i Persillegade i
Aabenraa. Herfra var der kun få skridt op til Nygade, hvor de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen (1862-1936) havde sit
hjem. I 1919-1920 var han minister for sønderjyske anliggender, og
han huskede spådommen, da genforeningsfesterne blev planlagt.
Den hvide hest blev lånt på Visborggård ved Hadsund.
Så snart kongen var nået ind i Sønderjylland, brød jubelen løs.
Her blev han budt velkommen. Ikke af H.P. Hanssen, som det ellers var aftalt. Hanssen var blevet presset til at trække sig, fordi
han var persona non grata i indflydelsesrige kredse, som krævede

en grænse syd om Flensborg trods indbyggernes altovervejende tyske sprog og sindelag. Han fastholdt i stedet, at grænsen
skulle drages i henhold til folkenes selvbestemmelsesret, som den
fremgik af folkeafstemningerne den 10. februar og 14. marts 1920.
I stedet bød en af Haderslevegnens danske ledere kongen velkommen.
Kong Christian (1870-1947) fortsatte efter velkomsten sit ridt ind
i Sønderjylland. En niårig pige, Johanne Braren (1911-1999), overrakte ham blomster. Spontant trak han hende op til sig på hesten,
gav hende et kys i panden og lod hende ride med, før hun skrækslagen blev givet tilbage til sin plejemor. Endnu en symbolladet
handling, her efter et litterært forbillede, forfatter Henrik Pontoppidans (1857-1943) digt fra 1918 om den røvede datter, der dybt
begrædt kom frelst tilbage. Ikke et øje var tørt. Slet ikke kongens.
Med den stærke symbolik var det ekstra uheldigt, at han blev kastet af hesten. Det skete på hans videre vej fra Christiansfeld og
sydover, da han kort før Haderslev skulle stige om fra bil til en
ny hest. Bevidst om symbolikken bed kongen smerterne i sig og
gennemførte ridtet ind i Haderslev på en anden og roligere hest.
Fra Haderslev tog Christian 10. og den kongelige familie over
Aabenraa til Sønderborg for at deltage i den store genforeningsfest den 11. juli i Dybbøl skanser. Indbyder til festen var de danske
sønderjyders politiske organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig. Formanden, grev O.D. Schack (1882-1949) fra Schackenborg i Møgeltønder, holdt hovedtalen. Han priste den nye
nationale enhed: ”Det store budskab, genforeningen bringer os
sønderjyder, er, at vi nu ikke mere skal bære dette navn, men blive
danske, ikke kun i sind, men også af navn”. Eftertiden har vist, at
greven forhastede sig med at lægge den sønderjyske identitet i
graven. [...]

genforeningen 2020

I anledning af 100-året for
Genforeningen deler forskere
og fagpersoner deres viden om
Genforeningen, grænselandet
og dansk-tyske relationer på
Folkeuniversitetet. Tag med til
foredrag, eller læs om genforeningstiden her. Projektet er
støttet af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal.

Alfred V. Jensens maleri 1920-1923 af Christian 10., der rider over grænsen. Kilde: Museum Sønderjylland

I forbindelse med jubilæumsåret 2020 er der grund til at se
nærmere på de fortællinger, der er opstået om løsningen af det
dansk-tyske grænseproblem i 1920 og i de næste årtier. Allerede
når man sætter ord på grænseændringen i 1920, ligger der et valg
af historisk perspektiv. Danskerne og de dansksindede sønderjyder ser den som en genforening, hvor den danske del af det gamle
hertugdømme Slesvig kom tilbage til Danmark, og den uretfærdige grænse fra 1864 blev overvundet. Tyskerne og de tysksindede
nordslesvigere ser den som Nordslesvigs afståelse til Danmark.
Genforeningen i 1920 genererede tidligt sin egen mindekultur.
Den har især rettet sig mod afstemningsdagen den 10. februar
og den officielle genforeningsdag den 15. juni eller genforeningsfestlighederne den 10.-11. juli. Allerede den 10. februar 1921 blev
der i de sønderjyske købstæder og i de fleste sogne på landet
holdt fester til minde om afstemningen. De fulgte fra begyndelsen det sønderjyske mønster for folkelige møder med en hovedtaler, fællessang og korsang – og kaffebordet ikke at forglemme.
Længe var fortællinger fra deltagere i afstemningen også en fast
bestanddel. Arrangørerne var stedets danske foreninger. Afstemningsfesterne havde deres storhedstid, mens der endnu levede
sønderjyder, som havde stemt i 1920, og så længe de dansk-tyske modsætninger krævede en national mobilisering. I 1960’erne
svækkedes traditionen. 50-årsjubilæet i 1970 var en undtagelse, men derefter fortsatte tilbagegangen. I 1970’erne så det ud
til, at traditionen helt skulle uddø. Sådan kom det ikke til at gå.
I 1980’erne blev den genoplivet og har siden vist sig levedygtig,
selv om den ikke når fortidens højder. I dag holdes der afstemningsfester hen imod en snes steder i Sønderjylland. Nogle steder

på sognebasis, andre steder for større områder som den traditionsrige fest på Folkehjem i Aabenraa.
Afstemningsfesterne var fra begyndelsen sønderjydernes markering af den dag, hvor de selv eller deres forfædre fik landsdelens
skæbne lagt i deres hænder. Også genforeningsdagen den 15. juni
blev fejret flittigt lokalt i Sønderjylland, men i længden havde den
ikke samme brede appel som afstemningsdagen. Det var vanskeligt at knytte konkrete begivenheder til dagen og slet ingen, som
involverede menigmand. End ikke ved de officielle markeringer af
de runde jubilæer for Genforeningen holdt man konsekvent fast
ved den 15. juni. Ved disse fester knyttede man lige så ofte an til
traditionen fra den 11. juli 1920 og arrangerede fester, hvor repræsentanter for det officielle Danmark mødtes med sønderjyderne i
Kongeskansen på Dybbøl.
Sådanne genforeningsfester blev holdt i 1930, 1945, 1970, 1980 og
1995 – og bliver det i 2020.

Uddrag fra bogen ’Genforeningen’ fra Aarhus Universitetsforlag (december 2019). Bogen er en del af serien 100 danmarkshistorier (100danmarkshistorier.dk).
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Kunst, litteratur
og musik

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

Ludwig van Beethoven
250 år

Holdnummer: 2013-049

Magtens mennesker –
statsministerportrættet
som eftermæle og
selvfortælling

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-13.00

Holdnummer: 2013-278

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

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 Ældres 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’.

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 Mogensens Tremmesofa, Arne Jacobsens
Ægget, Finn Juhls Poeten, Nanna Ditzels Trinidad-stol,
Kay Bojesens teaktræsabe og Verner Pantons FlowerPot-lamper. Men hvem var menneskene bag de kendte
design, der høstede så stor international anerkendelse?
Hvad kendetegner dem hver især? Og hvorfor er deres
design så elsket? Få en introduktion til nogle af de fremmeste danske designere og deres design.

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 forelæsningsrække går vi helt tæt på det 20. og 21.
århundredes statsministre og deres
portrætter: Hvem var statsministrene? Hvem har malet dem? Og hvilke
historier, holdninger og kunsthistoriske traditioner er fulgt med, når den
afgående statsminister har valgt sin
portrætmaler? Aftenen stiller skarpt
på magtens billeder – og på de mennesker, der gennem skiftende tider
har repræsenteret magten og ofte
vist nye sider af sig selv, når deres
portræt blev afsløret.

Holdnummer: 2013-087
Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
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 komponister fylder 250 år. Beethoven! Han
levede i en tid med revolutioner, og
han revolutionerede selv musikken.
Beethovens musik tiltrækker fortsat
et stort publikum hele verden over,
hans særlige personlighed og særlige
skæbne – 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 kæmpestort: Han har komponeret
symfonier, klaversonater, operaen Fidelio, strygekvartetter, solokoncerter,
korværker og meget andet, som altid
er værd at lytte til – uanset om det
er et genhør eller et nyt bekendtskab.
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Filminstruktørerne og
deres mesterværker

Europas skønneste kirker
– kunst og arkitektur

Holdnummer: 2023-116

Holdnummer: 2023-016

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

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 7/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Holdnummer: 2023-032

Sted: AU Herning, lokale oplyses på
stedet, Birk Centerpark 15

Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15

Vi forelsker os i film og fascineres af
instruktørerne bag. Filmen og dens
skabere overrasker konstant, og de
seneste 20 år har en ny gruppe instruktører fundet vej til filmelskernes
hitliste. Fra den unikke David Lynch
til den oscarvindende Guillermo Del
Toro, som står bag mesterværket
’The Shape of Water.’ Bliv også klogere på Wes Anderson og Quentin Tarantino, der med billetbaskeren ’Once
Upon a Time... in Hollywood’ cementerer sin rolle som en af vor tids mest
bemærkelsesværdige filminstruktører. Velkommen til fire aftener i selskab med filmiske mesterværker fra
de seneste årtier. Hver forelæsning
præsenterer en ny instruktør, der har
sat sit præg på moderne filmhistorie.
Forløbets oplægsholdere indgår alle
i redaktionen på filmtidsskriftet 16:9.
02/09: David Lynch. Andreas
Halskov, ekstern lektor i
medievidenskab, Aarhus
Universitet
09/09: Guillermo Del Toro. Søren
Rørdam Bastholm, adjunkt i
engelsk, Læreruddannelsen i Silkeborg
16/09: Wes Anderson. Jakob Isak
Nielsen, lektor i film- og
medievidenskab, Aarhus
Universitet
23/09: Quentin Tarantino. Mathias
Korsgaard, adjunkt i film- og
medievidenskab, Aarhus
Universitet

Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i
kunsthistorie, Aarhus Universitet

Denne aften præsenterer lektor emeritus i kunsthistorie
Hans Jørgen 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 billedkunst, ligesom bygningernes symbolske
betydningslag – det man kan kalde ’arkitekturikonologi’
– behandles.

Kunst – teori og analyse
Holdnummer: 2023-043
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,
Birk Centerpark 15
Underviser: 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 analysemetoderne vil være fundamentale og derfor i høj grad anvendelige på tværs af tid. Du vil også blive præsenteret for
semiotik, receptionsanalyse og paratekster som mulige
indfaldsvinkler til analyse og forståelse af kunst. Målet
er, at du efter denne dag vil være bedre rustet til dit
næste museumsbesøg.

Forskerne på de skrå brædder. På
Folkeuniversitetet har du mulighed for at opleve viden vakt til
live i utraditionelle rammer, som
her på Fermaten i selskab med
Sebastian Dorset som vært.

Tid: 7/11, 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.
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århundredets festival

Millennium
Millennium
1989–2020
Kristina Bakkær Simonsen,

Kristina Bakkær Simonsen
Adjunkt i statskundskab,
Adjunkt i statskundskab
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet

århundredets festival
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28.februar–8.marts
Folkeuniversitetet præsenterer nu for niende år i træk
vidensfestivalen Århundredets Festival. Denne gang
sætter vi perioden fra Murens fald til i dag under lup. Vi
kalder festivalen MILLENNIUM: 1989-2020. Herunder kan
du se et udvalg af de mange arrangementer i Aarhus, som
du allerede nu kan tilmelde dig. Se flere arrangementer på
aarhundredetsfestival.dk

Programrelease:
Århundredets Festival
– Millennium 1989-2000
Holdnummer: 2011-439
Tid: Torsdag 6/2 kl. 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. inkl. festivaløllen ’Millennium’ fra Humleland
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
Samarbejdspartner: Aarhus Universitet

Kom med til en festlig aften, hvor vi fejrer, at Århundredets Festivals
trykte program er på gaden. Historiker Søren Hein Rasmussen og
ph.d. i statskundskab Kristina Bakkær Simonsen giver et vue over de
sidste 30 års betydning for den verden og det land, vi lever i. Vi husker
det, som var det i går – eller gør vi?

High Score! Lyden af
computerspillenes historie
Holdnummer: 2011-449
Tid: Fredag 28/2, kl. 20.00-21.30
Pris: 180 kr., studerende 90 kr.
Sted: Stakladen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3
Samarbejdspartner: Aarhus Jazz Orchestra og Studenterhus Aarhus

Det er lyden fra arkadespillene på burgerbaren. Fra Nintendoen på det
lokale bibliotek og den slidte PlayStation på barndomsværelset. Hør
fortolkninger af musik og temaer fra populære computerspil af Aarhus
Jazz Orchestra, alt imens spillene spilles live på scenen. Orkestret suppleres af den 25-årige dirigent og spilentusiast John Riddell og forsker
Andreas Lieberoth, der undervejs giver indsigt i computerspillenes
udvikling i et musikalsk, samfundsmæssigt og psykologisk perspektiv.

Spiselig Biograf:
Good Bye Lenin!
Holdnummer: 2011-424
Tid: Søndag 1/3, kl. 13.00-15.30
Pris: 320 kr. inkl. filmtapas
Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 7-9
Samarbejdspartner: Øst for Paradis og Turbinehallen

Velkommen til en unik og spiselig biografoplevelse! Kom helt tæt på
filmen ’Good Bye Lenin!’ fra 2003, få udfordret alle sanser og kom med
tilbage til DDR. Under filmen serverer vi en nøje tilrettelagt sanseoplevelse: film-tapas. Smag. Duft. Mærk. Se! Du guides igennem eftermiddagens oplevelse af Katharina Thordis Raagaard, der er cand.mag. i
medievidenskab med speciale i sanselig formidling af mad.

Jagten på kærligheden
Hold-nr.: 2011-375
Tid: Torsdag 5/3 kl. 19.00-21.15
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Samarbejdspartner: Dokk1

Størst af alt er kærligheden! Vi tror på den, længes efter den og slås
for den. Men hvad er det perfekte match egentlig? Bliv klogere på kærlighed og parforhold, når hjerneforsker Troels W. Kjær og psykolog
Asger Neumann dykker ned i både hjernens kemi og de psykologiske
aspekter. Er det evolutionen, der styrer, hvem vi tiltrækkes af? Hvad
kan vi selv gøre for at finde og gøde kærligheden? Og hvilken rolle
spiller tidens nye datingplatforme? Efter to vidensoplæg slutter Kathrine & Michael fra ’Gift ved første blik’ (sæson 5) sig til forskerne
på scenen. I samtale med aftenens vært Line Friis Frederiksen skal vi
rundt om parforholdet og kærlighedens udfordringer og muligheder
i dag.

Tilmeld dig på
aarhundredetsfestival.dk
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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

Sekretariatet

Fotos og illustrationer

Forbehold

Folkeuniversitetet
Bartholins Allé 16,
bygning 1328, 3. sal
8000 Aarhus C
www.fuau.dk / 8843 8000

Fotos s. 1, 3, 19 og 32: Jakob Mark Photography. Foto s. 18: Tor Trads, Radio4.
Øvrige fotos: Martin Dam Kristensen og
Søren Kjeldgaard. Layout og grafik: Walk
Agency.

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring
af underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne
ændringer giver 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.

Åbningstider

Bøger, noter og slides

Mandag-fredag kl. 10-15

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første undervisningsgang
af Folkeuniversitetets 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.

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.

Mad og drikke
Det er muligt at købe kolde og varme
drikkevarer samt diverse snacks i forbindelse med undervisningen

Studierabat

Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket
ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding senest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser/ekskursioner er bindende, og depositum refunderes ikke.

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er berettiget til SU. Oplys
uddannelsessted og årskortnummer ved
tilmelding. Husk studiekort første undervisningsgang.
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Afmelding

Programmets sider er trykt på 100 % genbrugspapir og omslaget på ubestrøget offset papir. Papirmassen er fra ansvarligt skovbrug eller andre
kontrollerede kilder, hvilket bl.a. betyder, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer
(FSC-mærket). Programmet er fremstillet under
skrappe miljøkrav, som er gældende i alle dele af
produktets livscyklus (Svanemærket og EU-blomsten). Programmet skal puttes i papircontaineren,
når du er færdig med at bruge det. Papiret genanvendes i gennemsnit syv gange
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Undervisningssted

Programmets miljøaftryk og
håndtering

25 år

20medår

med
rejser i
Iran

rejser i
Uzbekistan

20 år

20 år

med
rejser i

Kaukasus

med
rejser i
Jordan

POINTS
MATCH
DANMARK OG TYSKLAND I EUROPA –
SAMARBEJDE, KONFLIKT OG FREMTIDENS UDFORDRINGER
MATCHPOINTS SEMINAR
AARHUS UNIVERSITET
23. – 25. APRIL 2020
Ærkefjender og bedstevenner. Danmark og Tyskland har historisk set haft et stormfuldt
og omskifteligt forhold. Konferencen MatchPoints Seminar 2020 på Aarhus Universitet
sætter fokus på det dansk-tyske forhold – historisk, kulturelt, økonomisk og politisk.
2020 er et vigtigt år i det dansk-tyske forhold. Året markerer ud over 100-året for Genforeningen en
række andre jubilæer, og Danmarks og Tysklands regeringer har udnævnt 2020 til dansk-tysk kulturelt
venskabsår. MatchPoints Seminar 2020 taler ind i denne sammenhæng og har blandt andre professor
Anne Applebaum, professor Marcel Fratzscher og udenrigsminister Jeppe Kofod på programmet.
MatchPoints Seminar vil foregå på engelsk og henvender sig til forskere, erhvervsliv, embedsmænd,
gymnasielærere, studerende – og til dem, der interesserer sig for det dansk-tyske forhold.
Ud over faglige sessioner, keynote speeches og paneldebatter byder MatchPoints Seminar 2020
på to folkelige arrangementer i Aarhus, du kan tilmelde dig separat: Musikalsk Odyssé i Musikhuset
(se holdnr. 2011-482 i Folkeuniversitetets program for Aarhus) og temadagen på dansk: Fra fjendskab
til venskab. Dansk-tyske relationer fra 1864 til i dag (se holdnr. 2011-444 i Folkeuniversitetets program
for Aarhus).
Tilmeldingen til MatchPoints Seminar 2020 i Aarhus åbner i januar 2020.

Læs mere om MatchPoints Seminar 2020:
matchpoints.au.dk
PARTNERE OG SPONSORER:

