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Forord
Vi lærer hele livet

Ekstraprogram
Se alle forelæsninger, som starter lige efter påske. 
Se også de mange helt nye efterårsforelæsninger, 
der netop er lanceret på hjemmesiden fuau.dk.

Du kan allerede nu gå på opdagelse i den første del af Folkeuniversitetets efterårsprogram. Folkeuniversitetet har nemlig 

offentliggjort helt nye forelæsningsrækker på hjemmesiden www.fuau.dk. Du kan se alle de nye forelæsningsrækker, som 

begynder i efteråret 2017, og  du kan se eller gense alle forelæsningsrækkerne, som begynder lige efter påske. 

Det program, du her læser i, udkommer ikke i en trykt version, men udgives udelukkende som et digitalt ekstraprogram, 

der udsendes til Folkeuniversitetets gode venner, nemlig til jer der enten er tilmeldt Folkeuniversitetets nyhedsbrev eller 

følger Folkeuniversitetet på Facebook. På Folkeuniversitetet vil vi gerne give netop jer chancen for at være de allerførste 

til at se de mange nye forelæsningsrækker. Du kan læse programmet på din computer, tablet eller få overblikket på din 

mobiltelefon, og du kan klikke direkte på det enkelte holds titel og komme videre til tilmeldingen på Folkeuniversitetets 

hjemmeside. Du kan også printe udvalgte sider eller hele programmet. Desuden kan du selvfølgelig også se alle forelæs-

ningerne direkte på hjemmesiden. 

Folkeuniversitetet udsender traditionen tro et stort trykt program til sommer. Det program udkommer i juni, og det inde-

holder det samlede efterårsprogram. Du kan godt glæde dig til at få det ind ad brevsprækken. Men mens du venter på, at 

det udkommer, håber vi, at du kan finde inspiration og ny viden i dette digitale program, hvor du kan se den første andel af, 

hvad du kan opleve på Folkeuniversitetet det kommende år. 
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Hør om verdens lande og regioner,  
økonomiens udvikling og de politiske slagsmål  
om samfundets indretning. Landets dygtigste  
samfundsforskere kaster lys på de tendenser,  

udfordringer og teorier, der optager dem lige nu.  
Forstå verden af i dag.

Samfund og
verden

Hør om verdens lande og regioner,  
økonomiens udvikling og de politiske slagsmål  
om samfundets indretning. Landets dygtigste  
samfundsforskere kaster lys på de tendenser,  

udfordringer og teorier, der optager dem lige nu.  
Forstå verden af i dag.

https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden.aspx?so=0


FBI og CIA  
– verdens mest magtfulde 
efterretningstjenester

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Hans Jørgen Bonnichsen,  
tidligere operativ chef for PET

Spioner, seriemordere og terrorhand-

linger – i USA er fjendebilledet kom-

plekst. Trusler bekæmpes på egen 

og udenlandsk banehalvdel, og to 

organisationer står i centrum for den-

ne opgave, nemlig FBI og CIA. Begge 

organisationer har haft afgørende be-

tydning for kriminalitetsbekæmpelse 

samt for udviklingen af det moderne 

politi- og efterretningsarbejde. Hør 

den fascinerende historie om de ame-

rikanske efterretningstjenester og få et 

helt særligt indblik i organisationernes 

arbejdsmetoder før og nu. 

06/09:  FBI, gangstere, spioner  
og politik

13/09:  CIA’s fødsel og optakten til 
den kolde krig 

20/09:  FBI og CIA anno 2017 

Rusland under Putin

Dato og tid: 1/11, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Vi kender alle Putin som macho-statsmanden, der væl-

ter 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, fal-

dende realløn og udbrud af utilfredshed. Så hvor stærkt er 

Putins greb om magten egentlig? Hvilken rolle spiller for-

holdet til Hviderusland og Ukraine? Og handler Ruslands 

politik i Syrien dybest set om at etablere en magtpolitisk 

trekant mellem Kina, Rusland og USA? 

01/11:  Putins stormagtsdrømme: Udenrigspolitikken. 
Niels Bo Poulsen, militærhistoriker,  

Forsvarsakademiet

08/11:  Udfordringerne indadtil. Hvordan fastholder 
Putin magten, og hvad truer den? Jakob Tol-

strup, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

15/11:  Rusland og de homoseksuelle: 2013-propagan-
daloven. Anne-Sophie Winther Pilholm,  

cand.mag. i kultur og formidling

22/11:  Konflikten i Ukraine. Claus Mathiesen, lektor i 

russisk, Forsvarsakademiet

29/11:  Dragen og bjørnen. Ruslands forhold til Kina. 
Karsten Jakob Møller, senioranalytiker, Dansk 

Institut for Internationale Studier

06/12:  Det nye Ruslands storhed og økonomisk-poli-
tiske forfald. Mette Skak, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

Store samfundstænkere

Dato og tid: 1/11, 7 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
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 samfun-

dets opbygning og analyserede det 

moderne liv. Deres perspektiver og 

analyser har haft afgørende betydning 

for fremtidens samfundsudvikling og 

samfundssyn, og de har præget po-

litikere og embedsmænd op gennem 

1900-tallet og frem til i dag. Få indblik 

i de store samfundstænkere og deres 

banebrydende ideer.

01/11:  Platon og Aristoteles.  
Jakob Leth Fink, postdoc i 

idéhistorie, Göteborg  

Universitet

08/11:  Niccolò Macchiavelli. Gert 

Sørensen, lektor i italiensk 

historie og kultur, Københavns 

Universitet

15/11:  Thomas Hobbes. Carsten 

Bagge Laustsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

22/11:  John Locke. Søren Hviid  

Pedersen, lektor i statskund-

skab, Syddansk Universitet

29/11:  Karl Marx. Jørn Loftager,  

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

06/12:  Max Weber. Lars Thorup 

Larsen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

13/12:  Carl Schmitt. Søren Hviid Pe-

dersen, lektor i statskundskab, 

Syddansk Universitet” Selv om socialismen skulle være død 
for bestandig, så er Marx fortsat 
uomgængelig for enhver seriøs og kritisk 
refleksion over det moderne samfunds 
indretning og udvikling.” 

Jørn Loftager 
Lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
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https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/fbi-og-cia-verdens-mest-magtfulde-efterretningstjenester-1723-122.aspx
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/fbi-og-cia-verdens-mest-magtfulde-efterretningstjenester-1723-122.aspx
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/fbi-og-cia-verdens-mest-magtfulde-efterretningstjenester-1723-122.aspx
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/rusland-under-putin-1723-124.aspx
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/store-samfundstaenkere-1723-123.aspx


Indblik i Mellemøsten

Dato og tid: 24/1 2018, 8 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, Birk Centerpark 15

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en 

kompleks region, hvor forskellige kulturer, politiske dags-

ordener og økonomiske betingelser både mødes og støder 

sammen. Islamisk Stat, krigen i Syrien, enorme flygtninge-

strømme, kup og demonstrationer har alt sammen præget 

Mellemøsten i den senere tid. Det vidner om en region i 

opbrud. Men hvor er Mellemøsten på vej hen? 

24/01:  Iran. Jesper Petersen, ph.d.-studerende,  

Lund Universitet

31/01:  Golfstaterne. Martin Hvidt, lektor i Mellemøst- 

studier, Syddansk Universitet

07/02:  Libanon. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

14/02:  Egypten (på letforståeligt engelsk).  
Mark Sedgwick, professor MSO i islamstudier, 

Aarhus Universitet

21/02:  Syrien. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

28/02:  Israel og Palæstina. Peter Lodberg, professor 

MSO i teologi, Aarhus Universitet

07/03:  Tyrkiet. Deniz Serinci, cand.public. B,  

freelance journalist

14/03:  Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i Mellemøst- 

studier, Syddansk Universitet

Det andet USA

Dato og tid: 1/3 2018, 4 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Marianne Kongerslev, ph.d., ekstern lektor i 
amerikanske studier, Syddansk Universitet

Vil du blive klogere på et andet USA? Det USA som ikke al-

tid vises i nyhederne? Det andet USA er bevægelsen Black 

Lives Matter. Det er millioner af kvinder, der går på gaden 

i protest mod Trump. Og det er immigranter, der er under 

pres fra regeringen. Denne foredragsrække stiller skarpt 

på de dele og grupper i den amerikanske befolkning, der 

ofte er underrepræsenteret i den offentlige debat. For USA 

er på mange måder et mere komplekst land end det billede, 

der ofte bliver portrætteret. Få et unikt indblik i landet på 

den anden side af Atlanten.

01/03:  De nye borgerrettighedsbevægelser
08/03:  Immigration og isolationisme
15/03:  Ligestilling og køn
22/03:  Nye stemmer i litteraturen

Det israelske flag symboliserer 
en davidstjerne på et jødisk 
bedesjal (tallit) – designet af 
Zionist bevægelsen i 1891.
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https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/indblik-i-mellemoesten-1813-007.aspx
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/det-andet-usa-1813-018.aspx


Organisation,
ledelse og

kommunikation

Du bruger en fjerdedel af dit voksne liv på dit arbejde. 
Få styrket dine kompetencer inden for  

kommunikation og ledelse samt gode råd til, 
hvordan du lærer fra dig, coacher eller  

skriver professionelt.

https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0


Fra ledelseskultur  
til ledelse af kultur

Dato og tid: 19/4, 1 onsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Pia Lauritzen, ph.d. i filosofi

Præsidentvalget i USA 2016 er det seneste 

blandt mange beviser på, at der ikke er noget så 

magtfuldt som mobilisering af masser. Jo bed-

re man kender sine lus på gangen, jo større er 

sandsynligheden for, at man kan påvirke dem til 

at opføre sig på den måde, man ønsker. Alligevel 

bruger ledere verden over betydelig mere tid på 

at formulere deres egne tanker og ideer end på 

at lære deres ”lus” at kende. Hvorfor? Forløbet 

beskæftiger sig med ledelse som et fænomen. 

Opfordringen til ledere er, at de skal beskæftige 

sig mere med den organisations- og samfunds-

kultur, de er ledere i. Og hjælpen til at gøre det 

kommer dels fra filosofisk forskning i spørgsmå-

lets betydning for kultur og mentalitet, dels fra 

nye analyse- og mobiliseringsmetoder.

Konsulentens grønspættebog

Dato og tid: 3/5, 1 onsdag, kl. 17.15-20.30
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., Willer, Bryld 
og Strøier Organisationspsykologer

Konsulentydelser er i dag præget af en høj grad 

af kompleksitet, og konsulenten skal kunne ind-

tage en række forskellige roller. Forelæsningen 

stiller skarpt på de psykologiske udfordringer, di-

lemmaer, glæder og vanskeligheder, som enhver 

form for proceskonsulent kan møde i hverdagen, 

med udgangspunkt i fire organisationspsykologi-

ske paradigmer. Forelæsningen henvender sig til 

den interne eller eksterne konsulent i både den 

offentlige og private sektor samt til alle andre 

med interesse for organisationspsykologiske te-

orier og metoder. Forløbet er baseret på bogen 

’Konsulentens grønspættebog’ (Dansk Psykolo-

gisk Forlag).

God grammatik

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Richard Madsen, studie-
adjunkt i anvendt lingvistik, Aalborg 
Universitet

God kommunikation bygger på korrekt 

sprogbrug, og korrekt sprogbrug for-

udsætter et godt kendskab til sprogets 

system. Med denne forelæsningsrække 

vil du få svar på spørgsmål om over-

ordnede emner, og vi vil dykke ned i 

konkrete sproglige spørgsmål. Få en 

grundlæggende og grundig introdukti-

on til det danske sprogsystem, hvordan 

ord og sætninger opbygges, tegnsæt-

ningsreglerne, og få sat de mest almin-

delige fejltyper og vanskelige ord  på 

radaren. 

Konsulentydelser udgør en blanding af under-
visning, rådgivning og ledelse af processer, ofte 
simultant, og resulterer derfor ofte i en ydelse, 
der er præget af høj kompleksitet.
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https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/fra-ledelseskultur-til-ledelse-af-kultur-1713-426.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/fra-ledelseskultur-til-ledelse-af-kultur-1713-426.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/konsulentens-groenspaettebog-1713-428.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/god-grammatik-1723-156.aspx


Ledelsespsykologi

Dato og tid: 25/10, 5 onsdage, 19.30-21.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 850 kr., studerende 630 kr. (bog værdi 329 kr.)
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Bliv introduceret til den nyeste forskning inden for ledel-

sespsykologien, hvor ledelse handler om processer og op-

gaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelses-

psykologien bør vi vende blikket fra lederen som person 

og kigge nærmere på ledelse som sociale processer. Denne 

forelæsningsrække henvender sig til nuværende og kom-

mende ledere samt andre, der interesserer sig for ledelse 

som fænomen. Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen 

’Ledelsespsykologi’ (Samfundslitteratur), som kan inklude-

res i prisen.

25/10: Introduktion til ledelsespsykologi – lederen som 
person og ledelse som social praksis.  
Tue Juelsbo, forskningsassistent i kreativitet og 

ledelsespsykologi, Aalborg Universitet

01/11: Ledelse af motivation. Rasmus Thy Grøn,  

cand.psych. og ledelseskonsulent, LEAD –  

enter next level

08/11: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel.  
Tanja Kirkegaard, ph.d. i psykologi,  

Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

15/11: Ledelse, magt og konflikt. Morten Kusk  

Fogsgaard, cand.psych., erhvervsPhD-stipendiat  

i ledelses- og organisationspsykologi,  

Aalborg Universitet

22/11: Ledelse af kreativitet og lederudvikling.  
Tue Juelsbo, forskningsassistent i kreativitet og  

ledelsespsykologi, Aalborg Universitet

Mentorskab og mesterlære

Dato og tid: 26/10, 1 torsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Tue Juelsbo, ph.d.-stude-
rende i læring og innovation, Aalborg 
Universitet og seniorkonsulent, Mannaz

I dagens samfund er det en forudsæt-

ning, at mennesker og organisationer 

er i stand til at lære. Vi skal lære for at 

kunne forandre og for at kunne bevare 

det, der fungerer godt. Men hvad skal 

der til for at etablere gode forudsæt-

ninger for læring på en arbejdsplads? 

Forløbet tager afsæt i udgivelsen ’Lær!’ 

(Gyldendal Business), der giver indsigt 

i arbejdet med talentudvikling, oplæ-

ring og videreuddannelse. Bliv også 

klogere på, hvordan du arbejder med 

udviklingen af en læringskultur, med 

innovation og med de læringsfælder, 

som vi risikerer at snuble i. 

Mødefacilitering

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Ib Ravn, faciliteringstræner 
og lektor i organisatoriske videnprocesser, 
Aarhus Universitet

Hvordan får man møder, der er vær-

diskabende, effektive, involverende, 

muntre, korte og fåtallige? Det gør man 

ved at facilitere dem. Det vil sige styre 

deres form stramt og venligt, så indhol-

det og formålet fremmes bedst muligt. 

Facilitering er en form for myndig og 

inkluderende mødeledelse, der næsten 

umærkeligt bringer det bedste frem i 

mødedeltagerne, så gruppen sammen 

når det hele på den aftalte tid, og alle 

har været på og er glade. Weekendfor-

løbet introducerer en række redskaber 

til mødefacilitering, og deltagerne af-

prøver dem i mindre, faciliterede grup-

per. Forløbet henvender sig til alle med 

mødeansvar. 

Nudging – et redskab til 
adfærdsændring

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Mia Simone Malthesen, 
cand.polit. og daglig leder af iNudgeyou

Forbud, fedtafgifter og fartbøder er 

klassiske værktøjer til adfærdsændring, 

men en prisstigning resulterer ikke al-

tid i skrabet smør på brødet, og mulig-

heden for en fartbøde får ikke alle til at 

løfte foden fra speederen. Nudging er 

et nyt værktøj til adfærdsforandring. Et 

’nudge’ er et velment puf i den rigtige 

retning. I praksis kan det fx være far-

vede 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  de klassiske reguleringsstra-

tegier: information, incitamentsstyring 

og direkte regulering. 
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https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/ledelsespsykologi-1723-044.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/mentorskab-og-mesterlaere-1723-090.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/moedefacilitering-1723-162.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nudging-et-redskab-til-adfaerdsaendring-1723-150.aspx
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nudging-et-redskab-til-adfaerdsaendring-1723-150.aspx


Psykologi, sundhed 
og pædagogik

Et godt liv er mange ting. Mange knytter det til 
et godt helbred fysisk såvel som psykisk. Men 
hvordan tager man bedst vare på sig selv og 

andre? Få viden om kropslig udfoldelse, læring 
og kost.

Psykologi,
sundhed og 
pædagogik

Et godt liv er mange ting.  
Mange knytter det til et godt helbred fysisk  
såvel som psykisk. Men hvordan tager man  

bedst vare på sig selv og andre?  
Få viden om kropslig udfoldelse, læring og kost.

https://fuau.dk/herning/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0


Autisme hos børn

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Cecilia Brynskov, ekstern lektor i 
psykologi, Aarhus Universitet og ekstern lektor i 
audiologopædi, Københavns Universitet

Næsten 1 % af alle børn har autisme. At have au-

tisme betyder, at man har vanskeligt ved kommu-

nikation og ved at indgå i sociale sammenhænge. 

Men autisme kan se ud på mange forskellige 

måder, og det er også meget forskelligt, hvordan 

autismen påvirker den enkelte og familien. Få en 

introduktion til, hvad autisme er.

Den fantastiske hjerne

Dato og tid: 6/9, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger  

20 % af kroppens energi og indeholder op mod 

en billion nerveceller i et kompliceret netværk. 

Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære 

og navigere i en verden fyldt med informationer. 

Det er kroppens suveræne kommandocenter, 

hjernen, der løser disse opgaver. Men hvordan 

fungerer hjernen egentlig? Kom og få mest mu-

ligt ud af din hjerne. 

06/09:  Introduktion til den fysiske hjerne. Leif 

Østergaard, professor i neurovidenskab 

og centerleder, Aarhus Universitet

13/09:  Hjernen og aldring – få mest muligt ud 
af hjernen uanset alder. Ellen Garde, 

læge og hjerneforsker, MR-forsknings-

sektionen, Hvidovre Hospital og Center 

for Sund Aldring, Københavns  

Universitet

20/09:  Hjernen og læring. Ole Lauridsen, lektor 

i undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

27/09:  Hjernen og psykiske sygdomme.  
Mahmoud Ashkanian, overlæge og lek-

tor i neuropsykiatri, Aarhus Universitet

04/10:  Hjernen og motion. Jesper Lund-

bye-Jensen, lektor i neurofysiologi og 

motorisk kontrol, Københavns  

Universitet

11/10:  Hjernen og afhængighed.  
Arne Møller, klinisk lektor i integrativ 

neurovidenskab, Aarhus Universitet

Fordybelse, meditation og  
fælles stilhed 

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 17.15-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15

Hør og oplev, hvordan du gennem for-

dybelse, meditation og fælles stilhed 

kan opnå ro, nærvær, klarhed, samhø-

righed og flow – og hvordan det kan 

forbedre kommunikation og skabe 

bedre relationer. Undervisningen vil 

være en vekselvirkning mellem teori og 

øvelser, så du får afprøvet de forskelli-

ge værktøjer undervejs. 

06/09:  Fordybelse og flow. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

13/09:  Meditation og indre ro. 
Malene Mygind, cand.mag. i 

psykologi og sundhed, ledel-

seskonsulent og positiv coach

20/09:  Fællesskabt stilhed. Bastian 

Overgaard, foredragsholder og 

Silent Co-creation facilitator

Positiv psykologi i hverdagen

Dato og tid: 2/11, 5 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Stress, sygdom og kriser. Der vil altid eksistere 

dårligdomme og udfordrende situationer i hver-

dagen, som kan optage vores tanker negativt, 

dræne os for energi og få os til at miste overblik-

ket. Men det er ikke noget, vi ønsker, og man kan 

gøre meget for at forebygge det ved at prioritere 

dét, der gør livet værd at leve – også når man 

møder modgang. Positiv psykologi en ny gren af 

psykologien, som fokuserer særligt på det vel-

fungerende og det forebyggende. Det er viden-

skab, som fokuserer på, hvordan man kan trives 

og fungerer godt i hverdagen, uanset om man er 

på arbejde eller har fri. Bliv introduceret til den 

positive psykologis teorier og metoder, og få ind-

blik i, hvordan positiv psykologi både kan bruges 

til at forebygge en masse problemer og til at gøre 

hverdagen mere interessant.

02/11:  Introduktion til den positive psykologi. 
Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus Universitet

09/11:  Mental robusthed i hverdagen. Ida 

Thrane Hertz, cand.mag. i psykologi 

og kommunikation, specialkonsulent, 

Center for Mental Robusthed

16/11:  Foretagsomhed i hverdagen. Anne 

Kirketerp Linstad, ph.d. i foretagsomhed 

og ekstern lektor, Aarhus Universitet

23/11:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted Ander-

sen, lektor i uddannelsesforskning,  

Aarhus Universitet

30/11:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker,  

cand.psych.aut., Psykiatrisk Center 

Frederiksberg

Få nyhedsbrevet  
Tilmeld dig på  
www.fuau.dk
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Viden med puls: 
Løbetræning – bedre 
præstation og øget sundhed

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Simon Lønbro, idrætsfy-
siolog, postdoc ved institut for klinisk 
medicin, Aarhus Universitet

Vi har hørt, at det er godt for os at 

løbe, da det holder sygdomme på af-

stand og hjælper os til at leve længere. 

Men hvordan forbedrer man sin løbe- 

præstation? Og hvor meget skal der til 

for at forebygge sygdom? Få inspirati-

on til at få mest ud af din løbetræning, 

uanset hvad din motivation er for at 

løbe. Hør mere om de gavnlige effek-

ter af løbetræning og afprøv konkrete 

redskaber til at forbedre egen løbe-

præstation. 

Hvem bestemmer,  
hvem vi er?

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag kl. 10.30-16.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Lars Lundmann, ekstern lek-
tor i psykologi, Københavns Universitet

Hvem er du? Er du ekstrovert eller in-

trovert? Er du deprimeret, eller har du 

brug for adspredelse og udfordringer? 

Det er spørgsmål, de fleste selvhjælps-

bøger kredser omkring, og der findes 

mange metoder til at undersøge, hvem 

du er. En af de mest anvendte er per-

sonlighedstests. De er dog fyldt med så  

mange problematiske antagelser, at 

konklusionerne ikke er særligt brugbare. 

Børns udvikling

Dato og tid: 21/2 2018, 3 onsdage kl. 17.15-21.15  
(helaftensforelæsninger)
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsykologi, 
Aarhus Universitet

Hvornår begynder børn at kunne huske? Hvordan forstår 

de den fysiske verden? Og hvornår får de en forståelse for 

andre mennesker? Forskning i børns udvikling har gen-

nemgået en rivende udvikling igennem de seneste 30 år. 

Tidligere var udviklingspsykologien primært præget af 

enkelte altomfavnende teorier som eksempelvis Freuds 

og Piagets. I dag tegnes faget snarere af en lang række 

’mini-teorier’, der ikke hævder at kunne give en samlet be-

skrivelse af børns udvikling, men som til gengæld hver især 

giver et mere dækkende billede af dele af børns udvikling. 

Få indblik i børns perceptuelle og intellektuelle udvikling, 

deres følelser og temperament, sprogudvikling, forståelse 

af andre mennesker samt hvordan de husker konkrete be-

givenheder. Undervisningen har især fokus på spæd-, små- 

og førskolebørn. 

” Små børns forståelse for, hvad andre mennesker ved 
eller ikke ved, adskiller sig markant fra den voksnes. Det 
kommer fx tydeligt til udtryk, hvis man leger gemmeleg 
med en 3-årig. Ikke sjældent gemmer den 3-årige sig 
gentagne gange det samme sted, og måske fortæller 
den 3-årige ligefrem, hvor han eller hun vil gemme sig, 
hvilket inden for gemmelegens logik må siges at være 
en uhensigtsmæssig strategi!”

Peter Krøjgaard
Professor i udviklingspsykologi, Aarhus Universitet
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Naturvidenskab  
og teknologi

Naturvidenskaben søger svar i verdens byggesten.  
Den rejser ud til fjerne galakser og ned i de  

mindste partikler. Det er en fascinerende verden,  
der kan gøre os klogere på både  
universets oprindelse og fremtid. 

https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/naturvidenskab-og-teknologi.aspx?so=0


Svampenes verden  
– ude og inde

Dato og tid: tirsdag d. 12/9 kl. 17-19 og 
onsdag d. 13/9 kl. 17.15-21.15
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Cen-
terpark 15. Svampeturen 12/9 starter ved 
Kunstcenter Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 
8600 Silkeborg.
Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i 
biologi, naturvejleder, Naturstyrelsen

Svampe har altid fascineret mennesker. 

De dukker op de mærkeligste steder, 

nogle er spiselige og andre har ry for at 

være dødeligt giftige. Vi har tusinder af 

svampearter herhjemme. Op mod 100 

er gode spisesvampe og ca. 10 er alvor-

ligt giftige – men aldrig så giftige, at de 

er farlige at røre ved. Lær de mange 

svampearter at kende på et forløb, som 

foregår både ude og inde. Tag med 

naturvejleder Jan Kjærgaard på svam-

petur i skoven, og hør om svampenes 

særlige kendetegn. Se, mærk og duft til 

svampene, som du herefter medbrin-

ger til forløbets anden del inden døre. 

Forløbets anden del består af forelæs-

ninger om svampekendetegn, svam-

penes forunderlige liv og deres store 

betydning i naturens husholdning. 

Universets gåder

Dato og tid: 26/10, 6 torsdage kl.  17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Hvad kom før Big Bang? Er Higgs-partiklen den oprindeli-

ge partikel i Universet? Hvad består mørkt stof af? Selvom 

kompetente videnskabsmænd gennem historien har dedi-

keret hele deres liv til at løse Universets mange gåder, er 

der stadig flere spørgsmål end svar. Og det er måske ikke 

så underligt, når man tænker på, at Universet er 13,7 mil-

liarder år gammelt og fyldt med mere end 100 milliarder 

galakser. Hver dag er der danske forskere, der forsøger at 

komme lidt tættere på en løsning af gåderne, og i denne 

forelæsningsrække får du mulighed for at møde seks af 

dem. 

26/10:  Universets oprindelse. Ole Eggers Bjælde, 

astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus 

Universitet

02/11:  Kosmiske stråler. Jens Olaf Pepke Pedersen, 

seniorforsker i klimaændringer, DTU Space

09/11:  Gammaglimt. Johan Fynbo, professor i astrofysik, 

Niels Bohr Instituttet

16/11:  Kvantemekanik og kvanteteknologi. Jacob Sher-

son, lektor i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

23/11:  Den fascinerende verden af elementarpartikler. 
Stefania Xella, lektor i partikelfysik, Niels Bohr 

Instituttet

30/11:  Universets mørke stof. Steen Hansen, lektor i 

astrofysik, Niels Bohr Instituttet

” Universet er og har 
altid været en god 
legeplads, hvor 
der kan tænkes store 
tanker om liv og død 
og lys og mørke.”

Ole Eggers Bjælde
Astrofysiker og 

undervisningsudvikler, Aarhus 

Universitet

Du kan finde spisesvampe hele året, 
men fra august til oktober er der flest. 
Husk, at der også er giftige svampe 
fx rød fluesvamp. Spis derfor aldrig 
svampe, du ikke kender.
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Historie, religion 
og filosofi

I vikingetiden tog vikingerne på togt,  
i middelalderen opfandt man trykkepressen,  

og inden for de seneste 100 års historie har verden  
oplevet to ødelæggende verdenskrige.  

Brug historien til at sætte dit liv i perspektiv.



Landgangen i Normandiet  
– verdens største militære 
operation

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag  
kl.  10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Cleemann Rasmus-
sen, ekstern lektor i russisk og historie, 
Hærens Officersskole

D-dag – landgangen i Normandiet – 

var afgørende for udfaldet af Anden 

Verdenskrig i Vesteuropa. Forud var 

gået flere år med nederlag og skuffel-

ser for de allierede, men endelig blev 

forberedelserne til D-dag sat i værk. 

Forelæsningerne belyser verdens 

største militære operation i dens sam-

menhæng fra forberedelse, henover 

kampene på strandene og frem til den 

endelige tyske overgivelse.

Løgstrup – tanker af 
betydning for nutidens 
mennesker

Dato og tid: 6/9, 4 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i 
systematisk teologi, Aarhus Universitet

K.E. Løgstrup ses af mange som én af 

de mest betydningsfulde danske tæn-

kere siden Kierke gaard, mens andre 

er stærkt kritiske. Søren Krarup har fx 

udtalt, at Løgstrup bærer en stor del 

af skylden for den forvanskning af kri-

stendommen, som han mener finder 

sted i Danmark. Løgstrup beskæftige-

de sig imidlertid langt fra kun med kri-

stendommen. Det er det fællesmenne-

skelige, som optager Løgstrup, og 

derfor kon fronteres man med sit eget 

liv, når man læser ham.

Stormagtsspillet og kampen om 
magten fra 1750 til i dag

Dato og tid: 13/9, 5 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,  
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Historien er præget af stormagternes ambitio-

ner – deres indbyrdes konkurrence, intriger og 

ødelæggende krige. Konger og kejsere, præsi-

denter og statsmænd har mistet alt. Mens andre 

har vundet sejren og ændret verden. Hør om de 

historiske faktorer, der er afgørende for stormag-

ternes storhed og fald. Hvordan så verden ud på 

det givne tidspunkt? Hvilke magtbalancer skulle 

udfordres, og hvilke skulle forsvares? Forelæs-

ningsrækkens primære fokus er perioden 1750 til 

1989, men der trækkes tråde til i dag. Hør om 250 

års magtpolitisk historie.

13/09:  1750-1815: Europas magtspil
20/09:  1815-1860: Storbritanniens globale 

imperium
27/09:  1860-1914: Globale forandringer
04/10:  1914-1945: Verdenskrigene
11/10:  1945-1989: Den kolde krig

Historien om Europa

Dato og tid: 25/10, 6 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15

Historien om Europa er historien om mægtige 

civilisationer, der støder sammen og blandes. Fra 

den græske filosofi over den romerske retsstat 

og den kristne religion og gennem utallige krige 

og magtkampe er opstået det Europa, vi kender 

i dag. I denne forelæsningsrække dykker vi ned 

i Europas historie. Hvad er det særligt europæi-

ske, og hvorfor bruger vi stadig betegnelsen ef-

ter en historie med enevældige herskeres hang 

til territoriale udvidelser, massive ideologiske 

spændinger og hele to verdenskrige? Hvad er 

det, der binder os sammen, og hvad skal der til 

for at skille os? 

25/10:  Europa og det europæiske.  
Uffe Østergaard, professor emeritus i 

historie, Copenhagen Business School

01/11:  Antikkens storriger. Peter Fibiger Bang, 

lektor i historie, Københavns Universitet

08/11:  Middelalderen – Europas fødsel. 
Kasper Holdgaard Andersen, videnska-

belig assistent, danmarkshistorien.dk og 

Dansk Center for Byhistorie

15/11:  Opdagelser, oplysning, reformation og 
renæssance. Steffen Heiberg, forfatter 

og fhv. forskningschef, Det Nationalhi-

storiske Museum Frederiksborg Slot

22/11:  Nationalstater og demokrati.  
Svend-Erik Skaaning, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

29/11:  Europas nutid og fremtid – multikultur, 
integration og Brexit. Søren Riishøj,  

lektor emeritus i statskundskab, Syd-

dansk Universitet
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Anden Verdenskrig og 
Hitlers Berlin

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale ka-

pitler om Det Tredje Riges storhed og 

fald udspillede sig i 1933-1945. På den 

ene side var byen rammen for regimets  

selviscenesættelse og massepropa-

ganda efter magtovertagelsen i 1933. 

Den var centrum for Albert Speers og 

Hitlers planer om at skabe en ’Welt-

hauptstadt’ og midtpunktet for nazis-

mens fintmaskede magtapparat. På 

den anden side var Berlin undertryk-

kelsens og forfølgelsens by, hvor jøder 

og systemkritikere nådesløst blev ja-

get og deporteret af regimet. Det var 

frygtens, afmagtens og dødens by, da 

Berlin som Nazitysklands centrale poli-

tiske, administrative og organisatoriske 

nervecenter blev et hovedmål for de 

allieredes bombefly. Det var en ruin-

by, som Den Røde Hær brutalt indtog 

i Slaget om Berlin i 1945, der symbolsk 

markerede Anden Verdenskrigs afslut-

ning i Europa. Hør om Berlins historie 

fra 1933 til 1945. 

Hvad enhver dansker bør 
vide om Danmarks historie

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

Få styr på milepælene og de lange 

linjer i Danmarks historie og indblik i, 

hvorfor landet ser ud, som det gør. Det 

kan synes risikabelt at opstille en ka-

non for Danmarks historie, men nogle 

udviklinger, begivenheder og personer 

står alligevel helt centrale for forståel-

sen af det Danmark, vi kender. Dagen 

starter, hvor Harald Blåtand bød, at de 

store sten skulle sættes og hugges i 

Jelling og opruller dernæst Kalmaru-

nionen, Reformationen, svenskekrige-

ne, enevælden, oplysningstiden med 

Frederiksstadens tilblivelse, landbore-

formerne, Grundloven og 1800-tallets 

transformering af riget til nationalstat. 

Vi slutter i 2003, hvor der skete et pa-

radigmeskifte i dansk udenrigspolitik – 

bare for at nævne nogle af stoppeste-

derne på dagsturen gennem Danmarks 

1000-årige historie.

Det gode liv

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag kl. 10.30-15.30
Pris: 310 kr., studerende 180 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser:  Jørgen Husted, lektor i filosofi,  
Aarhus Universitet

Hvad er et godt liv? Hvad gør et liv godt og hvorfor? Lige 

siden Platon har store filosoffer givet deres svar herpå. 

Svarene hænger sammen med menneskesyn, syn på det 

gode menneske og det gode samfund. I forløbet præsente-

res de to dominerende traditioner. Den ene lader det gode 

liv afhænge af, hvordan det leves, og hvad der udrettes i 

det. Den anden lader det afhænge af, hvordan det føles, 

og den slags oplevelser, der fylder det. Aristoteles og Im-

manuel Kant er de store navne i den første tradition, i den 

anden er det bl.a. John Stuart Mill samt forskellige nutidige 

tænkere. Som repræsenanter for feltet mellem hovedret-

ningerne inddrages Søren Kierkegaard og Jean P. Sartre. 

Teorien uddybes med henvisning til aktuelle spørgsmål om 

etik og moral, livsværdier, multikulturalisme, opragelse og 

dannelse. Som baggrundslæsning kan anvendes Jørgen 

Husteds bog: ’Etiske teorier’ (Hans Reitzels Forlag). 

Napoleonskrigene

Dato og tid: 24/1 2018, 5 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,  
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Indtil Første Verdenskrig omtalte man Napoleonskrigene 

som ’Den Store Krig’. Forklaringen er simpel: Ikke alene 

fastholdt krigene Europa i en jernnæve i perioden 1803-

1815, men de forandrede også europæernes sociale, øko-

nomiske og politiske virkelighed for eftertiden – de gjorde 

Europa moderne. Krigenes varighed, slagenes størrelse 

og intensitet producerede nemlig en reformbølge i euro-

pæiske stormagter som Storbritannien, Preussen, Østrig 

og Rusland, der forandrede Europa. Forelæsningsrækken 

belyser denne forandringsproces med udgangspunkt i en 

række toneangivende slag fra Napoleonskrigene, herunder 

slaget ved Austerlitz, slaget ved Trafalgar, Napoleons inva-

sion af Rusland i 1812 og slaget ved Waterloo. Bliv klogere 

på bl.a. Napoleons og Wellingtons feltherrekunst, de øko-

nomiske og politiske reformer i Preussen, Østrig og Rus-

land samt magtspillet i Europa i perioden 1803-1815.

Har du fundet et 
spændende forløb?
Tilmeld dig  
på www.fuau.dk

Berlin var centrum for 
Hitlers planer om at skabe 
en ’Welthauptstadt’ og 
midtpunktet for nazismens 
fintmaskede magtapparat. 
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Kunst, litteratur 
og musik

Få overblik over kunst- og arkitekturhistoriens  
stilretninger eller zoom ind på de kreative hjerner bag.  

Oplev mesterværker, som indeholder universelle  
budskaber, der berører beskuere på tværs af tid og sted.

https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik.aspx?so=0
https://fuau.dk/herning/program/kunst-litteratur-og-musik.aspx?so=0


Musikkens mesterværker

Dato og tid: 19/4, 4 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Kom og få mere ud af musikken! Forelæsningsrækken dyk-

ker ned i nogle berømte og meget forskellige musikværker. 

Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk ad gangen, og få 

samtidig en introduktion til almene musikbegreber, mu-

sikgenrer, instrumenter og musikhistorie. Du bliver rustet 

til at få endnu mere ud af din næste musikoplevelse. Alle 

deltagere får adgang til musikken via internettet og skal til 

hver mødegang lytte til værket på forhånd.

19/04: Mussorgskij/Ravel: Udstillingsbilleder
26/04: Carl Nielsen: 5. symfoni
03/05: Richard Strauss: Don Juan
10/05: Händel: Messias

Highlights i otte europæiske landes 
kunsthistorie

Dato og tid: 6/9, 8 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Anne Lie Stokbro, mag.art. i  
kunsthistorie

De kunstneriske strømninger og udtryk har op gennem 

kunsthistorien haft en bemærkelsesværdig evne til at spre-

de sig ud over det europæiske kontinent. Særligt italienske 

og franske påvirkninger har siden middelalderen haft stor 

indflydelse, og man kunne nemt få det indtryk, at de øvrige 

lande blot følger med. Det er naturligvis ikke hele sand-

heden, og særligt årene fra ca. 1800 til 1940 var rige på 

”lokale” versioner af og bud på fortolkninger af de gennem-

gående strømninger. I forelæsningsrækken skal vi derfor 

se otte europæiske landes særlige bidrag til kunsthistori-

en. Tag med rundt i Europa i selskab med bl.a. Friedrich, 

Turner, Monet, Renoir, Klimt, Picasso, Matisse, Miró og Dali.

06/09:  Sind og drøm. Romantikere og Nazarenere i 
Tyskland, ca. 1800-1830

13/09:  Realisme og idealisme i England ca. 1820-1860
20/09:  Friluft og farve. Fransk impressionisme  

ca. 1870-90
27/09:  Wiener Secessionen. Østrigsk symbolisme og 

Jugend omkring 1900
04/10:  Flade og form. International modernisme i 

Frankrig 1905-1930
11/10:  Fart og tempo. Italiensk futurisme og russisk 

rayonnisme ca. 1910-1917
25/10:  Absurditet og dekadence. Tysk dadaisme og 

Weimar-kunst ca. 1915-1933
01/11:  Tegn og underlige gerninger.  

Spansk surrealisme ca. 1920-1939

Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuherning

Det’ dansk

Dato og tid: 26/10, 6 torsdage kl. 17.15-
19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Cen-
terpark 15

Tag med på en rejse gennem det dan-

ske kulturlandskab og kunstarterne fra 

det moderne gennembrud i 1870’erne 

og op gennem det 20. århundrede. 

Forelæsningsrækken er en lystvan-

dring gennem de vigtigste strømninger 

og de lyseste hoveder og deres værker 

inden for henholdsvis dansk litteratur, 

kunst, arkitektur, design, film og musik. 

Hvad er historien bag de værker, der 

har provokeret, flyttet grænser og ført 

til nybrud, og som sidenhen er kommet 

til at stå som symboler på en ny tid? Og 

er de i det hele taget særligt ’danske’ 

eller snarere udtryk for en international 

strømning? Få seks fageksperters bud 

på, hvad der er værd at lægge mærke 

til – og hvad der får deres kulturelsken-

de hjerter til at banke ekstra hurtigt – 

eller gå helt i stå.

26/10:  Litteratur. Dan Ringgaard, 

professor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

02/11:  Kunst. Teresa Østergaard 

Pedersen, ph.d.-stipendiat i 

kunsthistorie, Aarhus  

Universitet

09/11:  Arkitektur. Kasper Lægring, 

arkitekt MAA og mag.art. i 

kunsthistorie

16/11:  Design. Thomas Dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel 

designer

23/11:  Film og tv-serier. Jakob 

Isak Nielsen, lektor i film- og 

medievidenskab, Aarhus 

Universitet

30/11:  Musik. Leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab

Litteratursalon – de ”nye” 
danske slægtsromaner

Dato og tid: 19/9, 2 tirsdage  
kl. 19.00-20.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Biblioteket i Herning, Østergade 8
Underviser: Anne Juul Andersen, cand.
mag., litteraturformidler

Vær med, når vi ser nærmere på nog-

le af de ”nye” danske slægtsromaner 

udgivet i 2017. Litteraturformidler og 

cand.mag. Anne Juul Andersen kaster 

et analytisk blik på de valgte danske 

forfatterskaber og værker. Kom og bliv 

klogere på en aktuel litterær tendens i 

den danske litteratur. Arrangeret i sam-

arbejde med Herning Bibliotekerne

19/09:  Merete Pryds Helle ’Folkets 
skønhed’ og Katrine Marie 
Guldager ’En uskyldig familie’

24/10:  Ida Jessen ’En ny tid’ & ’Dok-
tor Bagges anagrammer’ og 
Maria Helleberg ’Kvinderne 
fra Thy’
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Tre af Shakespeares bedste

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Niels Brunse, oversætter af 
Shakespeare til dansk

Interesserer du dig for Shakespeare, 

men mangler en introduktion til hans 

fantastiske teaterstykker? Så er denne 

lørdag helt sikkert noget for dig. I løbet 

af dagen vil Shakespeare-oversætteren 

Niels Brunse fortælle om skuespillene 

’Kong Lear’, ’En skærsommernatsdrøm’ 

og ’Hamlet’. Alle tre stykker har store 

psykologiske dybder og sproglige ud-

fordringer, som vil blive endevendt og 

diskuteret, ligesom der vil blive kastet 

lys over de forskellige måder, stykkerne 

har været spillet på til forskellige tider. 

Kom til en lærerig lørdag, og bliv kloge-

re på en af den vestlige litteraturhisto-

ries største sprogekvilibrister.

Skagensmalerne – kunst, 
konservering og kærlighed

Dato og tid: 17/3 2018, 1 lørdag kl. 10.00-
16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Herning, AU Herning,  
Birk Centerpark 15
Undervisere: Dorthe Aggerholm, 
kunstkonservator, Skagens Kunstmuseers 
Konserveringsværksted og Tine Schmidt 
Haislund, museumsinspektør, Skagens 
Kunstmuseer

Man kan se dem for sit indre øje: An-

chers maleri ’Den druknede’ med den 

døde fisker liggende på bordet med 

kone, børn og fiskere stående omkring 

sig. Krøyers ’Sommeraften på Skagen 

Sønderstrand’, hvor Anna Ancher og 

Marie Krøyer går tur sammen langs 

stranden. Men hvad er det særlige ved 

skagensmalernes kunst, der har gjort 

dem så kendte og elskede? Fælles for 

skagensmalerne var, at de, inspireret 

af naturalismen og friluftsmaleriet, 

søgte nye steder og motiver, og i løbet 

af 1870’erne blev Skagen forvandlet til 

en kunstnerkoloni, hvor der var plads 

til både arbejde og fest. Kunstnernes 

foretrukne motiver var fiskernes ar-

bejde på stranden, de små fiskerhjem, 

naturen og det sociale liv blandt kunst-

nerne, og skagensmalerne opnåede 

allerede i deres samtid verdensberøm-

melse på store udstillinger i udlandet.

Det kunsthistoriske overblik  
– på ét semester

Dato og tid: 28/2 2018, 7 onsdage kl. 17.15-19.00  
(Ingen undervisning 28/3 og 4/4)
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Herning, AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Anne Lie Stokbro, mag.art. i kunsthistorie

Få overblik over den vestlige kunsthistorie fra den roman-

ske kirkekunst i 1200-tallet til de mange strømninger, ud-

tryk og medier, der præger samtidskunsten. Fokus lægges 

på de store, internationale linjer, men der bliver også plads 

til nedslag i dansk kunsthistorie. Det bliver en hæsblæsen-

de og spændende rejse gennem de forskellige stilperio-

der. Vi møder bl.a. 1500-tallets renæssancekunstnere Mi-

chelangelo og da Vinci, og senere gør vi stop ved Manet og 

Monet og herhjemme Krøyer og Ancher, hvor vi får indblik 

i verden, da den begynder at blive moderne. Senere søger 

symbolister og ekspressionister som Gauguin, van Gogh og 

Munch at sætte form på de indre rørelser, der opstår i en 

tid, hvor mennesket var ved at falde ud af trit med sine 

omgivelser. I modernismen første del afløser det ene ud-

tryk det andet med hvirvlende hast med Picassos kubisme, 

Matisses fauvisme, Kandinskys ekspressionisme og Dalis 

surrealisme. I tiden efter Anden Verdenskrig bliver kunsten 

eksperimenterende som aldrig før med kunstnere som Pol-

lock og Warhol og herhjemme Jorn og Kirkeby. Vi ender 

rejsen ved samtidskunsten repræsenteret af bl.a. Eliasson, 

Hirst og Ai Weiwei.

28/02:  Romansk og gotik kunst, renæssance og  
barok ca. 1200-1700

07/03:  Rokoko, klassicisme, romantik ca. 1700-1820
14/03:  Realisme, naturalisme, impressionisme  

ca. 1820-1890
21/03:  Symbolisme, ekspressionisme, Jugend  

og art nouveau
11/04:  Modernisme til 1945
18/04:  Modernisme efter 1945
25/04:  Samtidskunst
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95 teser – 500 år  
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg. Folkeuniversitetet markerer Reformationsjubilæet med landsdækkende og 
regionale projekter, der sætter fokus på Reformationens samfundsmæssige side, og 
hvad den betyder for os i dag. Jubilæet markeres over hele landet i 2017.

RR2017 – RETHINK REFORMATION

Hvis du kunne ændre én ting i verden, 
hvad skulle det så være? Bliv inspireret af 
Luther og gentænk din verden anno 2017. 
I løbet af 2017 sætter Folkeuniversitetet, 
Aarhus Universitet og Aarhus Domkirke 
fokus på Reformationen som kulturhisto-
risk begivenhed gennem Aarhus2017-pro-
jektet, Rethink Reformation. Vi markerer 
500 året ved at se nærmere på, hvorfor og 
hvordan et kirkeopgør i 1500tallet har be-
tydning for vores liv i dag i alt fra familien, 
til staten, over økonomien og til kunsten.

RETHINK
REFORMATION
 RR2017



WARM-UP  
FORÅR 2017

SAMTALESALON – LYNTESER OM FREMTIDENS 
VELFÆRDSSTAT

Dato og tid: 18/5, 1 torsdag kl. 19.00-21.00
Pris: Gratis, men med tilmelding
Sted: Skanderborg Rådhus , Skanderborg Fælled 1
Undervisere: Pernille Bandholm Jacobsen, cand.mag i æstetik og kultur 
og selvstændig konsulent, Klods-Hans for viderekomne. Jesper Troels 
Jensen, cand.mag. i retorik og seniorpartner i Rhetor - rådgivende retori-
kere. Jørn Henrik Petersen, professor i socialpolitik, Syddansk Universitet

500 år efter Martin Luther proklamerede sine 95 teser, kalder ver-

den atter på nye tanker om fremtiden. I 2017 kan du være med til at 

sætte ord på, hvilken retning verden skal bevæge sig i, når Folke-

universitetet inviterer til samtalesaloner på arbejdspladser, i skoler 

og i foreninger over hele landet. Først gør forskere os klogere på 

dagens emne. Bagefter inviterer vi dig til at gentænke vores forhold 

til moral, samfund og liv i fremtiden. Ved hver salon indsamler vi nye 

teser formuleret af deltagere og forskere i samspil, og til netop den-

ne salon skal vi blive klogere på velfærdsstatens historie og fremtid. 

På selve jubilæumsdagen den 31. oktober slår vi de nye teser op på 

Aarhus Domkirke i en kunstnerisk videoinstallation udviklet af en af 

Danmarks mest nytænkende teatergrupper, Hotel Pro Forma. Kom 

med til en hyggelig aften i Skanderborg og bliv del af en samtale 

med hele Danmark! 

Rethink Reformation løber for alvor af stablen rundt om selve jubi-
læumsdagen den 31. oktober 2017, men allerede nu til foråret kan du 
tage forsmag på glæderne med særlige RR2017 arrangementer. 

VIDENSBRUNCH I DOMKIRKEN 

Dato og tid: start 22/4 2017, 3 lørdage kl. 10.00-12.00
Pris: 110 kr. inkl. brunch  pr. gang
Sted: Aarhus Domkirke, Skt. Clemens Kirke, Store Torv, 8000 Aarhus C

Midt i Aarhus Domkirkes smukke kirkerum får du sat tænkningen i gang med 

en samtale om nye teser for verden og serveret brunch et sted, du sikkert ikke 

plejer at spise morgenmad. Samtalen tager udgangspunkt i de teser, som op-

lægsholderne har udviklet til bogen ’95 teser’, der udkommer på Aarhus Uni-

versitetsforlag i foråret 2017.

22/04:   Tro, håb og kærlighed
 Hvad vil det sige at tro? Hvad kræver kærligheden af os? Og hvad 

tør vi håbe på i det 21. århundrede? Mød teolog og sognepræst, Erik 

Kelstrup, lektor i filosofi og dekan på Aarhus Universitet, Anne Marie 

Pahuus, og teolog og sognepræst i Aarhus Domkirke, Henrik Grøn-

dahl Lund, til en samtale om teser for det 21. århundrede modereret 

af vært på P1 ’Eksistens’, Carsten Ortmann. 

06/05:  Landet og byen 
Statslige arbejdspladser flyttes væk fra byen, og ’Udkantsdanmark’ 

er blevet en fast del af sproget. Men hvilken betydning har byen for 

samfundet i dag? Og hvad mener vi, når vi taler om landet – natio-

nalstaten, markerne eller hele molevitten? Mød Aarhus’ borgmester, 

Jacob Bundsgaard, og professor emeritus, Uffe Østergaard, til en 

samtale om teser for det 21. århundrede modereret af vært på P1 

’Eksistens’, Carsten Ortmann.

27/05:  Magten og Videnskaben 
 Hvem har magten i det 21. århundrede? Er al magt givet til videnska-

ben? Og hvilken slags magt er det, den har? Mød professor MSO i 

idéhistorie, Mikkel Thorup, og professor i teologi, Niels Henrik Greger-

sen til en samtale om teser for det 21. århundrede modereret af vært 

på P1 ’Eksistens’, Carsten Ortmann.
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JUBILÆUMSGUDSTJENESTE

Dato og tid: 27/10 2017 kl.  10.00
Pris: Gratis
Sted: Aarhus Domkirke, Skt. Clemens Kirke, Store Torv, 8000 Aarhus C

Reformationsjubilæet markeres med en helt unik gudstjeneste i Aarhus 

Domkirke. Med udgangspunkt i Luthers opgør genfortolkes arven i nuti-

den. Gudstjenesten begynder på latin med senmiddelalderlig formesse. 

Reformationens forandringer bliver dermed tydelige, når ordet og sangen 

gradvist slår over i modersmålet og gudstjenesten bliver tilgængelig for 

alle. Undervejs bliver det historiske bånd mellem Aarhus Katedralskole 

og Aarhus Domkirke markeret med et stort fælleskor. Der vil også være 

premiere på 95 nye teser for fremtiden og en helt ny salme. Prædikant er 

biskop Henrik Wigh-Poulsen.

VIDENSFESTIVAL

Dato og tid: 31/10 2017 kl. 16.00-24.00
Pris: 0-75kr. 
Sted: På og omkring Bispetorv, Aarhus

På selve dagen for 500-året for Luthers teser og Reformationens begyn-

delse markeres jubilæet omkring Bispetorv i Aarhus med en vidensfe-

stival, hvor torvet og de omkringliggende bygninger forvandles til sce-

ner for helt nye fortolkninger af Reformationen. Tag bl.a. til ’Historisk 

Talkshow’ med skuespiller Bjarne Henriksen i rollen som Martin Luther, 

oplev videoinstallation af Hotel Pro Forma på Bispetorvet, gå til koncert 

og fællessang, vær med til forskershowet ’Reformationen Live’, mød den 

anerkendte artist Lucas de Man i ’De Man in Europe’ og bliv inspireret af 

tankevækkende samtaler, foredrag og debatter.

JUBILÆUMSUGE 
EFTERÅR 2017
I selve ugen omkring jubilæumsdagen den 31. oktober, kulminerer Rethink 
Reformation med tre store events: Jubilæumsgudstjeneste i Domkirken,   
konference på Aarhus Universitet og en stor åben 
vidensfestival på Bispetorv. Oplev videnskabsteater, gentænkte 
koncerter og inspirerende samtaler, når internationale tænkere, 
nationale teaterturnéer og kunstnere i verdensklasse gæster Aarhus.

VIDENSKABELIG KONFERENCE

Dato og tid: 1/11-3/11 2017, fra 9.30-17.00
Pris: Oplyses ved tilmelding
Tilmelding: conferences.au.dk/rr2017/
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet

Efter vidensfestivalen på Bispetorv er Aarhus Universitet vært for en 

international konference om Reformationens indflydelse på europæisk 

historie og nutidens samfund. Denne tredages konference tager Refor-

mationens gentænkning af Gud, staten og individet som anledning til at 

adressere de spørgsmål, som netop nu udfordrer vores syn på samfund 

og tilværelse. Konferencen har deltagelse af et bredt felt af store inter-

nationalt anerkendte forskere og er åben for alle der er optagede af de 

spørgsmål, som præger aktuel forskning i spændingsfeltet mellem histo-

risk viden og aktuelle udfordringer.
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Torsdag 15/6

LYNTESER OM MORAL OG PRÆSTATIONSSAMFUND

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Lektor i teologi, Bo Kristian Holm, gør os klogere på afladshandel, mo-

ral og det 21. århundredes præstationssamfund, mens retoriker Jesper 

Troels Jensen hjælper os med at formulere nye teser om samfundsmoral i 

fremtiden. Samtalen guides af det spritnye samtalespil, LynTeser, som er 

udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

Fredag 16/6

LYNPANEL – ALT HVAD DU BØR VIDE OM 
REFORMATIONEN 

Tid: 11.00-12.00. Sted: Væveloftet på Allinge Bibliotek.

95 teser – 500 år. Med Luthers Reformations jubilæum, er der udbrudt 

ilter debat om, hvad vi skylder Luther. Få en lyn-appetitvækker til Re-

formationens vigtigste temaer og bliv helt skarp på, hvorfor den betyder 

noget i dag med 4 reformationseksperter.

SAMTALESALON – LYNTESER OM FAMILIEFORMER 
OG KØNSROLLER

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Lektor i historie, Nina Koefoed, gør os klogere på, hvordan Reformationen 

satte familien i centrum, som samfundets vigtigste institution, og hvad 

det har betydet for kønsrollemønstrene i Danmark. Bagefter hjælper re-

toriker Jesper Troels Jensen os med at formulere nye teser om familie, 

køn og samliv i fremtiden. Samtalen guides af det spritnye samtalespil, 

LynTeser, som er udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

FOLKEMØDET PÅ 
BORNHOLM 2017
Bliv oplyst på Solskinsøen. Til Folkemødet på Bornholm mødes borgere, politikere og  
organisationer i uformelle rammer til politisk festival. Med afsæt i klippefast viden fra 
forskningens verden er Folkeuniversitetet igen i år med til at kvalificere den politiske debat.

I år tager vi på Folkemødet med Reformationen som 
tema og med aktiviteter spredt ud over hele pladsen. 
Oplev skarpe debatter i øjenhøjde og deltag i samtaler 
om Danmarks fremtid, når forskere fra hele landet sætter 
den nyeste viden om Reformationen og dens samfunds-
mæssige konsekvenser i tale. 

Få perspektiver på alt lige fra familiestrukturer og køns-
roller, individ, fællesskab og individualisme til velfærds-
stat og moral i det 21. århundrede. Få mulighed for at 
deltage i det spritnye samtalespil LynTeser, og vær med 
til at nedfælde dine visioner for fremtiden.

HISTORIENS VENDEPUNKT  
– 4 SKARPE OM REFORMATIONEN

Tid: 19.30-20.30. Sted: Aarhus Universitets forskningsskib Aurora  
i Allinge Havn.

95 teser – 500 år. I 2017 har reformationen jubilæum. Derfor skal vi se 

nærmere på, om og hvorfor den stadig betyder noget for os i dag. Få 4 

skarpe bud på, hvad det vigtigste ved Reformationen er, når 4 forskere 

får hver 10 minutter til give deres bud på den vigtigste reformations-

ændring af dem alle. Og vær med til at afgøre, hvilken forsker, der har 

argumenteret bedst for sin sag, når vi stemmer om, hvilken reformations-

vending der for alvor var historiens vendepunkt?

Lørdag 17/6

SAMTALESALON - LYNTESER OM FÆLLESSKAB  
OG VELFÆRDSSTAT

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Professor i socialpolitik, Jørn Henrik Petersen, gør os klogere på vel-

færdsstatens rødder, mens retoriker Jesper Troels Jensen hjælper os med 

at formulere nye teser om dens fremtid. Samtalen guides af det sprit nye 

samtalespil, LynTeser, som er udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

Læs mere og tilmeld dig på  
reformation.fuau.dk
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Praktiske oplysninger
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Herningmotorvejen

Uldjydevej

Kløvervej

Industrivej Nord

Industrivej Syd
Højskolevej

Handels- og 
Ingeniørhøjskolen 
i Herning

Carl Henning Pedersen og
Else Alfelts Museum

Silkeborgvej
Birk Centerpark

Undervisningsstedernes adresser
Carl-Henning Pedersen og 
Else Alfelts Museum
Birk Centerpark 1
7400 Herning

Handels- og Ingeniørhøjskolen
Aarhus Universitet
Birk Centerpark 15
7400 Herning

Lokalet oplyses på stedet, hvis det ikke er 
angivet i program eller på adgangskort.

Folkeuniversitetet i Herning

2011 www.fuau.dk

Med bus eller tog
Fra Herning tages bus nr. 5 eller 5B til
Birk Centerpark v. HIH eller bus nr. 2, 19, 77 
eller 116 til Industrivej Syd v. Kunstmuseum.  
Bus nr. 2, 5 og 5B afgår fra bybusterminalen, 
de øvrige busser fra rutebilstationen.
Tog tages til Birk Centerpark station.

Med bil
Der er parkeringspladser lige uden for 
begge undervisningssteder.

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, 

stammer billedmateriale fra 

billeddatabaserne Stock.xchng, 

iStockphoto.com, Shutterstock 

og WikiMedia samt fra samar-

bejdspartnere. Fotos af forske-

re: montgomery.dk. Layout og 

grafik: Oddfischlein.

Bøger, noter og slides

Til forløb, hvor bøger er inklu-

deret, udleveres bogen første 

undervisningsgang. Slides og 

undervisningsnoter er ikke 

inkluderet i prisen, og de kan 

ikke forventes fremskaffet og 

udleveret.

Sekretariatet

Folkeuniversitetet, lok. 05.182 

Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal

8000 Aarhus C

www.fuau.dk 

8843 8000 

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10.00-15.00. 

Undervisningssted

Aarhus Universitet

Herning, Birk Centerpark 15

7400 Herning

Tilmelding 

Tilmeld dig på hjemmesiden 

fuau.dk, og betal med Dankort, 

Visa-Dankort eller Visa Elec-

tron. Firmabetaling på EAN el-

ler faktura.

Studierabat

På udvalgte hold gives der  rabat 

til studerende, som er berettiget 

til SU. Oplys uddannelsessted 

og årskortnummer/CPR-nr. på 

hjemmesiden. Husk studiekort 

første undervisningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder 

sig ret til ændring af undervi-

ser, lokale, dato og tidspunkt. 

Sådanne ændringer giver ikke 

ret til refusion af betalingen.

Afmelding

Hvis du fortryder, kan du få det 

indbetalte beløb refunderet 

fratrukket ekspeditionsgebyr 

på 120 kr. Afmelding skal ske 

senest 14 dage før holdstart. 

Tilmelding til rejser og ekskur-

sioner er bindende, og deposi-

tum refunderes ikke. 

Programråd for 
Folkeuniversitetet

Programrådet for Folkeuniversitetet be-

står af styrelsens medlemmer, forskere 

og fagpersoner primært fra Aarhus Uni-

versitet og fra Aarhus’ kulturinstitutioner. 

For Folkeuniversitetet i Herning er der 

desuden et Herning-programråd, som ses 

herunder.

Programrådet i Herning

Iben Østerbye, formidlingschef på biblio-

teket i Herning (formand) / Henrik Stamp, 

tidl. retspræsident i Herning / John Hansen, 

innovationskonsulent, AU Herning / Søren 

Brøndum, rektor på Herning Gymnasium /

Gudrun Aspel, Folkeuniversitetscenteret 

Skærummølle / Lotte Korshøj, museumsle-

der Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts 

Museum / Kristine Holm-Jensen, muse-

umsinspektør Museum Midtjylland / Rikke 

Ramm Eberlein, daglig leder for Den Jyske 

Sangskole /  Marie Kruse Larsen, program- 

og kommunikationschef og Sten Tiede-

mann, rektor på Folkeuniversitetet i Aarhus, 

Emdrup og Herning.

Folkeuniversitetets 
sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- og 

kommunikationschef Marie Kruse Larsen  

/ redaktør Louise Højbjerg Jacobsen / 

redaktør Anne Marie Støvring Sørensen 

(barsel) / redaktør Mette Grønborg Poul-

sen / redaktør Joakim Quorp Matthiesen 

/ redaktør Lærke Sofie Glerup Hansen 

/ redaktør Lotte Vestergård Melsen /  

redaktør Jonas Sloth / programmedarbej-

dere: Kasper Dam Nielsen / Julie Harboe 

/ Helena Lange / Jørgen Vestergård Lind 

/ Kathrine Terkildsen / festivalchef Han-

ne Lundgren Nielsen / projektleder Sofie 

Frøkjær Justesen / projektleder Johanne 

Greibe Andersen / projektleder Anne 

Engedal / festivalmedarbejdere: Marie 

Kjølhede / Mette Nyman Kvist / Henriet-

te Pagh Mathiasen / økonomi- og admi-

nistrationschef Randi Dahlin / assistent 

Martin Kristiansen / receptionist Tinna 

Louise Hansen.
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