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Ekstraprogram

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

Du kan allerede nu gå på opdagelse i den første del af Folkeuniversitetets efterårsprogram. Folkeu-

niversitetet 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 Folkeuniver-

sitetet vil vi gerne give netop jer chancen for at være de allerførste til at se mange nye forelæsnings-

rækker. 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 forelæsningerne direkte på hjemmesiden. 

Folkeuniversitetet udsender traditionen tro et stort trykt program til sommer. Det program udkommer 

i juni, og det indeholder det samlede efterårsprogram. Du kan godt glæde dig til at få det ind ad brev-

sprækken. 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.
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Finansbobler

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-15.00
Pris: 300 kr., studerende 175 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jan Lundorff Rasmussen, 
gæsteforsker, Københavns Universitet

Tilbage i 2008 da finanskrisen medfør-

te en nedsmeltning, der trak tæppet 

væk under økonomien, lå ordet ’boble’ 

på alles læber. De stadig store prisstig-

ninger på boligmarkedet i storbyerne 

efter krisen, har skabt bekymringer for, 

at alt luften ikke blev lukket ud af bob-

len. Men hvordan fungerer disse øko-

nomiske bobler? Hvorfor opstår de? 

Hør Vincent Hendricks forelæsning om 

bobleteori, der berører alt fra medie- 

og informationsbobler til økonomiske 

bobler.

Drab i Danmark

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Vi stifter bekendtskab med mordere og 

deres ofre i film, i bøger og i nyheder-

ne. Men hvor godt kender vi egentlig 

til behandlingen af denne uhyggelige 

forbrydelse – drabet? Forskerne stiller 

skarpt på en hverdag med lægelige un-

dersøgelser af drabsofre og gernings-

mænd, og straffesagen som naturligt 

følger en drabsforbrydelse. Ydermere 

dykkes der ned i, hvordan drabet som 

fænomen skildres i litteraturen.

10.00:  En retsmediciners hverdag. 
Asser Hedegård Thomsen, 

speciallæge i retsmedicin,  

Aarhus Universitet

12.30:  Straffesagen. Gorm Tofte-

gaard Nielsen, professor i jura, 

Aarhus Universitet

14.30:  Drab i litteraturen. Bo Tao 

Michaëlis, mag.art.  

litteraturvidenskab og kultur-

anmelder for Politiken

Tyrkiet under Erdogan

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Som borgmester blev han fængslet for at op-

fordre til religiøst motiveret vold. Som premi-

erminister har han skåret militærbudgettet til 

et historisk lavt niveau for i stedet at prioritere 

sundhedssektoren. Som præsident gjorde han 

sig verdensberømt, da han forsøgte at lukke 

ned for tyrkernes adgang til det sociale medie 

Twitter. Og så har han netop overlevet det første 

kupforsøg i Tyrkiet i over 30 år. Kom tættere på 

Recep Tayyip Erdogan.

10.00:  Historien. Dietrich Jung, professor i 

historie, Syddansk Universitet

12.30:  Politikken. Deniz Serinci, cand.public.  

freelance journalist

14.30:  Fremtiden. Mathias Findalen, ekstern 

lektor på tyrkiske studier, Københavns 

Universitet

Rule, Britannia! Storbritannien før 
og efter Brexit

Dato og tid: 24/4, 5 mandage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Solen går aldrig ned over det britiske imperium. 

Sådan hed det, da Storbritannien på sit højeste 

administrerede en femtedel af verdens befolk-

ning og imperiet rakte ud i alle klodens afkroge. 

Briterne har for mange af os stået som et stærkt 

forenet kongerige, men Brexit har afsløret et 

splittet Storbritannien. Fem forelæsninger forsø-

ger at forstå det splittede folkefærd.

24/04:  Storbritannien i verden fra 1800-tal-
let til i dag. Casper Andersen, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

01/05:  Irland efter Brexit: Ny dynamik i gamle 
konflikter? Sara Dybris McQuaid, lektor 

i britisk og irsk historie og samfund, 

Aarhus Universitet

08/05:  Engelsk identitet: Imperium, Stor-
britannien og Europa. Sara Dybris 

McQuaid, lektor i britisk og irsk historie 

og samfund, Aarhus Universitet

15/05:  Et valg mellem to Unioner: Skotland 
efter Brexit. Mark Friis Hau, ph.d.-stude-

rende i europastudier, Aarhus  

Universitet

22/05:  Hvorfor Wexit? Wales før og efter Bre-
xit. Lisanne Wilken, lektor i europastudi-

er, Aarhus Universitet

” Drab er den alvorligste forbrydelse, 
hvor politiet, anklagerne, retsmedicinerne 
og andre fagfolk yder deres ypperste, 
og hvor befolkningens medlevelse eller 
nysgerrighed er særlig stor.”  
 
Gorm Toftegaard Nielsen 
Professor i jura, Aarhus Universitet
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Forstå Danmarks økonomi

Dato og tid: 4/9, 5 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

I løbet af de seneste mange år er Danmarks na-

tionalregnskab blevet udlagt, analyseret og for-

tolket. Nyhedsudsendelser, aviser og fagblade 

jonglerer gerne med nationaløkonomernes ter-

minologi, og menigmand følger med i statusrap-

porter og regnskaber, prognoser og fremskriv-

ninger så godt man kan. Men hvilke elementer 

indgår i Danmarks økonomi? Hvilken betydning 

har de forskellige indtægter, udgifter og regule-

ringsmekanismer? Og hvor er skillelinjen mellem 

økonomi og politik?

04/09:  Udviklinger og begreber i dansk 
økonomi. Martin Paldam, professor 

emeritus i økonomi, Aarhus Universitet

11/09:  Konjunkturer og strukturpolitik. 
Offentlig sektor og finanspolitik. Bo 

Sandemann Rasmussen, professor i 

økonomi, Aarhus Universitet

18/09:  Vækst. Martin Paldam, professor emeri-

tus i økonomi, Aarhus Universitet

25/09:  Politikøkonomi. Christian Bjørnskov, 

professor i økonomi, Aarhus Universitet

02/10:  Internationale økonomiske relationer. 
Anders R. Laugesen, adjunkt i økonomi, 

Aarhus Universitet

Island

Dato og tid: 4/9, 5 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Island fascinerer med sine vulkaner, sine blodige 

sagaer og sin storslåede natur. Både Islands sam-

fund, natur, kultur og historie gør stort indtryk 

på alle, der kommer i berøring med landet. Hvor-

dan er Island opstået, og hvorfor er Island et helt 

specielt sted på jorden? Hvordan afspejler lan-

dets udvikling sig i moderne forfattere som Hal-

lgrímur Helgason, Sjón og Jón Kalman Stefáns-

son? Og hvordan har islændingene taklet krakket 

i 2008? Kom ind under huden på øen mod nord.

04/09:  Island dengang og i dag: Fra vikinger 
til pengespekulanter. Torben Rasmus-

sen, litteraturhistoriker, forfatter og 

direktør, Team Island

11/09:  Nyere islandsk litteratur. Kim Lembek, 

cand.mag. i dansk og islandsk

18/09:  Pladetektonik, geologi, vulkaner og 
jordskælv. Trine Dahl-Jensen, seniorfor-

sker, GEUS – De Nationale Geologiske 

Undersøgelser for Danmark og Grønland

25/09:  Det særegne islandske kunst- og 
kulturliv. Torben Rasmussen, litteratur-

historiker, forfatter og direktør,  

Team Island

02/10:  Kreppa – krakket i 2008. Hvordan 
opstod krisen og hvordan blev den 
tacklet? Ulf Nielsson, lektor i finans, 

Copenhagen Business School

Værdier i forandring?

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Værdikampen har raset i politik de 

seneste mange år. Men spørgsmålet 

er, om værdierne faktisk har ændret 

sig som følge af den øgede opmærk-

somhed, eller om de er, hvad de altid 

har været? Hvordan står det til med 

familien og parforholdet som institu-

tion i dag? Og hvorfor fylder værdier 

så meget i den politiske debat? Fore-

læsningsrækken er baseret på bogen 

’Værdier, Videnskab og Visioner’ (DJØF 

Forlag).

05/09:  Værdikampen – stabilitet og 
forandring. Peter Gundelach, 

professor emeritus i sociologi, 

Københavns Universitet

12/09:  Arbejdsværdier i Danmark 
og Europa. Frederik Thuesen, 

forskningsleder, SFI – Det 

Nationale Forskningscenter 

for Velfærd

19/09:  Den fleksible familie.  
Per Schultz Jørgensen, profes-

sor i socialpsykologi, Aarhus 

Universitet

26/09:  Politiske værdier. Klaus  

Levinsen, lektor i statskund-

skab, Syddansk Universitet

03/10:  Danskernes værdier og 
perspektivet for en liberal 
verdensorden. Georg  

Sørensen, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

Island har en stærk tradition for at udrykke sig kunst-
nerisk. I hovedstaden Reykjavík finder man Harpa – et 
koncert- og operahus – tegnet af det danske arkitekt-
kontor Henning Larsen Architects i samarbejde med 
kunstneren Olafur Eliasson. Foto: BeFab4Ever
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Verdens magter

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Globaliseringen fortsætter ufortrødent – og det internati-

onale system er under forandring. ’Nye’ magter melder sig 

ind i den ’gamle’ klub. Og samtidig er de ’gamle’ magter 

ramt af rådvildheden. Hvem vil være stormagt nu? USA, 

Kina, Tyskland, Indien, Rusland og Brasilien er lande, der 

alle har gennemgået massive sociale, politiske og økono-

miske forandringer i de sidste tre årtier. Hvor er verden på 

vej hen?

05/09:  USA. Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie, Syd-

dansk Universitet

12/09:  Kina. Camilla Tenna Nørup Sørensen, adjunkt i 

statskundskab, Københavns Universitet

19/09:  Brasilien. Marie Kolling, ph.d. og ekstern lektor i 

antropologi, Københavns Universitet

26/09:  Tyskland. Moritz Schramm, lektor i tysk historie 

og kultur, Syddansk Universitet

03/10:  Indien. Jørgen Dige Pedersen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

10/10:  Rusland. Karsten Jakob Møller, senioranalytiker, 

Dansk Institut for Internationale Studier

På vej til Japan

Dato og tid: 6/9, 5 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Japan er rykket tættere på, og det er blevet lettere at tage 

dertil. Men en rejse kan ændre karakter, hvis man ved no-

get på forhånd. Hvad er japanerne for et folk, og hvilken 

historie bærer de med sig? Hvordan oplever man bedst 

deres byer, haver og huse, og hvad er egentlig baggrunden 

for deres særegne arkitektur? Hvilke bøger kan man læse 

før rejsen for at få inspiration til alternative oplevelser? Og 

hvad er det for et sprog, vi møder? Kunst er en væsentlig 

del af japansk kultur, så hør om både private og offentlige 

kunstmuseer og deres samlinger og historie. Uden mad og 

drikke dur helten ikke, så hør også om de mange forskellige 

typer af mad, spisesteder, om kokkeskoler og ikke mindst 

om de små barer, hvor man kan smage på forskellige slags 

sake.

06/09:  Historien i Japans nutid. Asger Røjle Christensen, 

journalist og forfatter

13/09:  Japansk arkitektur og rumopfattelse. Anders 

Brix, professor i arkitektur, Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering

20/09:  Litteraturen og sproget. Mette Holm, oversætter 

og cand.mag. i japansk

27/09:  Japans kunstmuseer - koncepter og samlinger. 
Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie og visuel 

kultur, Københavns Universitet

04/10:  Maden på turen. Katrine Klinken, kok, mad- og 

rejseskribent

Indien

Dato og tid: 7/9, 6 torsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Indien er i dag helt uomgængelig på 

verdenskortet både politisk, økono-

misk, religiøst og kulturelt. Landet var 

i 200 år det britiske imperiums juvel, 

og først i 1947 fik inderne selvstændig-

hed. I dag er Indiens økonomi verdens 

fjerdestørste, og samtidig udgør de 1,2 

mia. indere en femtedel af verdens be-

folkning. Hvad betyder det, når et så 

stort land har atomvåben, og 40 % af 

befolkningen lever under fattigdoms-

grænsen?

07/09:  Indiens historie – fra vedisk 
kultur til i dag. Niels Brimnes, 

lektor i historie, Aarhus  

Universitet

14/09:  Indiens politik og økonomi i 
dag – nationalt og internati-
onalt. Jørgen Dige Pedersen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

21/09:  Indernes hverdagsliv – kaste-
systemer, køn og livssta-
dier. Mikael Aktor, lektor i 

religionsvidenskab, Syddansk 

Universitet

28/09:  Indien og hinduisme – ritu-
aler og tilbedelsesformer. 
Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

05/10:  Indian popular culture: 
Bollywood (på letforståeligt 
engelsk). Uwe Skoda, lektor 

i sydasienstudier, Aarhus 

Universitet

12/10:  Indien i Danmark – hvem, 
hvor og hvad? Marianne 

Qvortrup Fibiger, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

Alt hvad du bør vide om 
samfundet

Dato og tid: 7/9, 6 torsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Vil du vide mere om, hvordan samfun-

det ser ud i dag, og hvordan det vil  

udvikle sig i fremtiden? Hør om Dan-

marks økonomi, velfærdssystem, par-

lamentariske system, retsvæsen, sik-

kerhedspolitik og meget mere. Mød 

centrale, danske samfundsforskere, og 

bliv klædt på til at deltage i samfunds-

debatten.

07/09:  Danmarks moderne statshi-
storie. Claus Møller Jørgen-

sen, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

14/09:  Danmarks parlamentariske 
system. Palle Svensson, pro-

fessor emeritus i statskund-

skab, Aarhus Universitet

21/09:  Velfærdsstaten. Jørgen Goul 

Andersen, professor i stats-

kundskab, Aalborg Universitet

28/09:  Økonomi. Martin Paldam, 

professor emeritus i økonomi, 

Aarhus Universitet

05/10:  Danmarks sikkerhedspolitik. 
Jon Rahbek-Clemmensen, ad-

junkt, Center for War Studies, 

Syddansk Universitet

12/10:  Dansk retsvæsen. Sten 

Schaumburg-Müller, professor, 

forskningsleder, Syddansk 

Universitet
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Israel og Palæstina

Dato og tid: 8/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

En stribe land på størrelse med Jylland. Det er 

svært at finde andre områder i verden, der rum-

mer så store konflikter og kontraster på så lidt 

plads, som det er tilfældet i Israel og Palæstina. 

Ofte bliver konflikten dog kogt ned til en kamp 

mellem to stridende grupper, men virkeligheden 

er langt mere nuanceret. I Israel lever ortodokse 

jøder med tildækkede kvinder side om side med 

israelske mænd og kvinder i jakkesæt. Befolk-

ningen er sammensat af tilflyttere med meget 

varierede oprindelseslande og fortolkninger af 

jødedommen. Og det samme gør sig gælden-

de for palæstinenserne, hvor fx kønsrollerne 

også er blevet påvirket af den lange konflikt. 

Få en grundlæggende introduktion til konflik-

ten mellem Israel og Palæstina – og bliv klogere 

på forskellige grupperinger i de to lande. Efter 

foredragene kan du høre mere om rejser til Israel 

med Viktors Farmor.

10.00:  Historien om Israel og Palæstina.  
Bjarke Vestesen, journalist, Fyens 

Stiftstidende 

12.30:  En mosaik - det jødiske folk. Bjarke 

Vestesen, journalist, Fyens Stiftstidende

14.30:  Israel og Palæstina i dag.  
Leila Stockmarr, ph.d. i globale- og  

mellemøststudier, Roskilde Universitet

Marokko

Dato og tid: 7/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Saer El-Jaichi, ekstern lektor i tværkul-
turelle studier, Københavns Universitet

Marokko er et land i stærke farver med en dra-

matisk og ofte blodig historie. Området er ble-

vet erobret mange gange, men har til tider selv 

erobret og domineret sine naboer. Bliv klogere 

på det historiske Marokko, kom tættere på ma-

rokkansk og nordafrikansk tænkning, og hør, 

hvordan Det Arabiske Forår har udspillet sig i 

Marokko, og hvilke konsekvenser det har fået for 

landets fremtid.

Verdens 7000 sprog

Dato og tid: 8/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Verdens 7000 sprog. Peter Bakker, 
lektor i lingvistik, Aarhus Universitet

95 procent af verdens sprog tales uden for Euro-

pa. De er forbavsende forskellige i struktur, ord-

former og brug. Hvornår og hvordan er sproget 

først opstået? Hvordan har sprogene spredt sig 

over jordkloden? Stammer de alle sammen fra 

et ursprog? Nogle sprog bruger kun enstavel-

sesord, mens andre i et langt ord udtrykker det 

samme, som man bruger en hel sætning til på 

dansk. Hvordan er sprogene blevet så forskel-

lige? Hvordan klassificerer vi dem? På hvilke 

måder er dansk anderledes, måske endda unikt, 

sammenlignet med andre sprog fra nær og fjern? 

Hvordan har dansk påvirket andre sprog – og 

omvendt? Om 100 år, skønner sprogforskerne, er 

op til 90 procent af jordens sprog uddøde. Skal 

vi gøre noget ved det og hvordan? Kom, og få et 

overblik over sprogets verden.

Fællesskab og grænser  
– Hvornår er man dansk?

Dato og tid: 9/10, 1 mandag kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Kristina Bakkær Simonsen, 
ph.d.-studerende i statskundskab, Aarhus 
Universitet

Hvor mange flygtninge kan Danmark 

tage? Skal det være et krav, at man kan 

tale et godt dansk og at man ved, hvor-

når Danmark vandt EM i fodbold, for 

at man kan få dansk statsborgerskab? 

Kan man være dansk, når man ikke er 

født dansk? Disse stærkt betændte 

emner, som optager samfundsdebat-

ten, drejer sig alle om ét grundlæggen-

de spørgsmål, nemlig, hvem hører til? 

Nationale identiteter er i dag så basa-

le for vores måde at forstå os selv og 

andre på, at de oftest tages for givet. 

Denne aften vil vi træde et skridt til-

bage og undersøge forskellige bud på 

hvad national identitet er, og hvordan 

det fungerer som et politisk og sociolo-

gisk fænomen, der både skaber fælles-

skab og grænser.

Det israelske flag symboliserer 
en davidstjerne på et jødisk 
bedesjal (tallit) – designet af 
Zionist bevægelsen i 1891.
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Store samfundstænkere

Dato og tid: 25/10, 7 onsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Vores samfund i dag bygger på idéerne 

fra de største samfundstænkere gen-

nem historien. 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 samfundstænkeres person-

lighed, deres banebrydende idéer, og 

hvorfor netop deres tanker har sat et 

tydeligt præg på deres eftertid.

25/10:  Platon og Aristoteles. Jakob 

Leth Fink, postdoc i idéhisto-

rie, Göteborg Universitet

01/11:  Niccolò Macchiavelli. Gert 

Sørensen, lektor i italiensk 

historie og kultur, Københavns 

Universitet

08/11:  Thomas Hobbes. Carsten 

Bagge Laustsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

15/11:  John Locke. Per Mouritsen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

22/11:  Karl Marx. Jørn Loftager, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

29/11:  Max Weber. Lars Thorup 

Larsen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

06/12:  Carl Schmitt. Søren Hviid  

Pedersen, lektor i statskund-

skab, Syddansk Universitet

USA bag facaden

Dato og tid: 26/10, 7 torsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Den massive dækning af præsidentval-

get i 2016 bekræfter USAs vedvarende 

fascination og dominans, og da valget 

faldt på Donald Trump, sendte det 

chokbølger gennem verden. Men hvor-

dan står det til hos supermagten? Hvil-

ken rolle spiller præsidentembedet for 

den amerikanske nation? Skal vi regne 

med mere eller mindre USA i fremti-

dens internationale politik? En række 

af landets førende eksperter sætter 

landet ’over there’ i perspektiv.

26/10:  Det amerikanske præsident- 
embede fra Washington til 
Trump. Jørn Brøndal, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

02/11:  Racisme og borgerrettig-
heder i USA fra 1865 til Fer-
guson. Jørn Brøndal, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

Universitet

09/11:  Den 11. september i popu-
lærkulturen. Thomas Ærvold 

Bjerre, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

16/11:  USA som kolonimagt. Sjamme 

van de Voort, forsker, Centre 

for Research on Cuba, Univer-

sity of Nottingham

23/11:  En nation af forbrugere. 
Torben Huus Larsen, ph.d. i 

amerikanske studier, lektor i 

engelsk, Nyborg Gymnasium

30/11:  Amerikansk udenrigspolitik. 
Jakob Sinding Skött, ph.d. i 

statskundskab, lektor i sam-

fundsfag, Nyborg Gymnasium

07/12:  Amerikanerne, demokratiet 
og Donald Trump. Niels  

Bjerre-Poulsen, lektor i  

historie, Syddansk Universitet

Populisme

Dato og tid: 23/10, 1 mandag kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Susi Meret, lektor i kultur og globale studier, 
Aalborg Universitet

Britiske UKIP, franske Front National, græske Syriza samt 

spanske Podemos er blandt mange nuværende eksponen-

ter for populismen. Og Donald J. Trump, naturligvis. Men 

hvad er populisme egentlig? Populisme er ikke knyttet til 

en bestemt politisk retning, men fælles for alle populistiske 

partier, bevægelser og styreformer er en anti-elitisme og 

idéen om at politik skal afspejle ’folkets vilje’. Fænomenet 

skal ses som reaktion på samfundsmæssige problemer så-

som økonomiske nedture, migration og korruption. Få et 

tankevækkende indblik i populismens væsen og mange 

udtryk fra en af landets førende eksperter.

Et nyt Afrika på vej?

Dato og tid: 23/10, 6 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Løveøkonomier, demokratiske revolutioner og optimisme. 

Hungersnød, pirater og bistandsafhængighed. Afrika er et 

kontinent i udvikling, men historier om menneskelige tra-

gedier og væbnede konflikter florerer fortsat. Hvorfor kan 

den mirakelkur, som igennem de seneste årtier har betydet 

fremgang i Asien, ikke eksporteres til det afrikanske konti-

nent? Er det kolonialismen og imperialismen, der er skyld 

i Afrikas vedvarende økonomiske og sociale nedtur? Vil 

Afrika i årene fremover komme til at spille en mere frem-

trædende rolle i den globaliserede verden? Hør en række 

forskeres bud på, hvor det afrikanske kontinent befinder 

sig i dag, hvor Afrika er på vej hen, og hvilken rolle Afri-

ka vil spille i verden i fremtiden. Er der alligevel grund til 

optimisme?

23/10:  Stagnation eller forandring: Politik og økono-
misk udvikling i Afrika. Anne Mette Kjær, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

30/10:  Demokrati i Afrika – hvorfor er det så svært? 
Jørgen Elklit, professor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

06/11:  Kriser, konflikter og sikkerhedspolitik i Afrika. 
Holger Bernt Hansen, professor emeritus i afri-

kastudier, Københavns Universitet

13/11:  Religiøse strømninger i Afrika. Niels Kastfelt, 

lektor i kirkehistorie, Københavns Universitet

20/11:  Kina i Afrika – nykolonisering eller udviklingsal-
ternativ? Peter Kragelund, institutleder og lektor i 

udviklingsstudier, Roskilde Universitet

27/11:  Hvordan kommer Afrika videre? Ulandsbistand 

mv. Stig Jensen, lektor i afrikastudier, Københavns 

Universitet

Tilmeld dig 
på  hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Islam i mødet med Europa

Dato og tid: 12/11, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Niels Valdemar Vinding, 
adjunkt i islamiske studier, Københavns 
Universitet

Hvordan stiller forskellige muslimske 

grupper sig i forhold til ekstremisme? 

Er der en indbygget modstrid mel-

lem sharias fordringer og det at leve i 

europæiske demokratier? Hvem løfter 

ansvaret på islams vegne i mødet med 

fremtidens Europa og Danmark? Ter-

rorhandlingerne i Paris og København 

har igen fået diskussionerne om islam 

til at fylde meget i medierne. Men hvad 

er egentlig op og ned? 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. 

Sproget får det glatte lagen! 
Faste vendinger i forandring

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr. inkl. 
frokostsandwich og drikke
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Ejstrup, forsk-
ningschef i sprog, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole

Amalie fra Paradise Hotel gør det 

meget. Journalister og politikere gør 

det en del, og selv den ikke helt unge 

generation gør det indimellem. Vi æn-

drer konstant en lille smule på de fa-

ste vendinger. Nogle mere bevidst end 

andre. Vi skal se på danskeres kultur i 

forandring og på, hvordan vi hele tiden 

sikrer, at ordsprog og talemåder passer 

til den tid, vi skal bruge dem i. Alle kan 

finde eksempler, der enten styrker smi-

lenes størrelse eller får mavesyren til at 

skumme. ”Verden er af lava”. Eller hvad 

siger du?

Indblik i Mellemøsten

Dato og tid: 23/1 2018, 8 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: Aarhus AU, Ny Munkegade 118

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en 

kompleks region, hvor forskellige kulturer, politiske dags-

ordener og økonomiske betingelser 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? 

23/01:  Iran. Jesper Petersen, ph.d.-studerende,  

Lunds Universitet

30/01:  Golfstaterne. Martin Hvidt, lektor i mellemøst- 

studier, Syddansk Universitet

06/02:  Libanon. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

13/02:  Egypten (på letforståeligt engelsk).  
Mark Sedgwick, professor MSO i islamstudier, 

Aarhus Universitet

20/02:  Syrien. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

27/02:  Israel og Palæstina. Peter Lodberg, professor 

MSO i teologi, Aarhus Universitet

06/03:  Tyrkiet. Deniz Serinci, cand.public. B,  

freelance journalist

13/03:  Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i  

mellemøststudier, Syddansk Universitet

Keynes og Piketty:  
Vækst og fordeling i det  
21. århundrede

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jesper Jespersen, professor i 
økonomi, Roskilde Universitet

John Maynard Keynes revolutionerede 

den samfundsøkonomiske forståelse 

og betydningen af økonomisk politik. 

Han blev arkitekten bag det 20. år-

hundredes mest fremgangsrige perio-

de fra 1945 til 1970, der var præget af 

økonomisk vækst og hidtil uset lav ar-

bejdsløshed. Vi ser på, hvordan Keynes 

kunne bryde med den klassiske, stærkt 

markedsorienterede, økonomiske teori. 

Hans teorier blev suppleret med den 

franske økonom Thomas Piketty’s ho-

vedværk ’Kapitalen i det 21. århundre-

de’, hvori der gives en historisk analyse 

af årsagerne bag og konsekvenserne af 

den stærkt stigende ulighed i de vest-

lige lande. 

” Mens vi debatterer, hvilke politikker om 
islam Vesten bør gennemføre, er islam 
allerede blevet institutionaliseret 
på måder, der vil afgøre Vestens 
fremtid.”” 

Mark Sedgwick
Professor MSO i islamstudier, Aarhus Universitet
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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/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0


Kreativitet og innovation i  
teori og praksis

Dato og tid: 19/4, 1 onsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Alexandra Benedicte Collin, kom-
munikations- og innovationskonsulent, Benedicte 
Kommunikation

Vi skal fremme kreativitet på arbejdspladsen, og 

den innovative medarbejder er i høj kurs. Derfor 

er det paradoksalt, at mange har et mudret bille-

de af, hvad kreativitet og innovation er. Forløbet 

henvender sig til dig, der har lyst til at udforske 

kreativitet og innovation i dybden. Få en kombi-

neret teoretisk og praktisk forståelse af begre-

berne fra forskellige vinkler, og lær, hvordan du 

skaber rammen for nytænkning og udvikling i 

arbejdslivet. 

Projektledelse

Dato og tid: 19/4, 5 onsdage, 17.30-19.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Nyere forskning peger på, at fremtidens projekt-

ledelse skal fokusere mere på projektets vær-

diskabelse, projektet som sociale processer og 

projektdeltagerne som refleksive praktikere. Du 

vil blive introduceret til forskning, teorier og me-

toder inden for en række områder, som vil kunne 

hjælpe dig til at navigere i komplekse sammen-

hænge, hvor standardiserede processer sjældent 

er løsningen.

19/04:  Styregruppen som medspiller og aktiv 
samarbejdspartner. Pia Petersen,  

partner og seniorkonsulent, Agil  

Procesforbedring

26/04:  Systematisk projektetablering og kon-
fliktløsning. Pia Petersen, partner og 

seniorkonsulent, Agil Procesforbedring

03/05:  Modstand, angst og strategier i pro- 
jektarbejde. Maibritt Højgaard,  

organisationspsykolog, ec2act

10/05:  Agil ledelse af komplekse projekter  
– feedback og tilpasning.  
Henrik Sternberg, partner og senior- 

konsulent, Agil Procesforbedring

17/05:  Læring og evaluering i og af projekter. 
Thomas Bonderup, cand.scient.adm. og 

chefkonsulent, Lead

Positiv psykologi i ledelse  
– robuste arbejdskulturer

Dato og tid: 19/4, 7 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 850 kr., studerende 580 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Hvem har ansvaret for at skabe robuste med-

arbejdere – medarbejderne selv eller ledelsen? 

Forskningen viser, at robustheden i en organi-

sation kan øges igennem en kultur, der fremmer 

en række robusthedsfaktorer. Det handler i høj 

grad om det samspil, der er medarbejderne imel-

lem og mellem ledelse og medarbejder. Igennem 

forskning, eksempler og dilemmaer stiller forlø-

bet skarpt på, hvordan du kan nuancere dit blik 

på det at skabe en stærk kultur i din virksomhed.

19/04:  Positiv psykologi og mental robusthed. 
Nina Tange, cand.scient.soc.,  

leder af master i positiv psykologi,  

Aarhus Universitet

26/04:  Kollektiv stress og kollektiv coping. 
Tanja Kirkegaard, ph.d. i psykologi, 

Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

03/05: Samskabelse og medskabelse i robuste 
organisationer. Karen Marie Fiirgaard, 

cand.psych.aut. og organisationskonsu-

lent, Vejle Kommunes koncern HR

10/05:  Styrkebaseret og robusthedsskaben-
de ledelse. Mads Bab, ekstern lektor, 

master i positiv psykologi, Aarhus 

Universitet

17/05:  Vaner og adfærdsændring – hvordan 
udvikler og forankrer man robusthed i 
en organisation? Nikolaj Juul Jakobsen, 

master i positiv psykologi og virksom-

hedsrådgiver, Newmind

24/05:  Mindfulness og stresshåndtering. Jes-

per Dahlgaard, seniorforsker i psykologi, 

Aarhus Universitet

31/05:  Udvikling af en robust kultur på ar-
bejdspladsen. Vibeke Mehlsen,  

cand.psych. og udviklingskonsulent,  

Let It Grow

Hjernen i arbejdslivet

Dato og tid: 20/4, 5 torsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Hjernen hjælper os med at skabe me-

ning og lagre viden. Den er konstant i 

gang, både når vi daser og dovner, og 

når vi skal være kreative, fokuserede 

eller løse problemer. Hjernen er der-

med afgørende for vores præstationer 

i arbejdslivet. Forstå din hjerne bedre, 

lær hvordan du øger din koncentra-

tionsevne, og hør, hvad der sker, når 

hjernen kommer på overarbejde. 

20/04:  Hjernen og dens arbejde.  
Ole Lauridsen, lektor i  

undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

27/04:  Hjernen i et læringsperspek-
tiv: den unge og den aldrende 
hjerne. Ole Lauridsen, lektor 

i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet

04/05:  Hjernen på overarbejde. 
Claus Fischer, ledende overlæ-

ge, Regionspsykiatrien Vest

11/05:  Koncentration og hukommel-
se i arbejdslivet.  
Troels Wesenberg Kjær,  

hjerneforsker, professor og 

overlæge, Københavns  

Universitet og Sjællands  

Universitetshospital, Roskilde

18/05:  Hjernen og kreativitet.  
Peter Thybo, master i lære-

processer, ph.d. i alm.pæd. og 

fysioterapeut

” Hjernen udvikler sig livet igennem, 
og derfor kan vi lære langt ind i 
alderdommen – det er noget, som tit 
overrasker folk.”

Ole Lauridsen
Lektor i undervisning og læring, Aarhus Universitet

12ORGANISATION, LEDELSE OG KOMMUNIKATION 12

https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/kreativitet-og-innovation-i-teori-og-praksis-1711-289.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/kreativitet-og-innovation-i-teori-og-praksis-1711-289.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/projektledelse-1711-294.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/positiv-psykologi-i-ledelse-robuste-arbejdskulturer-1711-229.aspx
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God grammatik

Dato og tid: 20/4, 6 torsdage kl. 19.30-21.15 
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Richard Madsen, studieadjunkt i anvendt lingvi-
stik, Aalborg Universitet

God kommunikation bygger på korrekt sprogbrug, og kor-

rekt sprogbrug forudsætter et godt kendskab til sprogets 

system. Med denne forelæsningsrække vil du få svar på 

spørgsmål om overordnede emner, som hvad der karakte-

riserer det danske sprog, og hvordan dansk typisk adskiller 

sig fra andre sprog. Herudover vil vi dykke ned i konkrete 

sproglige spørgsmål. Få en grundlæggende og grundig in-

troduktion til det danske sprogsystem. Undervisningen vil 

veksle mellem forelæsning og små praktiske øvelser.

Nudging – et redskab til adfærdsændring

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, Director 
of ISSP og formand for Dansk Nudging Netværk, Syddansk 
Universitet og Roskilde Universitet

Nudging er et nyt 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 skralde-

spand. Dette puf kan få flere mennesker til følge sporene 

og smide affald i skraldespanden i stedet for at smide det 

tilfældigt på gaden. Nudge-tilgangen bygger på indsigter 

fra adfærdsøkonomien og kognitiv psykologi, der viser, 

hvordan det er muligt at påvirke adfærd uden brug af, el-

ler som supplement til, de klassiske reguleringsstrategier: 

information, incitamentsstyring og direkte regulering. Bliv 

klogere på nudge-tilgangen til adfærdsforandring i teori 

og praksis, og få de etiske aspekter sat i perspektiv.

Retorikkens aktualitet

Dato og tid: 26/4, 6 onsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Retorikken blev født for over to årtu-

sinder siden. Alligevel er den mere ak-

tuel i dag end nogensinde før. Forelæs-

ningsrækken stiller skarpt på konkrete 

eksempler, hvor retorikken har spillet 

en afgørende rolle. Hvordan bruger 

statsministeren værdier i sin nytårsta-

le? Og hvorfor har Uffe Elbæk haft held 

med at trænge igennem med sit bud-

skab? Bliv klogere på retorikkens væ-

sen, hvad vi kan bruge den til i dag, og 

hvordan du bruger retorikken til at for-

holde dig kritisk til samfundet omkring 

dig. Forløbet tager afsæt i udgivelsen 

’Retorikkens aktualitet’ (Hans Reitzels 

Forlag).

26/04:  Introduktion til retorisk 
kritik. Marie Lund, ph.d., lektor 

i retorik, Aarhus Universitet

03/05:  Den nye retorik. Hanne Roer, 

ph.d., lektor i retorik,  

Københavns Universitet

10/05:  Argumentationsanalyse.  
Sofie Venge Madsen,  

studielektor i retorik,  

Aarhus Universitet

17/05:  Journalistisk stil og retorisk  
handlekraft i dag – fra Øvig 
til Zetland. Christine Isager, 

ph.d., lektor i retorik,  

Københavns Universitet

24/05:  Fortællinger og retorik. 
Stefan Iversen, ph.d., lektor i 

nordisk sprog og litteratur,  

Aarhus Universitet

31/05:  Retorik og sociale medier. 
Tina Thode Hougaard, lektor i 

nordisk sprog og litteratur,  

Aarhus Universitet

Kroppens sprog i 
professionel praksis

Dato og tid: 27/4, 1 torsdag kl. 17.15-20.45
Pris: 390 kr., studerende 250 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Helle Winther, lektor i 
bevægelsespsykologi, Københavns 
Universitet

Kroppens sprog har stor betydning 

for autenticitet, nærvær, empati, le-

derskab, relationskompetence og kri-

sehåndtering i professionel praksis. 

Ordenes strøm kan stoppes, men krop-

pen er altid i bevægelse – altid kommu-

nikerende. Gennem et kalejdoskop af 

forskningsbaseret teori og praksisnæ-

re fortællinger dykker vi denne aften 

ned i kropslighedens, sanselighedens 

og personlighedens betydning for pro-

fessionel kommunikation. Aftenen ta-

ger udgangspunkt i bogen ’Kroppens 

sprog i professionel praksis’ (Billesø & 

Baltzer) og foregår i en vekselvirkning 

mellem teori, bevægelse og dialog. 

Tilmeld dig 
nyhedsbrevet  
på www.fuau.dk
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Professionel procesledelse  
– processer der skaber 
resultater

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Alle virksomheder og organisationer 

gennemfører løbende processer – for-

andringsprocesser, omstrukturerings-

processer, innovationsprocesser mv. 

Men alt for ofte får de ikke det optima-

le ud af det. Måske fordi de underken-

der betydningen af god procesledelse. 

Procesledelse er en faglighed, som skal 

læres og udvikles – det er ikke bare 

noget, man gør. Få teoretisk viden og 

praktiske råd til, hvordan du designer 

og leder processer, der skaber mærk-

bare resultater i praksis.

05/09:  Introduktion til procesledelse 
– hvad, hvordan og hvorfor? 
Thomas Boas Olsen, cand.

pæd. i pædagogisk psykologi, 

organisations- og ledelseskon-

sulent, Attractor – en del af 

Mannaz

19/09:  Ankerkendelse og nys-
gerrighed i procesledelse. 
Klaus Bakdal, cand.scient.pol., 

certificeret systemisk coach, 

Attractor – en del af Mannaz

26/09:  Modstand i processer. Frede-

rik Fredslund-Andersen, cand.

mag. i læring og forandrings-

processer, certificeret syste-

misk coach, Attractor – en del 

af Mannaz

03/10:  Design af processer. Gry 

Guldberg Friis, ledelses- og 

proceskonsulent, Attractor – 

en del af Mannaz

10/10:  Fra proces til resultat. Dorthe 

Steen, cand.merc.psyk., organi-

sations- og ledelseskonsulent, 

Attractor – en del af Mannaz

Styrk din karriere

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Vækkeuret ringer, og endnu en ar-

bejdsuge venter forude. Vi bruger en 

stor del af vores vågne timer på vo-

res job, og for de fleste af os handler 

arbejdet om mere end blot at tjene til 

føden. Samtidig er grænsen mellem 

arbejdsliv og privatliv udflydende, og 

mange tager arbejdet med hjem både 

mentalt og fysisk. På flere måder fylder 

vores arbejde altså i vores liv. Vi lægger 

meget energi i det, og vi får energi af 

det. Forelæsningsrækken stiller skarpt 

på konkrete redskaber og metoder, der 

styrker din karriere. 

05/09:  Tal, så du bliver hørt. Linda 

Greve, ph.d. i virksomheds-

kommunikation og under-

visningsudvikler, Aarhus 

Universitet

12/09:  Forhandlingsteknik i 
arbejdslivet. Niels Hansen, 

studielektor i forhandlingstek-

nik, Aarhus Universitet og LIS 

Consult

19/09:  Social intelligens i arbejdsli-
vet. Lone Belling, cand.phil. og 

organisations- og ledelseskon-

sulent, Liv og Lederskab

26/09:  Løs konflikten. Christian B. N. 

Gade, adjunkt i human securi-

ty, Aarhus Universitet

03/10:  Stress i arbejdslivet. Karen 

Johanne Pallesen, ph.d. i 

sundhedsvidenskab og lektor, 

Aarhus Universitet

10/10:  Balance i arbejds- og privat-
livet. Eva Borgen Paulsen, 

cand.psych., psykolog, Borgen 

Psykologi

Inclusion Nudges – bedre ledelse og 
samarbejde på tværs af forskelle

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Tinna C. Nielsen, antropolog og stifter af Move 
The Elephant for Inclusiveness, tidl. Global Head of Inclusion, 
Diversity & Collaboration, Arla Foods

I en verden hvor forandringer er en hverdagspræmis, bli-

ver kompleksiteten stadig større, og forskelligheder blandt 

vores medarbejdere, samarbejdspartnere og brugere øges. 

Vi har brug for at anvende menneskers forskellige kompe-

tencer, perspektiver, viden og ideer. Det kræver nogle helt 

andre greb end rationel forståelse – det kræver, at vi kan 

’nudge’ det ubevidste i vores hjerner og i vores kulturer til 

at blive mere inkluderende. Inclusion Nudges er praktiske 

adfærdsteknikker til at skubbe hjernen i retning af en in-

kluderende adfærd, som giver nye perspektiver på ledelse 

og udvikling af en bedre organisationskultur. 

Bedre videndeling på tværs

Dato og tid: 7/9, 6 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøt-

tes bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et hur-

ra-ord og dermed et område fyldt med historier og floskler, 

der udråber videndeling som den eneste sikre vej til suc-

ces. Få indblik i videndelingens DNA, hvordan videndeling 

udfordrer organisationer, og hvordan videndeling bedst 

muligt understøttes. Forelæsningsrækken tager afsæt i 

bogen ’Bedre videndeling – teoretiske og praktiske per-

spektiver’ (Hans Reitzels Forlag).

07/09:  Mod bedre videndeling. Peter Holdt Christensen, 

lektor i organisation og ledelse, CBS

14/09:  Barrierer for videndeling. Christian Waldstrøm, 

lektor i netværk og organisation, Aarhus Universi-

tet

21/09:  Videndeling kan faciliteres. Ib Ravn, lektor i 

organisations- udvikling, Aarhus Universitet

28/09:  Relationer og videndeling. Jesper Christensen, 

ph.d.-stipendiat i strategi og globalisering, CBS

05/10:  Videndeling i et globalt og tværkulturelt per-
spektiv. Thomas Tøth, ph.d., konsulent og ekstern 

lektor i ledelse og globalt samarbejde, CBS

12/10:  Ledelse af videndeling. Søren H. Jensen, lektor i 

strategi, ledelse og viden, CBS
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Trivsel i travlhed  
– på forkant med stress

Dato og tid: 7/9, 4 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Store præstationskrav på jobbet og i 

privatlivet. Hjertebanken, søvnløshed 

og hovedpine. Mange kender til pres-

set, og stadig flere ender med en sy-

gemelding fra jobbet. Det skønnes, at 

250.000-300.000 danskere i dag lider 

af alvorlig stress. Men hvad vil det sige 

at være stresset? Bliv klogere på be-

tydningen af rammer i arbejdslivet, og 

lær om de arbejdsbetingelser, der rum-

mer alvorlige stressfaktorer, så du kan 

komme på forkant med stress. 

07/09:  Hvad er stress? Pernille  

Rasmussen, cand.psych aut. 

og forfatter

14/09:  Tidsoptimist, tidsrealist eller 
tidspessimist? Få styr på 

planlægningen. Trine Kolding, 

proceskonsulent og forfatter

21/09:  Medarbejdertrivsel i travlhed. 
Mette Rosenquist, cand.psych. 

med speciale i stressforebyg-

gelse

28/09:  Ledertrivsel i travlhed.  
Lis Lyngbjerg, specialist i 

ledelse og trivsel/stress, pro-

ceskonsulent

Konsulentens 
grønspættebog

Dato og tid: 12/9, 1 tirsdag kl. 17.15-20.30
Pris: 260 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk.,  
Willer, Bryld og Strøier Organisations-
psykologer

Konsulentydelser er i dag præget af 

en høj grad af kompleksitet, og kon-

sulenten skal kunne indtage en række 

forskellige roller som bl.a. underviser, 

rådgiver og procesleder. Forelæs-

ningen stiller skarpt på de psykologi-

ske udfordringer, dilemmaer, glæder 

og vanskeligheder, som enhver form 

for proceskonsulent kan møde i hver-

dagen. Forløbet henvender sig til den 

interne eller eksterne konsulent i både 

den offentlige og private sektor samt til 

alle andre med interesse for organisa-

tionspsykologiske teorier og metoder. 

Forelæsningen er baseret på bogen 

’Konsulentens grønspættebog’ (Dansk 

Psykologisk Forlag).

Ledelsespsykologi

Dato og tid: 12/9, 5 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 880 kr., studerende 580 kr. (bog værdi 299 kr.) 
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118 

Bliv introduceret for den nyeste forskning inden for le-

delsespsykologien, hvor ledelse handler om processer og 

opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Forelæs-

ningsrækken indledes med en præsentation af den særlige 

ledelsespsykologiske optik, hvorefter der stilles skarpt på 

en række specifikke temaer, som er centrale for nutidens 

ledere. Det gælder ledelse af motivation, trivsel, kreativitet, 

konflikter og magt samt lederudvikling. Forelæsningsræk-

ken tager afsæt i bogen ’Ledelsespsykologi’ (Samfundslit-

teratur), som kan inkluderes i prisen.

12/09:  Introduktion til ledelsespsykologi – lederen 
som person og ledelse som social praksis. Claus 

Elmholdt, lektor i ledelses- og organisations-  

psykologi, Aalborg Universitet

19/09:  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Tanja 

Kirkegaard, ph.d. i psykologi, Arbejdsmedicinsk 

Klinik, Herning

26/09:  Ledelse, magt og konflikt. Morten Kusk Fogs-

gaard, cand.psych., erhvervsPhD-stipendiat i 

ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg 

Universitet

03/10:  Ledelse af kreativitet og lederudvikling. Tue 

Juelsbo, forskningsassistent i kreativitet og ledel-

sespsykologi, Aalborg Universitet

10/10:  Ledelse af motivation. Rasmus Thy Grøn,  

cand.psych. og ledelseskonsulent, LEAD – enter 

next level

Konsulentydelser udgør en blanding af 
undervisning, rådgivning og ledelse af 
processer, ofte simultant, og resulterer 
derfor ofte i en ydelse, der er præget af 
høj kompleksitet.
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Sociale medier

Dato og tid: 19/9, 3 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Danskerne er vilde med sociale medier. 

Facebook, Instagram, Snapchat, Lin-

kedIn og Twitter har på få år invade-

ret vores liv, og ændret vores måde at 

kommunikere med hinanden samt vo-

res opfattelse af, hvad en ven er. Men 

hvad skal vi med de sociale medier? 

Hvad kendetegner sproget? Hvordan 

arbejder man strategisk med dem? Og 

hvordan ser fremtiden ud? I løbet af 

denne forelæsningsrække guider tre 

eksperter dig igennem en verden af 

sociale medier.

19/09:  Sociale medier før og nu. 
Jakob Linaa Jensen, forsk-

ningschef i sociale medier, 

Danmarks Medie- og  

Journalisthøjskole

26/09:  Sprog og interaktion på 
sociale medier. Tina Thode 

Hougaard, lektor i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet

03/10:  Sådan arbejder du strategisk 
med sociale medier. Signe 

Gren, digital rådgiver og cand.

comm i sociale medier

Nye vinkler på 
bestyrelsesarbejdet

Dato og tid: 21/9, 3 torsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Mette Neville, professor og 
leder af Center for Små og Mellemstore 
Virksomheder, Aarhus Universitet BSS 
og Carsten Fode, advokat, Kromann 
Reumert og adjungeret professor Aarhus 
BSS, Aarhus Universitet

Bestyrelsesarbejde har fået større og 

større fokus de seneste år, og især 

små og mellemstore virksomheder har 

brug for en kompetent bestyrelse for 

at skabe strategisk overblik og vækst. 

Bestyrelsesarbejde vil i fremtiden være 

præget af, at bestyrelsen reelt udøver 

strategisk ledelse, der både involverer 

den gammelkendte kontrol og tilsyns-

opgave samtidig med, at bestyrelses-

arbejde også i udstrakt grad er at være 

sparringspartner for virksomhedens 

direktion. Forelæsningerne fokuserer 

på tre centrale elementer i fremtidens 

bestyrelsesarbejde: Det nye bestyrel-

sesparadigme, det strategiske besty-

relsesarbejde og det effektive og dyna-

miske bestyrelsesarbejde. 

Samarbejde og social kapital i 
organisationer

Dato og tid: 7/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, bygning 1530, Ny Munkegade 118, lokale oplyses
Undervisere: Hanne V. Moltke, cand.mag., organisations- og 
ledelseskonsulent, New Stories og Heidi Graff Mortensen, 
mag.art., forretningsudviklingschef, Professionshøjskolen 
Metropol

Lær at arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid 

og retfærdighed, og få en forståelse for, hvordan man for-

mer samspillet mellem mennesker og samtidig har fokus 

på kerneopgaverne. Både forskning og erfaring viser, at 

medarbejdernes trivsel øges, og effektiviteten højnes, når 

der arbejdes bevidst med social kapital. Forløbet henven-

der sig til ledere på alle niveauer, specialister, konsulenter 

samt medarbejdere, der ønsker en dybere forståelse af 

begrebet social kapital og dets anvendelsesmuligheder. 

Undervisningen tager afsæt i udgivelsen ’Social kapital i 

organisationer’ (Dansk Psykologisk Forlag). 

Kickass companies

Dato og tid: 23/10, 1 mandag kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Nielsen, professor i forretningsmodel-
ler og præstationsmåling, Aalborg Universitet

Succes er ikke altid bundet op på en stærk forretnings-

model. Undersøgelser viser, at lederskabet rundt om for-

retningsmodellen er lige så afgørende for virksomhedens 

succes. De små og mellemstore virksomheder, som klarer 

sig bedst, har flere afgørende kendetegn: Vilje, fleksibilitet 

og et indgående kendskab til kundens behov er blandt de 

parametre, der baner vejen for fremgang. Få indblik i den 

nyeste forskning i forretningsmodeller, og lær, hvad der 

skal til for at blive kickass companies. Bliv bl.a. klogere på, 

hvorfor det ikke nødvendigvis handler om at basere sine 

forretninger på udvalgte strategiske modeller. Forløbet ta-

ger afsæt i forskning fra Business Model Design Center på 

Aalborg Universitet og i bogen af samme navn.
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https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/sociale-medier-1721-225.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nye-vinkler-paa-bestyrelsesarbejdet-1721-189.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nye-vinkler-paa-bestyrelsesarbejdet-1721-189.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/samarbejde-og-social-kapital-i-organisationer-1721-157.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/samarbejde-og-social-kapital-i-organisationer-1721-157.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/kickass-companies-1721-205.aspx


Tæller vi det der tæller? Målstyring og 
standardisering i arbejdslivet

Dato og tid: 25/10, 6 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1010 kr., studerende 660 kr. (bog værdi 299 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Kender du fornemmelsen af hele tiden at skulle præstere? 

Vi kvantificerer og måler os selv som aldrig før. Rationalet 

er, at vi på den måde bliver mere effektive og produktive i 

arbejdslivet – men bliver vi nødvendigvis det, når vi tæller 

alt? Og kan alle arbejdsopgaver måles og gøres op i tal og 

smiley-ordninger? Måling har medført et øget behov for 

standardisering af arbejdet, ydelser og arbejdsprocesser. 

Nu kan du få et kritisk perspektiv på ’målstyringens herre-

dømme’, som påvirker arbejdslivet for dig og for hundred-

tusindvis af andre danskere. I denne forelæsningsrække vil 

forfatterne til bogen ’Tæller vi det der tæller’ komme med 

deres bud på, hvilke konsekvenser, der er ved målstyring 

og standardisering i arbejdslivet.

25/10:  Lederen: Når ledere vurderer og rater sine  
medarbejdere. Malene Friis Andersen, ph.d.,  

cand.psych.aut. og postdoc, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø og selvstændig 

organisationspsykolog

01/11:  Kvalitetssikring og kreativitet. Tue Juelsbo, 

ph.d.-studerende i læring og innovation, Aalborg 

Universitet og seniorkonsulent, Mannaz

08/11:  Brugerdrevne standarder i socialt arbejde.  
Mads Bank, post.doc, ph.d. i psykologi,  

Københavns Universitet

15/11:  Præstationsledelse gentænkt. Claus Elmholdt, 

lektor i ledelses- og organisationspsykologi,  

Aalborg Universitet

22/11:  Arbejdsmiljøet - stress, kontrol eller frihed? 
Peter Dahler-Larsen, professor i statskundskab, 

Københavns Universitet

29/11:  Taberne og vinderne ved målstyring og  
standardisering. Lene Tanggaard Pedersen, pro-

fessor i læring og kreativitet, Aalborg Universitet

Skriv med glæde

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 617 kr., studerende 417 kr. 
(bog værdi 180 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Charlotte Wegener, lektor i 
kommunikation, Aalborg Universitet

Cursoren blinker, og hjernen arbejder 

på højtryk. Men du har svært ved at 

få ideerne ned på papiret. For motiva-

tionen mangler, og skrivelysten halter. 

Dette forløb handler om glæden ved 

at skrive og henvender sig til alle, der 

gerne vil have mere lystbetonede og 

fleksible skriveprocesser. Skrivepro-

cessen behøver ikke være en møjsom-

melig opgave, der forudsætter lange, 

uforstyrrede tidsrum. Dagen byder på 

teori og metoder om flow og kreativi-

tet i skriveprocessen og ser nærmere 

på strategier til ideudvikling, fokus og 

revision af tekster. Find glæden ved at 

skrive og lær at skabe vaner, der gav-

ner din skriveproces, så skrivning bliver 

en integreret del af din måde at tænke, 

lære og være i verden på. 

Mødefacilitering

Dato og tid: 12/11, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
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. 

” Fantastiske resultater skabes ikke af den 
enkelte leder, men af organisationer 
hvor alle tager ledelse.” 

Claus Emholdt
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi,  

Aalborg Universitet
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https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/taeller-vi-det-der-taeller-maalstyring-og-standardisering-i-arbejdslivet-1721-226.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/taeller-vi-det-der-taeller-maalstyring-og-standardisering-i-arbejdslivet-1721-226.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/skriv-med-glaede-1721-092.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/moedefacilitering-1721-161.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/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx


Kort og godt om gigt.  
Slid- og leddegigt

Dato og tid: 18/4, 1 tirsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen, 
overlæge og klinisk lektor  
i reumatologi, Aarhus Universitet

Slidgigt er en folkesygdom, og det er 

den mest udbredte af alle gigtsyg-

domme. 300.000 danskere har fået 

diagnosen, og nogle lever fint med 

sygdommen, mens andre lider af vold-

somme smerter, nedsat bevægelighed 

og forringet livskvalitet. Leddegigt er 

en inflammatorisk gigtsygdom. Hør om 

årsager, symptomer og behandlings-

muligheder.

Indblik i ernæring

Dato og tid: 19/4, 5 onsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Esben Skipper Sørensen, 
lektor i molekylær ernæring,  
Aarhus Universitet

Nyhedsstrømmen er fyldt med råd og 

anbefalinger om, hvad man bør spise, 

hvis man vil være sund og rask. Men 

uanset om man spiser for at leve eller 

lever for at spise, har vores krop nog-

le grundlæggende ernæringsbehov – 

kulhydrater, fedt, proteiner, fedtsyrer, 

vitaminer og mineraler. Men hvilken 

rolle spiller de enkelte komponenter? 

Hvordan er fordøjelsessystemet ind-

rettet, og hvad betyder det, at vi har 

100 billioner bakterier i tarmen? 

Flow – forskning og anvendelse

Dato og tid: 19/4, 7 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor al 

opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivi-

tet, som er så krævende og engagerende, at man 

må anvende mange mentale ressourcer. Tidsfor-

nemmelsen forsvinder, og man glemmer sig selv. 

Begrebet ’flow’ har de seneste år vundet indpas. 

Men kan vi overhovedet bruge det til noget på 

arbejdet og privat? Få inspiration til, hvordan du 

kan bruge flow i hverdagen.

19/04: Introduktion til flow: forskning, teori 
og anvendelse. Frans Ørsted Andersen, 

lektor i uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

26/04: Flow og det gode, meningsfulde liv. 
Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus Universitet

03/05: Relationer og flow. Anne Linder, psy-

kolog og centerleder, Dansk Center for 

ICDP

10/05: Flow og meditation. Malene Mygind, 

cand.mag. i psykologi og sundhed, ledel-

seskonsulent og positiv coach

17/05: Flow, uddannelse og læring. Kirsten 

Gibson, cand.mag., direktør, Waves 

Education

24/05: Flow, innovation og entreprenør-
skab. Anne Kirketerp Linstad, ph.d. i 

foretagsomhed, ekstern lektor, Aarhus 

Universitet

31/05: Flow i arbejdslivet. Hans Schmidt 

Borgholm, cand.scient., master i positiv 

psykologi, manager hos TDC Hosting

Kroppen fra top til tå

Dato og tid: 20/4, 5 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Kroppen er fantastisk og kompleks på en gang. 

Den har udviklet sig i millioner af år, og vi er ble-

vet studeret og endevendt af videnskaben for at 

forstå de komplekse mekanismer, der gør, at vi 

ser ud og fungerer, som vi gør. Lær din krop at 

kende, når vi dykker ned i dens anatomi og ser 

nærmere på, hvordan den er opbygget og fun-

gerer. 

20/04:  Kredsløbet. Christian Aalkjær, professor 

i biomedicin, Aarhus Universitet

27/04:  Bevægeapparatet. Bjarne Møller-Mad-

sen, klinisk professor i ortopædkirurgi, 

Aarhus Universitetshospital

04/05:  Nervesystemet. Helle H. Damkier, lektor 

i anatomi og cellebiologi, Københavns 

Universitet

11/05:  Fordøjelsessystemet. Klaus Krogh, 

professor i mave- og tarmsygdomme, 

Aarhus Universitetshospital

18/05:  Respirationssystemet. Hans Malte, 

lektor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

Sygt sundt – spiseforstyrrelser

Dato og tid: 20/4, 1 torsdag kl.  17.15-21.15
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Karin Abel, psykolog,   
specialist i psykoterapi og supervisor

Mange børn, unge og voksne af begge køn lider 

i dag af spiseforstyrrelser. Hvilke årsager kan 

ligge til grund for udviklingen af lidelsen? Hvil-

ke symptomer og konsekvenser kan det have? 

Hvordan foregår diagnosticeringen? I behand-

lingsarbejdet kan det være vigtigt at inddra-

ge de pårørende. Men hvad stiller man op som 

pårørende, og hvordan kan man forholde sig til 

den forstyrrede spiseadfærd, overmotionerin-

gen, selvfremkaldte opkastninger og voldsomme 

emotionelle reaktioner? Denne aften får du et 

helt særligt indblik i den alvorlige psykiatriske 

sygdom.

Tilmeld dig  
på hjemmesiden 
www.fuau.dk
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https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/kort-og-godt-om-gigt-slid-og-leddegigt-1711-158.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/kort-og-godt-om-gigt-slid-og-leddegigt-1711-158.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/indblik-i-ernaering-1711-166.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/flow-forskning-og-anvendelse-1711-300.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/kroppen-fra-top-til-taa-1711-518.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/sygt-sundt-spiseforstyrrelser-1711-344.aspx
https://fuau.dk/aarhus/


Jagten på den perfekte øl

Dato og tid: 20/4, 3 torsdage kl.  19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 240 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Christian Dannesboe, lektor i bioprocesteknologi, 
Aarhus Universitet

Malt, humle, vand og gær. Hovedingredienserne er simple. 

Alligevel er øl ikke bare øl. Forelæsningerne dykker ned i 

den industrielle produktion af øl. En produktion der igen-

nem årtier har fulgt med den teknologiske udvikling, og i 

dag stadig skubber til grænserne i jagten på den perfekte 

øl. Undervisningen vil blive suppleret med smagsprøver på 

øl.

20/04: Byggestenene i øl – humle 
27/04: Byggestenene i øl – malt
04/05: Moderne ølproduktion – jagten på  

den perfekte øl

Kunsten at dvæle i dialogen

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 585 kr., studerende 445 kr. (bog værdi 279 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og 
sportspsykologi, Københavns Universitet

Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyt-

tige for den enkelte person. Få input til at lytte til dig selv 

og den anden i dialogen, så du opnår en bæredygtig og 

meningsfuld samtale, som i sidste ende kan hjælpe dig 

til at finde dit etiske ståsted og egne personlige værdi-

er. Forelæsningerne bygger på bogen ‘Kunsten at dvæle 

i dialogen’ (Dansk Psykologisk Forlag), som kan tilkøbes 

forelæsningerne.

Depression  
– en folkesygdom

Dato og tid: 4/5, 2 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Søren Dinesen Østergaard, 
læge, ph.d, lektor i klinisk medicin, Aar-
hus Universitet

Omkring 125.000 danskere lider netop 

nu af en behandlingskrævende depres-

sion, men hvad vil det sige at have en 

depression? Hvem rammes af depres-

sion? Hvordan stilles diagnosen? Fin-

des der forskellige typer depression? 

Hvordan behandler man depression 

– og hvad viser den nyeste forskning 

på området? Få svarene, når vi stiller 

skarpt på folkesygdommen. 

Sæt turbo på retningen mod 
dit drømmeliv

Dato og tid: 23/5, 3 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Frederik Banzhaf, studie-
adjunkt i præstationspsykologi, Aalborg 
Universitet

Hvad drømmer du om at opnå i livet? 

Er du på rette kurs? Bliv klogere på tre 

af de absolut mest effektive værktøjer, 

du kan anvende i forhold til at skabe dit 

drømmeliv. Gennem forelæsningsræk-

ken vil du forstå, hvorfor og hvordan 

disse turboværktøjer virker, og hvor-

dan du selv anvender dem. Rækken 

tager afsæt i den nyeste forskning in-

den for neurofysiologi, motivations- og 

præstationspsykologi, og struktureres 

så din forståelse og praktiske anven-

delse er i højsædet.  

Hver femte dansker rammes 
på et tidspunkt i livet af en 
depression, og sygdommen 
kan i dag karakteriseres 
som en folkesygdom. 
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Gode vaner

Dato og tid: 4/9, 3 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Vi ved det jo godt. Det er godt for os at 

motionere, få vores nattesøvn og spise 

varieret. Men ofte havner vi alligevel i 

sofaen i stedet for at snøre løbeskoe-

ne, eller vi kommer alt for sent i seng. 

Hvorfor er det så nemt at få dårlige va-

ner, og hvorfor kan det være så svært 

at skabe gode vaner? Og hvad er en 

vane egentlig? Hvordan opstår den, 

hvilket formål tjener den, og hvorfor 

kan den have så stor magt over os?

04/09:  Psykologien i gode vaner – 
hvordan gør man i praksis? 
Malene Mygind, cand.mag. i 

psykologi og sundhed, ledel-

seskonsulent og positiv coach

11/09:  Vaner i hjernen. Albert Gjed-

de, professor i neurobiologi 

og farmakologi, Københavns 

Universitet

18/09:  Nudging og adfærdsæn-
dringer i praksis. Mia Simone 

Malthesen, cand.polit. og 

daglig leder af iNudgeyou

Lær at forstå dit barn

Dato og tid: 5/9, 3 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Et barn gennemgår en helt fantastisk udvikling i de første 

år af sit liv. Men hvordan ruster man bedst muligt barnet 

til at møde de udfordringer, som livet giver? Hvordan kan 

forældre og nære voksne opdrage barnet til at blive et 

selvstændig og livsmodigt individ? Forelæsningsrækken 

giver nye perspektiver på de bedste betingelser for børns 

udvikling.

05/09:  Styrk dit barns karakter. Per Schultz Jørgensen, 

professor i socialpsykologi, Aarhus Universitet

12/09:  Særligt sensitive børn. Anne-Mette Sohn, cand.

pæd. i pædagogisk psykologi

19/09:  Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? 
Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsykologi, 

Aarhus Universitet

En god mavefornemmelse

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Søren Laurberg, overlæge og professor i kirurgi 
og tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Klaus Krogh, 
professor i mave- og tarmsygdomme, Aarhus Universitetsho-
spital og Peter Christensen, professor i mave- og tarmkirurgi, 
Aarhus Universitetshospital

Vores tarmsystem er afgørende for vores liv og velvære, 

men dets funktioner er helst ikke noget, man taler om i de 

bedre selskaber. Tarmen har en utrolig kompleks fysiologi. 

Den har bl.a. sit helt eget nervesystem, opsuger nærings-

stoffer og producerer hormoner, der er afgørende for vores 

daglige liv. Vi kan ikke lide at tænke på, at vi bærer rundt 

på en tarm fyldt med bakterier, men foruden ville vi være 

fortabte. Tarmens bakterieflora beskytter os mod alt mulig 

ondskab og kan muligvis påvirke, om vi bliver tykke eller 

udvikler kræft. 

Turbolæring og intensive 
læringsforløb

Dato og tid: 6/9, 6 onsdage kl.17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

I disse år er der overalt i landet opstået 

en række nye intensive læringsforløb 

med såkaldt turbolæring. Der er som 

regel tale om forholdsvis korte peri-

oder, hvor deltagerne tages ud af de 

normale skole- og uddannelsessam-

menhænge, og opholder sig i en helt 

anden kontekst, ofte langt fra hjemmet, 

med overnatning, indkvartering og fo-

kus på både faglig læring, men også 

i lige så høj grad på størrelser som 

livsduelighed, motivation, trivsel, per-

sonlig udvikling, daglige vaner, samar-

bejde og kost, søvn og motion. Se nær-

mere på fænomenet turbolæring, dets 

udbredelse, historik, forskning, teori og 

praksis med udgangspunkt i igangvæ-

rende projekter.

06/09:  Turbolæring og intensive læ-
ringsforløb – før og nu. Søren 

Langager, lektor i pædagogisk 

sociologi, Aarhus Universitet

13/09:  Intensive læringsforløb i 
relation til folkeskolen. Lise 

Mølgaard, cand.soc. i uddan-

nelsesvidenskab og Tine Wåst 

Nielsen, cand.soc. i uddannel-

sesvidenskab

20/09:  Lær for livet. Christian 

Christrup Kjeldsen, lektor i 

pædagogisk sociologi, Aarhus 

Universitet

27/09:  DrengeAkademiet – synlig læ-
ring i sprint. Lisbet Nørgaard, 

folkeskolelærer, uddannelses-

chef, LøkkeFonden

04/10:  Livsduelighed på skole-
skemaet. Hvordan spiller 
træning af personlige og 
sociale kompetencer sammen 
med fagligheden? Nicolai 

Moltke-Leth, direktør, master i 

positiv psykologi, cand.scient.

soc

11/10:  Turbolæring og intensive 
læringsforløb som pædago-
gik på kanten. Frans Ørsted 

Andersen, lektor i uddannelses-

forskning, Aarhus Universitet

” Vaner former vores liv. Hvis vi ønsker 
at ændre noget i vores liv, skal vi 
derfor ændre de små ting, vi gør dagligt – 
vi skal ændre vores vaner.”

Malene Mygind, 
cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og positiv coach
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Køn og kærlighed

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage  
kl. 19.00-20.45
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, Kvindemuseet,  
Domkirkepladsen 5
Underviser: Mariann Kjerrumgaard Thy-
gesen, cand.psych.aut, Artemis Psykologi

De feminine egenskaber er en evne, 

som både mænd og kvinder besidder, 

og som har stor betydning for vores 

følelsesmæssige trivsel i hverdagen. 

Omsorg, nænsomhed og væren, både 

i forhold til os selv og andre, har ikke 

særlig gode betingelser i en ofte ef-

fektiv og stresset hverdag. I denne 

forelæsningsrække vil vi undersøge, 

hvordan vi kan udvikle de feminine 

egenskaber som ressource ud fra for-

skellige niveauer; fra et samfundsmæs-

sigt, psykologisk synspunkt, et arkety-

pisk og dybdepsykologisk perspektiv 

og de feminine egenskabers betydning 

for kærligheden. 

06/09:  Menneskets feminine egen-
skaber som ressource

20/09:  Vores udviklingsrejse mod 
større følsomhed

04/10:  En højere form for kærlighed

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Dato og tid: 14/9, 1 torsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jerk W. Langer, læge og 
forfatter

Anti-inflammatorisk levevis er et af de 

nye buzz-words inden for sundhed. In-

flammation er en betændelsestilstand i 

kroppen, som på længere sigt kan på-

virke fx din hud, forværre småskader 

og øge træthed og hovedpine. Ved at 

omlægge til anti-inflammatorisk leve-

vis kan du modvirke disse symptomer 

på et svækket helbred. Den nye livsstil 

har især fokus på kost, motion og søvn. 

Men hvordan opstår inflammationen? 

Hvilken mad skal vi spise? Hvordan 

sikrer vi tilstrækkeligt med nattesøvn? 

Fordybelse, meditation  
og fælles stilhed

Dato og tid: 25/9, 3 mandage kl. 17.30-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Flow, indre ro og stilhed i det fælles rum er til-

stande, som flere og flere efterspørger i en ver-

den med store krav, højt tempo og stress. Men 

hvordan skaber man disse tilstande både i privat- 

og arbejdslivet? Hør og oplev, hvordan du gen-

nem fordybelse, meditation og fælles stilhed kan 

opnå ro, nærvær, klarhed, samhørighed og flow 

– og hvordan det kan forbedre kommunikation 

og skabe bedre relationer. Vi vil diskutere forde-

le og ulemper ved de tre tilstande, og hvordan 

fordybelse, indre ro og stilhed i det fælles rum 

spiller sammen.

25/09:  Fordybelse og flow. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

02/10:  Meditation og indre ro. Malene Mygind, 

cand.mag. i psykologi og sundhed, ledel-

seskonsulent og positiv coach

09/10:  Fællesskabt stilhed. Bastian Overgaard, 

foredragsholder og Silent Co-creation 

facilitator

Autisme hos børn

Dato og tid: 7/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Cecilia Brynskov, ekstern lektor i 
psykologi, Aarhus Universitet og ekstern lektor i 
audiologopædi, Københavns Universitet

Omkring 1 % af alle børn har autisme. At have 

autisme betyder, at man har vanskeligt ved kom-

munikation og ved at indgå i sociale sammen-

hænge. Man har også en begrænset og ensfor-

mig adfærd. Men autisme kan se ud på mange 

forskellige måder, og det er også meget forskel-

ligt, hvordan autismen påvirker den enkelte og 

familien. Forelæsningen præsenterer de mest 

udbredte behandlingsformer. Desuden rettes 

fokus mod, hvordan autismen påvirker familien, 

især søskende, bedsteforældre og forældre, her-

under forældrenes parforhold.

At forstå sorg og tab

Dato og tid: 7/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Mai-Britt Guldin, postdoc på institut 
for folkesundhed, Aarhus Universitet

Alle mennesker vil i løbet af livet opleve sorg og 

bekymring. En stor sorg ved dødsfald er altid for-

bundet med store forandringer i livet, som kræ-

ver bearbejdning. Nogle bliver bange og lukker 

sig inde, mens andre med bearbejdningen kom-

mer styrkede igennem sorgen. Lær at forstå sor-

gen endnu bedre både som et teoretisk fænomen 

og som et eksistentielt menneskeligt vilkår. Få 

nye perspektiver på den måde, vi i teori og prak-

sis tænker om sorg, hvordan det ser ud at være 

i sorg, og hvad vi i dag ved om at leve med sorg.

Mindfulness og empati i teori  
og praksis II

Dato og tid: 7-8/10 kl. 10.00-16.00
Pris: 700 kr., studerende 400 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jacob Piet Jakobsen, ph.d. i mindful-
ness, Aarhus Universitet

Få indblik i relevant teori og praktisk træning 

af mindfulness. Mindfulness handler om evnen 

til bevidst nærvær og empati. At arbejde med 

mindfulness betyder, at man er villig til at gå tæt 

på sin egen oplevelse i nuet med bevidsthed og 

uden at vurdere det, der foregår. I en tid præget 

af stress, forandring og effektivitet kan det være 

en stor udfordring at være nærværende. Men 

evnen til mindfulness og empati kan trænes og 

være et middel til stresshåndtering, forebyggelse 

af depression og forbedring af livskvalitet, relati-

oner og samarbejde. Undervisningen henvender 

sig til alle, der tidligere har stiftet bekendtskab 

med at praktisere mindfulness og meditation. 

Forudsætning for at deltage er desuden, at du er 

motiveret og indstillet på at arbejde med dig selv, 

herunder arbejde med kroppen, tanker og følel-

ser. Det er vigtigt, at du kan deltage i hele kurset. 

Medbring venligst et liggeunderlag, et tæppe og 

gerne egen meditationspude.
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Demens og Alzheimers 
sygdom

Dato og tid: 8/10, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Lærke Egefjord, læge, for-
fatter og ph.d.-studerende i biomedicin, 
Aarhus Universitet og Rita Knudsen, 
pårørende til patient med Alzheimers 
sygdom

Flere og flere mennesker lider af de-

mens. Alzheimers sygdom er den hyp-

pigste årsag til tilstanden, som kan 

ramme folk helt ned til 40-års alderen. 

Og selvom cirka 85.000 danskere er 

ramt af demens, hersker der stadig 

fordomme om, at demente er dumme 

og besværlige. Men hvad er demens og 

Alzheimers sygdom egentlig? Og hvad 

kan vi gøre ved sygdommen i dag? 

Hvor langt er forskerne verden over i 

jagten på at finde en medicin mod en 

sygdom, som i dag viser sig ved hjer-

nens uundgåelige og ubarmhjertige 

forfald? Og kan man selv gøre noget 

for at undgå at blive ramt af demens? 

Robusthed i praksis  
– i hverdags- og arbejdslivet

Dato og tid: 23/10, 4 mandage kl. 17.30-21.30  
(helaftensforelæsninger)
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelæggere: Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelses-
forskning, Aarhus Universitet og Malene Mygind, cand.mag. 
i psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og positiv coach 
Bemærk: Helaftensforelæsninger

Robusthed og personlig styrke er egenskaber og person-

lige træk, som flere og flere efterspørger i en verden med 

store krav, konstante forandringer, fyldte familiekalendere, 

højt tempo og stress. Jobannoncer peger i stigende grad 

på ”robusthed” som det altoverskyggende krav. Men er det 

rimeligt? Hvad er robusthed egentlig for noget, og hvordan 

udvikler og skaber man robusthed både privat og på arbej-

det? En vigtig indsigt er, at arbejdsliv og fritids-/familieliv 

hænger sammen. Vi kan ikke længere adskille det, så det 

kræver ny viden og nye redskaber at fremme den mentale 

robusthed. Vi vil på denne foredragsrække netop se på for-

skellige praksisser og metoder, der kan fremme robusthed 

i hverdagen. Undervisningen vil være en vekselvirkning 

mellem teori og øvelser med fokus på praktisk anvendel-

se. Forelæsningsrækken bygger på en ny bog ’Robusthed 

i praksis’ (Forlaget Mindspace), der indeholder bidrag fra 

forelæserne, og som kan tilkøbes forelæsningsrækken. 

23/10:  Emotionel regulering og robuste leveregler. Ma-

lene Mygind, cand.mag. i psykologi og sundhed, 

ledelseskonsulent og positiv coach

30/10:  Energiregnskab og et robust jobdesign. Nina 

Tange, cand.scient.soc., leder af master i positiv 

psykologi, Aarhus Universitet

06/11:  Positiv og robust kommunikation. Rikke Dinetz, 

cand.mag. i kommunikation, journalist og forfatter

13/11:  Ledelse der skaber kollektiv robusthed. Mads 

Bab, ekstern lektor, master i positiv psykologi, 

Aarhus Universitet

Mindfulness

Dato og tid: 25/10, 7 onsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Interessen for mindfulness er i de se-

neste år blomstret op, men konceptet 

og teknikkerne har været kendt i bud-

dhismen gennem mere end to et halvt 

tusinde år. Så hvad kan mindfulness 

tilbyde nutidens mennesker? Hvad er 

mindfulness egentlig? Hvor og hvornår 

kan det bruges? Og hvad ved man reelt 

om mindfulness i teori og praksis? Få 

indsigt i forskeres viden om mindful-

ness. Mindfulness handler om evnen til 

bevidst nærvær. At arbejde med mind-

fulness betyder, at man observerer og 

oplever tanker, følelser og kropslige 

fornemmelser uden at vurdere dem. I 

en tid præget af stress, forandring og 

effektivitet samt konstant kontakt med 

mange mennesker gennem mail, mo-

bil og Facebook, kan det være en stor 

udfordring at være nærværende. Men 

evnen kan trænes og være et middel til 

stresshåndtering, forebyggelse af de-

pression og forbedring af livskvalitet, 

relationer og samarbejde.

25/10:  Introduktion til mindfulness. 
Karsten Bidstrup Skipper, 

cand.mag. i idéhistorie

01/11:  Mindfulness-baseret terapi 
til angst og depression. Jacob 

Piet Jakobsen, ph.d. i mindful-

ness, Aarhus Universitet

08/11:  Mindfulness i mødet med mo-
derniteten. Martijn van Beek, 

lektor i antropologi, Aarhus 

Universitet

15/11:  Mindfulness og arbejdsliv. 
Lone Overby Fjorback, leder af 

Dansk Center for Mindfulness, 

Aarhus Universitet, ph.d., kli-

nisk lektor, overlæge og CFM 

certificeret MBSR-lærer

22/11:  Hjernen, stress og mind-
fulness. Karen Johanne 

Pallesen, lektor, biolog, ph.d. 

i sundhedsvidenskab, Aarhus 

Universitet

29/11:  Mindfulness og det stressede 
genom. Jesper Dahlgaard, do-

cent og lektor, VIA Sundhed/

Dansk Center for Mindfulness, 

Aarhus Universitet

06/12:  Perspektiver på praktisk 
anvendelse. Karsten Bidstrup 

Skipper, cand.mag. i idéhistorie

Risikoen for at få en 
demenssygdom stiger 
med alderen. Men 
det er en myte, at en 
demenssygdom er 
en naturlig følge af 
alderdom.
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Kræftens gåder

Dato og tid: 26/10, 6 torsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Mere end en kvart million danskere lever med 

diagnosen, og hver tredje dansker skønnes at 

få sygdommen på et tidspunkt i livet. Kræft er 

blandt en af de helt store dræbere, og årsagerne 

til sygdommen er mange og dækker alt fra livs-

stil og miljø til arv og hormoner. Men det er ikke 

kun den fysiske krop, der bliver ramt i forbindelse 

med kræft. Der er også store psykiske og sociale 

følgevirkninger forbundet med sygdommen – 

både for den syge og for de pårørende.

26/10:  Introduktion – hvad er kræft?  
Peter Hokland, klinisk professor i  

hæmatologi, Aarhus Universitet

02/11:  Gener og kræft. Jacob Giehm Mikkelsen, 

professor i genetik og genterapi,  

Aarhus Universitet

09/11:  Immunforsvaret som våben mod 
kræftceller. Sine Reker Hadrup, lektor i 

immunologi, Danmarks Tekniske  

Universitet

16/11:  Kost og kræft. Cecilie Kyrø, post.doc. i 

epidemiologi, Center for Kræftforskning, 

Kræftens Bekæmpelse

23/11:  Naturens egen kræftmedicin.  
Thomas Bjørnskov Poulsen, adjunkt i 

kemi, Aarhus Universitet

30/11:  Livet efter kræft. Christoffer Johansen, 

professor, overlæge, dr.med. og ph.d. i 

klinisk medicin, Rigshospitalet og  

unitleder ved Kræftens Bekæmpelse

Positiv psykologi i hverdagen

Dato og tid: 7/11, 5 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Stress, sygdom og kriser. Der vil altid eksiste-

re dårligdomme og udfordrende situationer i 

hverdagen, som kan optage vores tanker ne-

gativt, dræne os for energi og få os til at miste 

overblikket. Men det er ikke noget, vi ønsker, og 

man kan gøre meget for at forbygge 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 velfungerende og det forebyggende. Det er 

videnskab, som fokuserer på, hvordan man kan 

trives og fungere godt i hverdagen, uanset om 

man er på arbejde eller har fri. Positiv psykolo-

gi er opstået, fordi man inden for psykologien i 

mange år har haft et dominerende fokus på be-

handling frem for forebyggelse – af fx stress og 

psykiske sygdomme. Bliv introduceret til den po-

sitive psykologis teorier og metoder, og få indblik 

i, hvordan positiv psykologi både kan bruges til 

at forebygge en masse problemer og til at gøre 

hverdagen mere interessant.

07/11:  Introduktion til den positive psykologi. 
Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus Universitet

14/11:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

21/11:  Foretagsomhed i hverdagen. Anne 

Kirketerp Linstad, ph.d. i foretagsomhed 

og ekstern lektor, Aarhus Universitet

28/11:  Mental robusthed i hverdagen. Ida 

Thrane Hertz, cand.mag. i psykologi 

og kommunikation, specialkonsulent, 

Center for Mental Robusthed

05/12:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker,  

cand.psych.aut., Psykiatrisk Center 

Frederiksberg

Børns udvikling

Dato og tid: 25/10, 6 onsdage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i 
udviklingspsykologi, Aarhus Universitet

Hvornår begynder børn at kunne hu-

ske? Hvordan forstår de den fysiske 

verden? Og hvornår får de en forstå-

else for andre mennesker? Forskning 

i børns udvikling har gennemgået en 

rivende udvikling igennem de seneste 

30 år. Tidligere var udviklingspsyko-

logien primært præget af enkelte alt-

omfavnende teorier som eksempelvis 

Freuds og Piagets. I dag tegnes faget 

snarere af en lang række ’mini-teori-

er’, der ikke hævder at kunne give en 

samlet beskrivelse af børns udvikling, 

men som til gengæld hver især giver et 

mere dækkende billede af dele af børns 

udvikling. Få indblik i børns perceptu-

elle og intellektuelle udvikling, deres 

følelser og temperament, sprogudvik-

ling, forståelse af andre mennesker, og 

hvordan de husker konkrete begiven-

heder. Undervisningen har især fokus 

på spæd-, små- og førskolebørn. 
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Lev livet med  
Det Dobbelte KRAM

Dato og tid: 8/11, 2 onsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Peter Thybo, master i lære-
processer, PD. i alm.pæd. og fysioterapeut

De fleste af os kender de traditionelle 

KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alko-

hol og Motion), der tilsammen giver 

et billede af et menneskes fysiske 

sundhed. Vi er dog blevet mere og 

mere opmærksomme på, at den men-

tale sundhed er mindst lige så vigtig 

for et menneskes trivsel. Peter Thybo, 

specialist i sundhedsfremme og fore-

byggelse, har derfor suppleret de klas-

siske KRAM-faktorer med et mentalt 

sundheds-KRAM; Kompetencer, Rela-

tioner, Accept og Mestring. Gennem to 

forelæsninger kan du få indsigt i, hvor-

dan vores fysiske helbred og mentale 

sundhed spiller sammen i dynamiske 

sammenhænge, samt hvad du skal 

være særligt opmærksom på i forhold 

til din egen livskvalitet og dit ”psyki-

ske immunsystem”. Bliv klogere på de 

vigtigste faktorer, der ligger bag vores 

trivsel og livskvalitet i en hverdag med 

udfordringer, forandringer og måske 

sygdom. Forelæsningerne bygger på 

bogen Det Dobbelte KRAM (Hans Reit-

zels Forlag).

Flere gode vaner

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Malene Mygind, cand.mag. i 
psykologi og sundhed, ledelseskonsulent 
og positiv coach

Vaner former vores liv. Hvis vi ønsker 

at ændre noget i vores liv, skal vi derfor 

ændre de små ting, vi gør dagligt – vi 

skal ændre vores vaner. Få forsknin-

gens råd til, hvad du helt konkret skal 

gøre, hvis du vil øge sandsynligheden 

for at lykkedes med at skabe varige 

gode vaner. Dagen byder på forelæs-

ning og forskellige praktiske øvelser. 

Hvem bestemmer, hvem vi er?

Dato og tid: 12/11, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Lars Lundmann, ekstern  
lektor i psykologi, Københavns Universitet

Hvem er du? Er du ekstrovert eller introvert? Er 

du deprimeret, eller er du typen, som har brug for 

adspredelse og udfordringer? Det er spørgsmål, 

de fleste selvhjælpsbøger kredser omkring og 

der findes mange metoder, der  kan undersøge, 

hvem du er. En af de mest anvendte metoder er 

personlighedstestning. De er dog fyldt med så 

mange problematiske antagelser, at konklusio-

nerne ikke er særligt brugbare. Hertil kommer 

spørgsmålet om, hvorvidt vi ændrer vores væ-

remåde over tid og på tværs af forskellige sam-

menhænge. 

Sex – kun for kvinder

Dato og tid: 16/11, 1 torsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 300 kr., studerende 200 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Lillan Kempf, overlæge og sexolog, 
Fertilitetsklinikken Horsens og Ditte Trolle, special-
læge i gynækologi og adjungeret lektor i sexologi, 
Aarhus Universitet

Sex betyder noget for de fleste af os. Det kan 

være en kilde til glæde, velvære, afslapning, nær-

vær og samhørighed, men også til smerte, sorg 

og bekymring. Denne aften sætter vi fokus på 

kvinder og sex og dykker ned i en række rele-

vante spørgsmål: Er kvinders sexlyst anderledes 

end mænds? Hvad bliver kvinder tiltrukket af, og 

har de lov til at følge deres lyst? Hvad betyder 

hormonerne, findes g-punktet og hvor lang tid 

tager det at få orgasme? Og er sex bedst, hvis 

man er forelsket? Du kan også få indblik i, hvad 

en sexologisk behandling går ud på. Kom, og hør 

Ditte Trolle og Lillan Kempf, der begge er gynæ-

kologer og sexologer, fortælle om kvinders sek-

suelle længsler, lyster og problemer i alle aldre. 

Undervisningen tager bl.a. afsæt i ’Sex efter 50’ 

samt tænkepausebogen ’Sex’ (Aarhus Universi-

tetsforlag), som er inkluderet i prisen.

Sov godt

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Poul Jørgen Jennum, klinisk professor 
i neurofysiologi og overlæge, Glostrup Hospital og 
Københavns Universitet

Søvn er vigtig – faktisk livsvigtig. Men hvad er 

det, der sker, når vi sover? Og hvorfor har vi 

behagelige drømme og uhyggelige mareridt? 

Forskning viser, at kroppen arbejder videre, 

mens vi sover og sørger bl.a. for at styrke im-

munforsvaret, forbedre hukommelsen, regulere 

appetitten og holde humøret i top. Få et indblik i 

søvnens og drømmenes funktioner.

Stress og stressreduktion

Dato og tid: 7/2 2018, 4 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Karen Johanne Pallesen, biolog, ph.d. i 
sundhedsvidenskab og lektor, Aarhus Universitet

De fleste mennesker lever i dag i en travl hver-

dag, hvor arbejde, familieliv og fritidsinteresser 

skal gå op i en højere enhed. Men hvornår bliver 

vores overfyldte kalendere farlige for os? Stress 

er ikke en sygdom, men en naturlig reaktion fra 

kroppen, så vi kan klare de situationer, hvor vi 

føler os trængt op i en krog. Alligevel lider rigtig 

mange danskere i dag af stress, og det skønnes, 

at omkring 10 % af os går rundt med alvorlige 

stresssymptomer. Men hvad er stress egentlig? 

Hvordan kan vi forebygge det i en travl hverdag? 

Og hvilke faresignaler, skal vi være opmærksom-

me på? 

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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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/aarhus/program/naturvidenskab-og-teknologi.aspx?so=0


Den genetiske revolution

Dato og tid: 18/4, 4 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Det er blot 65 år siden, de to videnskabs-  

mænd Watson og Crick løste gåden om DNA- 

strukturen – koden for vores arvemasse. I takt 

med de seneste års teknologiske udvikling,  

befinder vi os i dag i ’den genetiske revolution’, 

hvor genteknologien er blevet hvermandseje, 

og vi alle kan få lavet en personlig analyse, der 

afslører vores helt særlige genetiske træk. Den 

genetiske revolution er i gang, og perspektiverne 

er enorme.

18/04:  Opdagelsen af arvemassen.  
Tobias Wang Nielsen, professor i zoo- 

fysiologi, Aarhus Universitet

25/04:  Studiet af menneskets kromosomer. 
Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i human 

genetik og overlæge, Aarhus Universitet

02/05:  Den genetiske kode. Uffe Birk Jensen, 

lærestolsprofessor i klinisk genetik,  

Aarhus Universitet

09/05:  Genterapi og forbedring af mennesket. 
Thomas Vorup-Jensen, professor i 

biomedicin, Aarhus Universitet

Livets største spørgsmål

Dato og tid: 18/4, 6 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Forelæsningsrækken er en spændende opdagel-

sesrejse ind i nogle af de mest grundlæggende 

og universelle temaer i menneskelivet og i ver-

den – temaer med svimlende og ufattelige per-

spektiver. Få præsenteret de komplicerede em-

ner, så det er til at forstå. 

18/04:  Hvordan opstod universet – og hvor-
når går det under? Ole J. Knudsen, BSc 

i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

25/04:  Er der liv andre steder i universet?  
Kai Finster, professor i astrobiologi, 

Aarhus Universitet

02/05:  Hvad ved vi om tiden? Mogens Dam, 

lektor i eksperimentel fysik, Københavns 

Universitet

09/05:  Hvordan er mennesket blevet menne-
ske? Mikkel Heide Schierup, professor i  

bioinformatik, Aarhus Universitet

16/05:  Hvad består vores bevidsthed af? 
Albert Gjedde, professor i neurobiologi 

og farmakologi, Københavns Universitet

23/05:  Hvad er liv? Jens Fedder, professor i 

human reproduktion, Odense  

Universitetshospital

Menneskets oprindelse  
og udvikling

Dato og tid: 19/4, 7 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelægger: Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i 
human genetik og overlæge,  
Aarhus Universitet

Mennesket er i dag den absolut herskende art 

på jorden, men engang var vi blot et behåret 

og primitivt pattedyr. En lang udviklingshistorie 

ligger bag denne forvandling, og det er blot de 

sidste 30.000 år, vi har spillet en betydelig rolle 

på jorden. Forelæsningsrækken belyser, hvordan 

mennesket på kort tid udviklede sig fra at være 

et helt almindeligt pattedyr til at blive den mest 

dominerende art på Jorden. 

19/04:  Abemennesker: Fra 7-2,5 millioner år 
før nu. Peter K.A. Jensen, klinisk lektor 

i human genetik og overlæge, Aarhus 

Universitet

26/04:  Oprindelsen af Homo og hjernens ud-
vikling. Peter K.A. Jensen, klinisk lektor 

i human genetik og overlæge, Aarhus 

Universitet

03/05:  Den ældre og mellemste stenalder. 
Trine Kellberg Nielsen, postdoc i forhi-

storisk arkæologi, Aarhus Universitet

10/05:  Arkaiske mennesketyper. Peter K.A. 

Jensen, klinisk lektor i human genetik og 

overlæge, Aarhus Universitet

17/05:  Det moderne menneske opstår. Peter 

K.A. Jensen, klinisk lektor i human gene-

tik og overlæge, Aarhus Universitet

24/05:  Øvre palæolitikum og yngre stenalder. 
Søren H. Andersen, seniorforsker,  

Moesgaard Museum

31/05:  De ældste danskere. Pia Bennike,  

lektor i biologisk antropologi,  

Københavns Universitet

Fysikkens filosofi 

Dato og tid: 25/4, 4 tirsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelægger: Bent Raymond Jørgen-
sen, mag.art.

Havde Kant ret, når han skrev, at vi ikke 

fremleder love fra naturen, men påtvin-

ger naturen dem? Er livet her på Jorden 

unikt, eller er der liv derude i universet? 

Er elementarpartiklerne virkelig partik-

ler? Naturen har en viden gemt, som 

er tilgængelige for dem, som søger 

seriøst og systematisk, men intet op-

nåes uden investering af tid og energi. 

Fremtrædende forskere belyser nogle 

af fysikkens interessante spørgsmål.

25/04:  Naturens fundamentale 
substans og egenskaber. Bent 

Raymond Jørgensen, mag.art.

02/05:  At se det store i det små – er 
der en mindste størrelse? 
Holger Bech Nielsen, professor 

emeritus i teoretisk fysik, Niels 

Bohr Institutet, Københavns 

Universitet

09/05:  Maskinen skabt i menne-
skets billede. Jesper Rønager, 

neurolog og overlæge ved 

Rigshospitalets afdeling i 

Glostrup

16/05:  Universet vi lever i – stjerner-
ne vi kommer fra. Uffe Gråe 

Jørgensen, lektor i astrofysik 

og planetforskning, Niels Bohr 

Institutet, Københavns  

Universitet

” 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
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https://fuau.dk/aarhus/program/naturvidenskab-og-teknologi/den-genetiske-revolution-1711-237.aspx
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Store videnskabsmænd

Dato og tid: 3/5, 6 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

”Hvis jeg har kunnet se længere end 

andre, er det kun fordi, jeg har stået 

på skuldrene af giganter”, har Isaac 

Newton sagt. Vi står i den grad på 

skuldrene af ham og andre store vi-

denskabsmænd. Men hvad var deres 

inspirationskilder og drivkraft, hvad var 

deres største bidrag til vores forståelse 

af verden, og hvordan blev de set af 

henholdsvis deres samtid og nutidens 

verden? 

03/05:  Aristoteles 384-322 f.kr. Hans 

Fink, docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

10/05:  Isaac Newton 1643-1727. 
Hans Buhl, museumsinspektør, 

Steno Museet

17/05:  Charles Darwin 1809-1882. 
Tobias Wang Nielsen,  

professor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet

24/05:  James Maxwell 1831-1879. 
Hans Buhl, museumsinspektør, 

Steno Museet

31/05:  Niels Bohr 1885-1962.  
Kristian Hvidtfelt Nielsen,  

lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet

07/06:  Albert Einstein 1879-1955. 
Helge Stjernholm Kragh, pro-

fessor emeritus i videnskabs-

historie, Niels Bohr Instituttet, 

Københavns Universitet

Bynaturen i Aarhus

Dato og tid: 21/5, 1 søndag kl. 13.00-16.00
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Mødested: Aarhus, Parkeringspladsen foran Naturhistorisk 
Museum
Underviser: Emil Skovgaard Brandtoft, biolog, Naturhistorisk 
Museum

Mange anser nok Aarhus for at være en mangfoldig by, 

men biologisk set dækker mangfoldighed mere end men-

nesker. Spring på cyklen og kom med på en spændende tur 

rundt i den aarhusianske bynatur. Vi ser nærmere på, hvem 

vi deler byen med og besøger nogle af de mest mangfoldi-

ge områder af byen. Turen foregår på cykel i et roligt tem-

po med flere stop undervejs. 

Nordens pattedyr

Dato og tid: 4/9, 3 mandage og ekskursion søndag
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i biologi,  
naturvejleder, Naturstyrelsen

Der findes over 100 arter af pattedyr i Norden. Nogle af 

dem er en del af vores hverdag – mus i kælderen, flager-

mus på loftet eller egern og rådyr i skoven – men mange 

af dem, møder vi sjældent eller aldrig. De lever deres eget 

liv i den vilde natur. Over tre forelæsninger og en ekskur-

sion ud i den danske natur vil du lære Nordens pattedyr 

bedre at kende. I skoven vil vi forhåbentlig møde nogle af 

skovens mange pattedyr, og du vil lære, hvordan man kan 

undersøge pattedyr ved at se på deres spor, fækalier eller 

undersøgelser af afdøde dyr. 

04/09:  Pattedyr – hvem er vi og hvorfra kom vi? 
10/09:  Ekskursion: Tur ud efter pattedyr og spor
11/09:  Pattedyr i en verden i forandring 
18/09:  Pattedyr – hvordan kan de undersøges? 

Universets gåder

Dato og tid: 7/9, 6 torsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Hvad kom før Big Bang? Er Higgs-par-

tiklen den oprindelige partikel i Univer-

set? Hvad består mørkt stof af? Selvom 

kompetente videnskabsmænd gennem 

historien har dedikeret 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 milliar-

der år gammelt og fyldt med mere end 

100 milliarder galakser. Bliv klogere på 

alt fra gammaglimt og mørkt stof til 

kvantemekanik og kosmiske stråler. Vi 

garanterer ikke, at du får svar på alle 

dine spørgsmål, men du får helt sikkert 

noget at tænke over.

07/09:  Universets oprindelse. Ole 

Eggers Bjælde, astrofysiker og 

undervisningsudvikler, Aarhus 

Universitet

14/09:  Den fascinerende verden af 
elementarpartikler. Stefania 

Xella,  lektor i partikelfysik, 

Niels Bohr Instituttet

21/09:  Gammaglimt. Johan Fynbo, 

professor MSO i astrofysik, 

Niels Bohr Instituttet

28/09:  Kosmiske stråler. Jens Olaf 

Pepke Pedersen, seniorforsker 

i klimaændringer, DTU Space

05/10:  Kvantemekanik og kvante-
teknologi. Jacob Sherson, 

lektor i fysik og astronomi, 

Aarhus Universitet

12/10:  Universets mørke stof. Steen 

Hansen, lektor i astrofysik, 

Niels Bohr Instituttet

I Danmark har 
vi ca. 50 arter 
af vildtlevende 
pattedyr, hvor-
af de fleste er 
fredede.
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Stjernehimlen for 
fodgængere

Dato og tid: 11/9, 3 mandag kl. 19.30-21.15
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ole Rømer-Observato-
riet, Observatorievejen 1
Underviser: Ole J. Knudsen, BSc i fysik 
og astronomi, Aarhus Universitet

Hvad ser du, når du kigger op på natte-

himlen? Der er stadig nogle få steder i 

Danmark, hvor det er nattemørkt. Skul-

le du få lyst til at besøge et af dem, eller 

blot stå ude i baghaven og nyde stjer-

nehimlen, får du her de helt grundlæg-

gende begreber på plads – årstiderne, 

stjernebillederne, planetjagt, gode råd i 

nattemørket og brugen af det drejelige 

stjernekort – er nogle af de emner, du 

får med dig ud i nattemørket. Og hvis 

vejret tillader det, skal vi naturligvis 

kigge i observatoriets teleskoper. 

Stjerner – fra fødsel til død

Dato og tid: 11/9, 5 mandage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelæggelse: Forelæsningsrækken afholdes i 
samarbejde med Astronomisk Selskab, og tilrette-
lægges af professor MSO Johan Fynbo og astronom 
Michael Quaade. 

Universet er fyldt med trilliarder af stjerner sam-

let i galakser. Alene i Mælkevejen befinder der sig 

flere hundrede milliarder stjerner foruden solen. 

Til sammenligning findes der mange flere stjer-

ner i Universet, end der er sandkorn på Jordens 

strande! Hør også om stjernernes stærke mag-

netfelter, som ved udforskning røber mange ting 

om en stjernes liv, og få overblik over stjernernes 

kosmiske historie. 

11/09:  Store og små stjerner. Majken Brahe 

Ellegaard Christensen, cand.scient. i 

astrofysik, Astronomicca

02/10:  Formation of stars through the cosmic 
history. Charles Louis Steinhardt, lektor 

i astronomi, Niels Bohr Instituttet

23/10:  Magnetic fields in stars. Heidi Helena 

Korhonen, lektor i astronomi,  

Niels Bohr Instituttet

13/11:  Stjerner i par og stjerner i hobe.  
Karsten Frank Brogaard, postdoc i  

astronomi, Aarhus Universitet

04/12:  Kompakte stjerner. Niels Lund, lektor 

emeritus i astrofysik, Danmarks  

Tekniske Universitet

Svampenes verden – ude og inde

Dato og tid: 24-25/9, søndag-mandag
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jan Kjærgaard, cand.scient. i biologi,  
naturvejleder, Naturstyrelsen

Svampe har altid fascineret mennesker. De duk-

ker 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 alvorligt 

giftige – men aldrig så giftige, at de er farlige at 

røre ved. Tag med naturvejleder Jan Kjærgaard 

på svampetur i skoven, og se, mærk og duft til 

svampene, som du herefter medbringer til forlø-

bets anden del inden døre. Her ser vi på svam-

pekendetegn, svampenes forunderlige liv og de-

res store betydning i naturens husholdning. 

Højdepunkter i teknologien

Dato og tid: 23/10, 8 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1075 kr., studerende 675 kr.  
(bogværdi 215 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Teknologiens største og vigtigste opfindelser 

er på én gang både ekstraordinære, dagligdags 

og uovertrufne. Og det er ikke tilfældigt, for de 

største opfindelser har alle haft gennemgribende 

betydning for os mennesker og vores samfund: 

civilisationen begyndte med ploven og ølbryg-

ningen, opfindelsen af krudtet ændrede verdens 

gang for altid, mens telegrafens, fjernsynets, radi-

oens og computerens langt nyere historier viser, 

hvordan verden er blevet både større og mindre. 

Forelæsningsrækken er baseret på bogen ’50 

opfindelser. Højdepunkter i teknologien’ (Aarhus 

Universitetsforlag).

23/10:  Fra pyramider til moderne teknologi. 
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i viden-

skabsstudier, Aarhus Universitet

30/10:  Telekommunikation: fra telegraf til TV. 
Hans Buhl, museumsinspektør, Steno 

Museet

06/11:  Fra ploven til den grønne revolution.  
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i 

videnskabsstudier, Aarhus Universitet 

og Gunver Lystbæk Vestergård, ph.d. i 

videnskabsstudier og videnskabs- 

journalist på Weekendavisen

13/11:  Toget og automobilen: to konkurreren-
de og fascinerende teknologier.  
Henry Nielsen, lektor emeritus i viden-

skabsstudier, Aarhus Universitet

20/11:  Tre store teknologiske systemer: 
akvædukter, højspænding og film. 
Keld Nielsen, lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet

27/11:  Tænk at leve uden! Tandbørsten, 

toilettet og p-pillen. Morten Arnika 

Skydsgaard, museumsinspektør i medi-

cinhistorie, Steno Museet

04/12:  Fra laboratorium til innovation – kemi 
og materialer. Helge Stjernholm Kragh, 

professor emeritus i videnskabshistorie,  

Niels Bohr Instituttet, Københavns 

Universitet

11/12:  Fremtidens teknologier. Kristian Hvidt-

felt Nielsen, lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet
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Livet, Universet og alting

Dato og tid: 24/10, 5 tirsdage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Science fiction har givet os mange 

gode spørgsmål: Er kunstig intelli-

gens en trussel mod menneskehe-

den? Hvordan ser livet i Universet 

ud, og hvorfor har vi ikke fået be-

søg endnu? Er det muligt at rejse 

i tiden? Kan naturens mindste 

kvantepartikler være flere steder 

på samme tid, og kan vi? Det er 

nemmere at spørge end at svare, 

men selv hvis vi ikke kan besvare 

alle spørgsmål, kan vi dog efter-

hånden komme med nogle kvali-

ficerede gæt.

24/10:  Liv i rummet. Kai Finster, 

professor i astrobiologi, 

Aarhus Universitet

31/10:  Universets ende(r). Ole 

Eggers Bjælde, astrofysi-

ker og undervisningsud-

vikler, Aarhus Universitet

07/11:  Tiden og tidsrejser. 
Ulrik Ingerslev Uggerhøj, 

professor i fysik og astro-

nomi, Aarhus Universitet

14/11:  Robotter og kunstig  
intelligens. Thomas 

Bolander, professor i 

anvendt matematik og 

computervidenskab, 

Danmarks Tekniske 

Universitet

21/11:  Universets mikrosko- 
piske byggesten.  
Klaus Mølmer, professor 

i fysik og astronomi, 

Aarhus Universitet

Jordens klima og 
klimaforandringer

Dato og tid: 26/10, 6 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Hvorfor ændrer klimaet sig? Hvad sker der 

egentlig, når temperaturen stiger og hvad 

betyder det for os i Danmark og i resten 

af verden – for landbrug, fødevarer, fiskeri, 

energi eller for den regionale og internati-

onale sikkerhedssituation? Bliv klogere på 

hvorfor klimaændringer opstår, og hvad det 

rent faktisk har af konsekvenser. Og få ind-

blik i hvordan vi kan imødegå dem og hvilke 

politiske problemstillinger, vi kommer til at 

stå overfor. 

26/10:  Hvad er klima – om jordens kli-
masystemer og de store kredsløb. 
Jens Olaf Pepke Pedersen, senior-

forsker i klimaændringer, DTU 

Space

02/11:  Klimaforandringer – fra fortiden 
til i dag. Marit-Solveig Seiden-

krantz, professor i geologi,  

Aarhus Universitet

09/11:  Har vi behov for et ændret natur-
syn? Ole Jensen, forfatter og tidl. 

proffesor i teologi

16/11:  Fremtidens fødevarer og energi. 
Jørgen Eivind Olesen, sektionsleder 

v. Agroøkologi, Aarhus Universitet

23/11:  Klimaforandringernes konse-
kvenser – globalt og lokalt. Jesper 

Theilgaard, meteorolog, DR

30/11:  Parisaftalen og dens betydning for 
globale og lokale klimaløsninger.  
Ellen Margrethe Basse, dr.jur.,  

professor, Aarhus Universitet

Øjne mod Himlen

Dato og tid: 9/11, 3 torsdage kl. 19.30-21.30
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ole Rømer- 
Observatoriet, Observatorievejen 1
Underviser: Ole J. Knudsen, BSc i fysik og 
astronomi, Aarhus Universitet

I august 2017 har Danmark været medlem af 

det Europæiske Sydobservatorium ESO i 50 

år – et medlemskab, som har givet danske 

astronomer adgang til de store teleskoper i 

Chile, hvilket har givet epokegørende opda-

gelser. Hør om, hvad man egentlig kan se i 

et teleskop, hvilke opdagelser man har gjort 

de seneste år, og hvorfor teleskoperne er 

placeret langt væk i Chile. Vi skal også høre 

om fremtidens enorme teleskoper på Jorden 

og i rummet. 

60 år med rumfart

Dato og tid: 11-12/11, lørdag-søndag kl. 10.00-14.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, fysik og 
matematik og Henrik Stub, cand.scient. i astronomi, fysik og 
matematik

Den 4. oktober 2017 er det 60 år siden den første rumson-

de blev opsendt, da Sovjetunionen i 1957 sendte satelitten 

’Sputnik 1’ ud i rummet, og dermed indledte rumalderen. 

Det der begyndte med et kapløb mellem USA og Sovjet-

unionen, førte til det første menneske på Månen allerede 

i 1969. Siden da har rumsonder besøgt alle planeter i sol-

systemet og endda den fjerne Pluto. Men lige så vigtigt er 

det, at rumfarten har ændret samfundet så meget, at vi nu 

er helt afhængige af de mange satellitter, der kredser om 

Jorden. Bliv klogere på hvordan rumfarten har udforsket 

universet siden 1957, om rumfartens påvirkning af vort 

samfund, og om hvad fremtiden byder på. 

Hvirveldyrenes evolution

Dato og tid: 11-12/11, lørdag-søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Bent Erik Kramer Lindow, palæontolog, Statens 
Naturhistoriske Museum

Hvirveldyr – dyr med rygrad – er en af de mest mangfoldi-

ge dyregrupper på Jorden. Gennem 400 millioner år har de 

tilpasset sig et væld af forskellige miljøer på vores planet; 

havet, landjorden og luften; tropisk varme, arktisk kulde og 

alt derimellem. Mennesket er selv et hvirveldyr, og hvir-

veldyrenes lange evolutionshistorie er derfor også vores 

egen. Få den nyeste viden fra forskning i både fossiler og 

DNA. En række væsentlige overgange og begivenheder er 

udvalgt, så de også illustrerer, hvordan evolution forløber. 

Få opridset hele den store historie. 

Livet, Jorden og mennesket  
– hvad er meningen?

Dato og tid: 14/11, 3 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
underviser: Jan Gruwier Larsen, cand.scient. i biologi

To af naturvidenskabens stærkeste teorier – evolutions-

teorien og teorien om kontinaltaldrift giver svar på, hvem 

vi er, hvor vi er kommet fra, og hvor det hele ender. Bliv 

klogere på, hvad teorierne har haft af betydning for livets, 

Jordens og menneskets udvikling og på den lange række 

af tilfældigheder, som fører frem til os i dag. Hør også lidt 

om videnskabsteori for begyndere og hvorfor det er meget 

mærkeligt, at der findes aber i Sydamerika.

14/11:  Livets opståen og udvikling – tag en planet  
og tilsæt vand

21/11:  Jorden – en levende planet
28/11:  Menneskets udvikling – inderst inde er vi  

alle fisk
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Religion og 
filosofi

Hvad vil det sige at være til?  
Og hvad er meningen med det hele?  

Verdens religioners svar er utallige og filosofiens teorier mangfoldige.  
Dyk ned under overfladen, og bliv klogere på nogle helt  

fundamentale forhold ved tilværelsen.

https://fuau.dk/aarhus/program/religion-og-filosofi.aspx?so=0


Filosofiske forsøg

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, 
Københavns Universitet

Hvad er filosofi? Det er grundspørgsmålet for al 

filosoferen, men det kunne også være filosofiens 

motto, for den er det fristed, hvor man har lov 

at spørge om alt uden at skulle nå et svar. Den 

gennemgående idé er, at filosofien kræver at 

blive gennemtænkt af én selv. Dagen vil komme 

omkring tre emner: Begivenheden, erindringen 

og kærligheden.

Nordisk mytologi

Dato og tid: 24/4, 3 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i religions- 
videnskab og ekstern lektor, Syddansk Universitet

Hvad troede danskerne egentlig på, før hvide 

krist kom til Norden? Hvilke forestillinger havde 

man om verden, livet og døden? Og hvordan ved 

vi i dag noget om disse forestillinger? Hør om 

nordisk førkristen mytologi og om de religiøse 

trosforestillinger, der ligger bag myterne. Fore-

læsningerne vil desuden rokke lidt ved de popu-

lære forestillinger, vi har om for eksempel Odin, 

Thor og Freyia.

Det gode liv

Dato og tid: 24/4, 6 mandage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
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 synet 

på det gode menneske og det gode 

samfund. I forløbet præsenteres de to 

dominerende traditioner. Der udleveres 

skriftligt materiale forfattet af under-

viseren. Som baggrundslæsning kan 

anvendes Jørgen Husteds bog: ’Etiske 

teorier’ (Hans Reitzels Forlag). 

De forunderlige spørgsmål

Dato og tid: 25/4, 5 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Alle går vi rundt med en indre Spørge-Jørgen. 

Men hvorfor er spørgsmål så vigtige for os og 

hvorfor stiller vi dem overhovedet? Fortæller de 

spørgsmål, vi stiller – og ikke stiller – noget nyt 

om vores måde at være mennesker på? Forelæs-

ningsrækken vil kigge på spørgsmålet og dets 

betydning i forskellige sammenhænge og prø-

ve at gøre os klogere på nogle af disse mange 

spørgsmål. 

25/04:  Spørgsmål, identitet og kultur – for-
skellen på ’dem’ og ’os’. Pia Lauritzen, 

ph.d. i filosofi

02/05:  Spørgsmålets oprindelse. Thomas 

Schwarz Wentzer, lektor i filosofi, Aarhus 

Universitet

09/05:  At tvivle på vores erfaringer. Rasmus 

Thybo Jensen, ph.d. i filosofi

16/05:  Dannelsesproces gennem undren. Finn 

Thorbjørn Hansen, professor i filosofisk 

og dialogisk praksis, Center for dialog 

og organisation, Aalborg Universitet

23/05:  Tro og spørgsmål. Lars Albinus, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Kristendommen i de første 
århundreder

Dato og tid: 1/5, 4 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Anders-Christian Lund Jacobsen, 
professor MSO i teologi, Aarhus Universitet

De fire forelæsninger giver indsigt i den tidlige 

kristendoms historie og teologi. At studere den 

tidlige kristendom er en slags opdagelsesrej-

se, hvor man opdager, hvor ’broget’ den tidli-

ge kristendom var, og hvorfor nogle former for 

kristendom overlevede, mens andre forsvandt. 

Kendskab til oldkirkens kristendom giver vor tids 

kristendom et dybere perspektiv. 

01/05:  Begyndelsen
08/05:  Østkirkens historie og teologi: Irenæus 

fra Lyon og Origenes fra Alexandria
15/05:  Vestkirkens historie og teologi: Augu-

stin fra Hippo
22/05:  Gudstjeneste og fromhedsliv

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Ensomhed – kedsomhed – langsomhed

Dato og tid: 14/9, 3 torsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, billedkunstner og 
ph.d. i teologi

Ensomhedens og kedsomhedens problem vokser eller 

øges i vor tid. Selv mange stimulerende input opløser eller 

reducerer ikke problemet. Den konstante underholdnings-

sfære fjerner ikke ensomheden og kedsomheden. Ethvert 

menneske er altid alene om sin erfaring af livet og verden. 

Men det gælder os alle, at vi behøver andre, og at en væ-

sentlig del af dette behov er at behøves af andre. Udveks-

ling mellem mennesker er vigtig for ens oplevelse af en-

somhed og kedsomhed. F ’Kedsomhed’ (2017).

14/09  Ensomhedens sorg - Er et lysbrud i det tavse 
mørke muligt? 

21/09:  Kedsomhed som springbræt eller hindring? 
28/09:  Langsom tid nu! – Hvad gør vi, når livet bliver 

stakåndet?

Tai Chi og kinesisk kultur

Dato og tid: 2/9, 1 lørdag kl 11.00-14.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Igennem tusinder af år har kineserne 

praktiseret Taijiquan - eller Tai Chi som 

det populært kaldes. Den kinesiske 

kampsport dyrkes for at styrke krop og 

sjæl med de langsomme og harmoni-

ske bevægelser, der strækker kroppen 

og trækker den sammen for at for-

bedre vitaliteten og koncentrationen. 

Taijiquan har dybe rødder i klassisk 

kinesisk kultur og i denne introduktion 

til kampsporten præsenteres blandt 

andet de tanker og idéer, som har for-

met den populære sport. Kom med og 

bliv klogere på Taijiquan, den kinesiske 

kultur og religion til lørdagens fore-

drag. Efterfølgende bygges der oven 

på vidensfundamentet, når der prøves 

kræfter med sporten på begynderni-

veau, hvor de grundlæggende teknik-

ker gennemgås. 

11.00:  Kinesisk kultur, filosofi og 
religion. Christian Nielsen, 

lektor og sinolog

12.00:  Om Taijiquan. Christian Niel-

sen, lektor og sinolog

13.00:  Tai Chi for begyndere: Prak-
tisk undervisning. Jens Tov-

borg Havskov Jensen, Lektor i 

kinesisk og Tai Chi instruktør

De kristne mystikere og 
religiøse oplevelser

Dato og tid: 7/9, 6 torsdage kl. 17.15-20.45
Pris: 1260 kr., studerende 660 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Lene Højholt, præst og 
forfatter

De kristne mystikere er en kilde til for-

nyelse af vor tids kristendom. Mysti-

kerne levede i den nærhed til Gud, som 

mange mennesker i dag længes efter. 

Især middelalderens store mystikere 

erfarede et gudsnærvær, der gjorde 

dem nyskabende i deres tid og fik dem 

til at bryde helt nye veje både religi-

øst, socialt og kulturelt. Et indblik i de 

oplevelser, erkendelser og erfaringer, 

som prægede dem, kan kaste lys over 

menneskers religiøse oplevelser også i 

dag og give et sprog at udtrykke dem i. 

De kristne mystikeres univers er en in-

spiration for den, som søger! På kurset 

vil vi beskæftige os med den religiøse 

oplevelse og den mystiske vej. Begge 

dele vil blive belyst gennem forskellige 

mystikeres liv og tanker, først og frem-

mest Hildegard af Bingen, Frans af As-

sisi, Mester Eckehart og Teresa af Avila.
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Etiske teorier

Dato og tid: 30/10, 6 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi, Aarhus 
Universitet

Hvad siger moralen, jeg skal gøre? Hvorfor skal 

jeg gøre, hvad moralen siger? Få præsenteret de 

fremtrædende etiske teorier: pligtetik, nytteetik, 

common sense-etik, dydsetik, omsorgsetik og 

eksistensetik. Der tages udgangspunkt i moral 

og etik samt de forskellige værdibegreber. Des-

uden præsenteres etisk relativisme og etisk sub-

jektivisme. Teorierne bliver løbende illustreret 

med cases, udvalgte etiske spørgsmål og aktuel-

le etiske debatemner. Anbefalet baggrundslæs-

ning (forudsættes ikke) er Jørgen Husteds bog 

’Etiske teorier’ (Hans Reitzels Forlag). Jørgen 

Husted er lektor i filosofi ved Aarhus Universi-

tet, tidl. medlem af Det Etiske Råd samt forfatter 

til bl.a. ’Etik og værdier i socialt arbejde’ (Hans 

Reitzels Forlag) og ’Etik og værdier i sygeplejen’ 

(Hans Reitzels Forlag).

Reformationer i 
middelalderen og i 
1500-tallet

Dato og tid: 25/10, 6 onsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Brian Patrick McGuire, 
professor emeritus i middelalderhistorie, 
Roskilde Universitet

Begrebet reformation har været lys-

levende i Vestens kirkehistorie siden 

middelalderen, og derfor giver det 

mening at se på middelalderens kir-

kelige reformationer som baggrund 

for 1500-tallets protestantiske og ka-

tolske reformationer. Den danske ud-

vikling ses i lyset af den europæiske, 

og vi møder en katolsk præst og hans 

syn på Luther, såvel som en folkekirke-

præst og hendes forståelse af hvordan 

Luthers hustru videreførte middelalde-

rens klosterfællesskaber i deres hjem. 

OBS: Ingen undervisning 22/11

25/10:  Reformationen i kirkens 
historie og de første reforma-
tioner

01/11:  Middelalderkirkens første 
reformation: Det klerikale 
opgør

08/11:  Middelalderens anden refor-
mation: Den pastorale

15/11:  Middelalderens sidste refor-
mation: Koncilbevægelsen

29/11:  Baselkoncilet og renæssan-
cekirken: Optakten til den 
protestantiske reformation

06/12:  Den lutherske reformation og 
den katolske reformation: På 
vej mod moderne tider

Verdens store religioner

Dato og tid: 26/10, 6 torsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Religion giver os svar på spørgsmål om verdens 

skabelse, menneskets liv og død samt mening 

med livet. I religionerne finder vi også en fælles 

historie, og vi skaber fælles traditioner. Religion 

tilbyder mennesket et særligt livssyn samt leve-

regler. Men religionerne er ganske forskellige, og 

det kan nogle gange være vanskeligt at begribe 

andre religioner og deres praksisser. Forelæs-

ningsrækken vil invitere indenfor i religiøse kul-

turer, pege på ligheder og forskelle, men også 

forklare, hvordan man kan forstå Vestens syn på 

religion i dag og endvidere forstå de 1,3 mia., der 

hævder at være ikke-religiøse. Få et indblik i seks 

religioners basale overbevisninger og værdier fra 

et historisk forankret, men nutidigt perspektiv. 

26/10:  Indledning om religioner og deres 
betydning. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus  

Universitet

02/11:  Jødedom. Marianne Schleicher, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

09/11:  Kristendom. Else Marie Wiberg Peder-

sen, lektor i systematisk teologi, Aarhus 

Universitet

16/11:  Islam. John Møller Larsen, ph.d. i  

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

23/11:  Hinduisme. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

30/11:  Buddhisme. Jesper Østergaard, ph.d. i 

religionsvidenskab
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Arkæologi og
historie

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.

https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie.aspx?so=0


Ørkenkrig og Italiensfelttoget 1939-1944

Dato og tid: 18/4, 5 tirsdage, 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 
historie, filosofi og samfundsfag

Siden Anden Verdenskrig har krigen i den nordafri-

kanske ørken og det langtrukne felttog i Italien fasci-

neret. I ørkenen udkæmpede britiske og Common- 

wealth-styrker en dramatisk kamp mod aksemagterne, 

personificeret med ’ørkenræven’ Rommel. Konflikten kul-

minerende i Slaget ved El Alamein i efteråret 1942, hvor 

den risikovillige Rommel blev besejret af den metodiske 

Montgomery. Forelæsningsrækken belyser de vigtigste 

slag og udviklinger i Ørkenkrigen og Italiensfelttoget og 

sætter konflikten ind i den større militærhistoriske fortæl-

ling om Europas Anden Verdenskrig.

18/04: Ørkenkrigens første fase: Aksemagternes 
højvandsmærke, 1940-1942

25/04: Ørkenkrigens anden fase: De allieredes  
modoffensiv, 1942-1943

02/05: Italiensfelttoget: Kampen om Sicilien og inva- 
sionen af det italienske fastland, 1943

09/05: Italiensfelttoget: Skyttegravskrigen i Italien, 
Monte Cassinio og krigsafslutningen,  
1944-1945

16/05: Ørkenkrigen og Italiensfelttoget – i fortid  
og nutid

Det Tysk-romerske Rige

Dato og tid: 22/4, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.,  
oberstløjtnant

Da Romerriget gik i opløsning, brast også drømmen om et 

samlet Europa, og barbarerne fik frit spil. Vikinger, hunner 

og magyarer hærgede de sørgelige rester af det mægtige 

imperium, som først i 962 fandt sin arvtager som Europas 

stærke centralmagt – Det Tysk-romerske Rige. Gennem 

1500-tallets reformationer og det efterfølgende århund-

redes trediveårskrig mistede den tysk-romerske kejser 

langsomt sin magt over rigets uregerlige regenter. Hør den 

fascinerende historie om det Tysk-romerske rige.

Asiens imperier

Dato og tid: 25/4, 7 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

De sydøstasiatiske kulturers historie 

rækker flere tusind år tilbage. Stor-

magterne Indiens og Kinas samling kan 

spores tilbage til før vor tidsregning, og 

takket være et veludviklet skriftsystem 

er nationernes kultur siden dengang 

blevet overleveret fra generation til ge-

neration. Men historien om Asiens im-

perier drejer sig ikke kun om den fjerne 

fortid. De sidste 200 år har kontinentet 

været præget af europæisk kolonise-

ring, politiske revolutioner og militære 

interventioner. 

25/04: Kina. Bent Nielsen, lektor i 

tværkulturelle og regionale 

studier, Københavns  

Universitet

02/05: Japan. Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier 

og historie, Aarhus Universitet

09/05: Indien. Niels Brimnes, lektor i 

historie, Aarhus Universitet

16/05: Korea. Martin Petersen, muse-

umsinspektør, Nationalmuseet

23/05: Vietnam. Thomas Bo Pe-

dersen, historiker og dirktør, 

Mascot

30/05: Thailand. Søren Ivarsson, 

lektor i historie, Københavns 

Universitet

06/06: Burma. Mikael Gravers,  

lektor i antropologi, Aarhus 

Universitet

Antikkens syv vidundere

Dato og tid: 26/4, 7 onsdage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 730 kr., studerende 560 kr.
Pris inkl. bog: 950 kr., studerende 780 kr.  
(bog værdi 300 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Antikkens 7 vidundere har været en 

kilde til fascination gennem årtusinder. 

De fantastiske bygningsværker vidner 

om de mægtige civilisationer, der har 

skabt dem, men deres ødelæggelse 

fortæller også historien om, at selv de 

mest glorværdige af menneskets af-

tryk på Jorden er forgængelige. Fore-

læsningsrækken tager afsæt i den nye 

bog ’Antikkens 7 Vidundere’ (Aarhus 

Universitetsforlag), som kan inkluderes 

i prisen. 

26/04: Antikkens syv vidundere og 
De hængende haver. Sine 

Grove Saxkjær, postdoc, Acca-

demia di Danimarca i Rom

03/05: Fyrtårnet i Alexandria. Niels 

Bargfeldt, postdoc, Accademia 

di Danimarca i Rom og Aarhus 

Universitet

10/05: Kolossen på Rhodos. John 

Lund, seniorforsker, Antiksam-

lingen, Nationalmuseet

17/05: Kheopspyramiden. Tine Bagh, 

museumsinspektør, Egyptisk 

samling, Ny Carlsberg  

Glyptotek

24/05: Maussollæet i Halikarnassos. 
Poul Pedersen, professor i 

klassiske studier, Syddansk 

Universitet

31/05: Artemistemplet i Ephesos. 
Eva Mortensen, museums- 

inspektør, Egyptisk samling,  

Ny Carlsberg Glyptotek 

07/06: Zeusstatuen i Olympia. 
Kristine Thomsen,  

ph.d.-studerende i klassisk 

arkæologi, Aarhus Universitet
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Sønderjyllands historie

Dato og tid: 4/9, 5 mandage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Selvom Sønderjylland er et forholdsvis 

lille område, fra Kongeåen i nord til Ej-

deren i syd, gemmer det på en stor og 

dramatisk historie, der har både euro-

pæiske, nationale, regionale og lokale 

perspektiver. Sønderjyllands centrale 

rolle i danmarkshistorien betyder, at 

det er afgørende at kende til områdets 

historie for at forstå Danmarks historie. 

Få indblik i Sønderjylland fra middelal-

deren og frem til i dag, og hør om bl.a. 

statsretlige forhold, krige, genforening 

og identitetsudvikling.

04/09: Middelalderens Sønderjylland 
og hertugdømmets fødsel 
700-1544. Lennart S. Madsen, 

overinspektør, Museum  

Sønderjylland

11/09: Hertugernes tid. Sønderjyl-
land 1544-1720.  
Carsten Porskrog Rasmussen, 

overinspektør, Museum Søn-

derjylland – Sønderborg Slot

18/09: Slesvig som mønsterregion 
1720-1814. Lars N. Hennings-

en, tidl. forsknings- og arkiv-

leder, Dansk Central-bibliotek 

for Sydslesvig

25/09: Da slesvigerne blev danskere 
eller tyskere 1815-1918. Hans 

Schultz Hansen, forskningsle-

der, Landsarkivet for  

Sønderjylland

02/10: Fra ’mod hinanden’ til 
’med hinanden’ – Sønder-
jylland 1918-2016. Henrik 

Becker-Christensen, general-

konsul i Flensborg

Afrikas historie

Dato og tid: 4/9, 6 mandage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Afrika omtales ofte som menneskehedens vugge, for det 

var her, de første mennesker blev til. På trods af at have 

den længste historie, bliver historien om de afrikanske folk 

sjældent fortalt. Afrikas sene historie er præget af uden-

landsk indblanding. Men hvad er Afrikas gamle historie? 

Og hvad betyder Europas lemfældige forhold til afrikansk 

kultur for den moderne statsdannelse? Få historien om ver-

dens næststørste kontinent.

04/09:  Menneskehedens oprindelse. Peter K.A. Jensen, 

klinisk lektor i human genetik og overlæge,  

Aarhus Universitet

11/09:  De tidlige civilisationer. Casper Andersen, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

18/09:  Afrika i slavehandlens tid. Peter Tygesen,  

cand. mag. journalist og forfatter

25/09:  Afrika i kolonitiden. Casper Andersen, lektor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet

02/10:  Afkolonisering og statsdannelse. Stig Jensen, 

lektor i afrikastudier, Københavns Universitet

09/10:  Afrika nu og i fremtiden. Peter Tygesen,  

cand. mag. journalist og forfatter

Byvandringer: Aarhus gennem tiderne

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 17.00-18.30
Pris: 600 kr., studerende 350 kr.
Sted: Se nedenfor

Aarhus er en af landets ældste byer med en historie, der 

rækker helt tilbage til omkring år 800. På fem byvandrin-

ger i det centrale Aarhus fortælles om byens udvikling fra 

vikingernes Aros til den moderne storby, vi kender i dag.

05/09:  Fra Aros til Skt. Clemens staden. Connie Jantzen, 

museumsinspektør, Den Gamle By. Mødested: Ved 

Vor Frue Kirke, Vestergade 

12/09:  Købmændenes Aarhus. Connie Jantzen, mu-

seumsinspektør, Den Gamle By. Mødested: Ved 

indgangen til Aarhus Domkirke, Store Torv

19/09:  Plankeværket falder. Søren Tange Rasmussen, 

museumsinspektør, Den Gamle By. Mødested: 

Søndergade ved Posthussmøgen 

26/09:  Katedraler og baggårde. Marie Vejrup Nielsen, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet.  

Mødested: Ved Vor Frue Kirke, Vestergade 

03/10:  Købstadens fornemme huse og institutioner. 
Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør, Den 

Gamle By. Mødested: Voxhall ved Museumsgade

Rejsedestination: New York

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 550 kr., studerende 400 kr. 
(bog værdi 250 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

I 1614 grundlagde hollænderne Nieuw 

Amsterdam på Manhattan, som de køb-

te af indianerne for 24 dollars. Meget 

vand er løbet gennem Hudsonfloden 

siden da. Af flere omgange har bølger 

af immigranter fra hele verden set Fri-

hedsgudinden i øjnene og fundet deres 

hjem i New York. Både kunstnere og 

spekulanter, milliardærer og gangster-

bosser er gennem tiden blevet draget 

af storheden og mulighederne i The Big 

Apple, og de har alle sat deres præg på 

byen. Bogen ’Vide Verden: New York’ 

(Aarhus Universitetsforlag) kan inklu-

deres i prisen.

06/09:  Historie, samfund og politik 
i New York. Regin Schmidt, 

lektor i historie, Københavns 

Universitet

13/09:  Kunst i New York.  
Hans Jørgen Frederiksen, 

lektor i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet

20/09:  Arkitektur og byplanlægning 
i New York. Anders Troelsen, 

lektor i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet

” Vi skaber 
arkitekturen, 
men arkitekturen 
skaber os. Derfor 
er det så vigtigt, 
at vi tænker over 
vores omgivelser og 
hvordan, vi ønsker at 
bygge vores verden.” 

Anders Troelsen
Lektor i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet
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https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/soenderjyllands-historie-1721-010.aspx
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Danmarks historie  
– set gennem kongerne

Dato og tid: 6/9, 5 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Tag med på en tour de force gennem Danmarks 

historie, og få indblik i, hvordan og hvorfor Dan-

mark ser ud, som det gør, i selskab med Gorm, 

Valdemar, Christian og Frederik – og ikke mindst 

fem fortællelystne forskere.

06/09:  Vikingetid: Gorm den Gamle, Harald 
Blåtand og Sven Tveskæg. Lasse 

Christian Arboe Sonne, lektor i historie, 

Københavns Universitet

13/09:  Middelalderen: Valdemar den Store, 
Knud 6. og Valdemar Sejr. Kasper 

Holdgaard Andersen, videnskabelig as-

sistent, danmarkshistorien.dk og Dansk 

Center for Byhistorie

20/09:  Renæssancen: Christian 3., Frederik 
2. og Christian 4. Steffen Heiberg, 

forfatter og fhv. forskningschef, Det 

National-historiske  

Museum Frederiksborg Slot

27/09:  Enevælden: fra Fredrik 3. til  
Christian 8. Michael Bregnsbo,  

lektor i historie, Syddansk 

Universitet

04/10:  Konger på vej mod folkestyre: fra 
Frederik 7. til den moderne regent. 
Tim Knudsen, professor emeritus i stats-

kundskab, Københavns Universitet

Borgerkrigen i Syrien 
og stormagtsspillet i 
Mellemøsten

Dato og tid:  7/10, lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Det Arabiske Forår har mobiliseret be-

folkningen i Mellemøsten, men også 

skabt enorm usikkerhed. Intet sted er 

det mere tydeligt end i Syrien, hvor 

borgerkrigen bølger mellem Assad-re-

gimet og en broget gruppering af op-

rørere. Som nervøse tilskuere står det 

internationale samfund på sidelinjen til 

dramaet, imens stormagterne forsøger 

at udmanøvrere hinanden i FN’s Sikker-

hedsråd, og i luftkampagner samt mere 

eller mindre lyssky aktioner på landjor-

den. Det er sikkert, at den nuværende 

udvikling i Mellemøsten er inde i en af-

gørende historisk fase, hvor Syrien står 

ved en korsvej: Demokrati og udvikling 

eller autoritært styre, islamisme og 

fastfrysning. Forelæsningerne giver et 

indblik i baggrunden for borgerkrigen 

og gennemgår og tydeliggør det kom-

plicerede internationale magtspil, som 

påvirker situationen i Syrien. 

USAs historie

Dato og tid: 24/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Hvilken betydning har uafhængighedserklærin-

gen og forfatningen for det amerikanske, politi-

ske system? Hvordan kan koloniseringen og den 

europæiske masseimmigration til det nye land 

knyttes til den amerikanske drøm? Og hvordan 

har amerikansk kultur sat sit præg på resten af 

den vestlige verden? USA har haft enorm betyd-

ning for den måde, verden ser ud på i dag. Med 

afsæt i store begivenheder dykker forelæserne 

ned i baggrunden for den amerikanske identitet. 

24/10:  City on a Hill, Manifest Destiny og Den 
Amerikanske Drøm: USA’s nationale 
myter. Regin Schmidt, lektor i historie,  

Københavns Universitet

31/10:  Borgerkrig, borgerrettighedsbevægel-
se og  
raceuroligheder. Jørn Brøndal, lektor i  

amerikanske studier, Syddansk Univer-

sitet

07/11:  Den kolde krig og kampen mod kom-
munismen. Poul Villaume, professor i 

historie, Københavns Universitet

14/11:  Uafhængighedserklæringen, forfat-
ningen og det politiske system. Derek 

Beach, professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

21/11:  USA i verdenskrig. Martin Ammitsbøll  

Husted, lektor, cand.mag. i historie, 

filosofi  

og samfundsfag

28/11:  Amerikanisering, populærkultur og 
Hollywood. Nils Arne Sørensen, profes-

sor i historie, Syddansk Universitet

Napoleonskrigene

Dato og tid: 24/10, 5 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Indtil Første Verdenskrig omtalte man Napole-

onskrigene som ’Den Store Krig’. Forklaringen 

er simpel: Ikke alene fastholdt krigene Europa i 

en jernnæve i perioden 1803-1815, men de for-

andrede også europæernes sociale, økonomiske 

og politiske virkelighed for eftertiden – de gjorde 

Europa moderne. Forelæsningsrækken belyser 

denne forandringsproces med udgangspunkt i 

en række toneangivende slag fra Napoleonskri-

gene. Bliv klogere på bl.a. Napoleons og Welling-

tons feltherrekunst, de økonomiske og politiske 

reformer i Preussen, Østrig og Rusland samt 

magtspillet i Europa i perioden 1803-1815. 

Christian IV er en af de mest fremtræden-
de og beundrede konger i kongerækken, 
selv om hans regeringstid var præget af 
militære og økonomiske nederlag.
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https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/danmarks-historie-set-gennem-kongerne-1721-013.aspx
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https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/usas-historie-1721-014.aspx
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Den Russiske  
Revolution 1917

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Kasper Mikael Jacek,  
Benjamin Ask Popp-Madsen,  
ph.d.- stipendiat i statskundskab,  
Københavns Universitet, Mikkel Flohr, 
ph.d.-studerende i samfundsvidenskab, 
Roskilde Universitet og Mathias Hein  
Jessen, postdoc, Copenhagen Business 
School

Den Russiske Revolution i 1917 er en af 

de mest altafgørende begivenheder i 

det 20. århundredes politiske historie. 

Revolutionen ændrede det politiske 

landskab markant og satte dagsorde-

nen for store dele af det 20. århundre-

des politiske udviklinger, særligt selv-

følgelig for den kolde krig og forholdet 

mellem Vesten og Sovjetunionen, men 

også gennem mange af de socialistiske 

og kommunistiske revolutioner, der 

sprang op verden over, og som formede 

mange krige og konflikter i slutningen 

af det 20. århundrede. Dagen præsen-

terer de socio-økonomiske og idémæs-

sige udviklinger i det 19. århundredes 

Rusland, opgøret med zaren og det 

russiske samfund, den mislykkede 

1905-revolution, Første Verdenskrigs 

betydning samt naturligvis et særligt 

fokus på Februar- og Oktober-revolu-

tionerne i 1917. Afslutningsvis ser vi på 

revolutionens efterspil og borgerkrig.

Hansestæderne

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

Denne lørdag vender vi blikket sydpå 

mod en helt særlig økonomisk og kul-

turel opblomstringstid i en række tyske 

byer. Blandt andet Hamburg, Lübeck, 

Bremen, Wismar, Rostock, Greifswald 

og Stralsund var medlem af ’Die Han-

se’, der opstod i midten af 1100-tallet, 

og hvor tyske købmænd med udgangs-

punkt i Visby på Gotland udbyggede 

handlen med Nowgorod.

Antikkens veje i renæssancen

Dato og tid: 24/10, 5 tirsdage kl. 19.30-21.15  
(ingen undervisning uge 7)
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118.  
28/11: Antikmuseet, AU, Victor Albecks Vej 3

Hvad var meningen med en statue af Neptun på 

Frederiksborg Slot, og hvilken rolle spillede latin 

i et brev til Christian IV? Hvordan endte en ro-

mersk vase i en læges privatsamling i renæssan-

cens København, og hvorfor flyttede en digter 

Musernes bjerg til Valby Bakke? Renæssancen 

tog sin begyndelse i 1300-tallets Italien, og den 

nåede med sine banebrydende ideer til Danmark 

i det tidlige 1500-tal. Her vendte danske digtere, 

kunstnere, kongelige og videnskabsmænd blik-

ket mod det antikke Grækenland og Rom, anspo-

rede af en kulturel bevægelse af lærde – huma-

nisterne. De lod sig inspirere af antikkens ideer 

i en kulturel brydningstid, der grundlæggende 

forandrede opfattelsen af kunst, videnskab og 

samfund for altid. Kom med tilbage til renæssan-

cens blomstrende kulturliv og få mere at vide om, 

hvordan antikkens muser inspirerede kunstnere, 

videnskabsmænd og konger i det kolde nord, og 

hvordan antikken dermed har sat vigtige spor i 

renæssancens Danmark. 

24/10:  Reformationen og latinen – Christiern 
Pedersen. Morten Fink-Jensen, lektor i 

historie, Københavns Universitet

31/10:  Retorik og latin til Kongen – Mads 
Pors. Camilla Horster, adjunkt i filologi, 

Aarhus Universitet

14/11:  Antikkens guder og helte på Frederiks-
borg – Christian IV. Thomas Lyngby, 

forskningschef og museumsinspektør, 

Det Nationalhistoriske Museum   

Frederiksborg Slot

21/11:  En lille romersk vase langvejs fra – Ole 
Worm. Lærke Maria Andersen Funder, 

postdoc i filologi, Aarhus Universitet

28/11:  Omvisning i Antikmuseets udstilling 
Da Muserne flyttede ind – Antikken i 
renæssancens Danmark. Lærke Maria 

Andersen Funder, postdoc i filologi, 

Aarhus Universitet

Forsvundne byer 

Dato og tid: 25/10, 7 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelæggere: Søren Michael Sindbæk, professor 
i arkæologi, Aarhus Universitet og Rubina Raja, 
professor i arkæologi, Aarhus Universitet

Oldtiden og middelalderens byer er de steder, 

hvor sporene efter fortidens samfund kommer 

mest til live: fra storslåede templer og monumen-

ter til sporene af dagligdagens liv – fra tiggerne 

på gaden til kunsthåndværkernes værksteder 

og markeder med varer fra hele verden. Mød 

forskerne, som står i spidsen for udgravninger 

i Afrika, middelhavslandene og i Europa, og hør 

deres beretninger om byernes dramatiske histo-

rier, overraskende kultur og vidstrakte netværk.

25/10:  Forsvundne byer – arkæologiens. Ru-

bina Raja, professor i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet og Søren Michael 

Sindbæk, professor i middelalder- 

arkæologi, Aarhus Universitet

01/11:  Cæsars Rom. Jan Kindberg Jacobsen, 

museumsinspektør, Glyptoteket

08/11:  Karavanebyen Palmyra. Rubina Raja, 

professor i klassisk arkæologi,  

Aarhus Universitet

15/11:  Doliche in Turkey – the city of Jupiter 
(på let forståeligt engelsk). Michael 

Blömer, adjunkt i arkæologi,  

Aarhus Universitet

22/11:  Vikingernes Ribe. Søren Michael Sind-

bæk, professor i middelalderarkæologi, 

Aarhus Universitet

29/11:  The Obelisks of Axum and the queen 
of Sheba (på let forståeligt engelsk). 
Federica Sulas, adjunkt i arkæologi, 

Aarhus Universitet

06/12:  Den genfundne karré i Knuds by – 
middelalderens Odense. Kirstine Haase, 

ph.d.-studerende i arkæologi,  

Aarhus Universitet

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

39ARKÆOLOGI OG HISTORIE 39

https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/den-russiske-revolution-1917-1721-181.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/den-russiske-revolution-1917-1721-181.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/hansestaederne-1721-007.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/antikkens-veje-i-renaessancen-1721-248.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/arkaeologi-og-historie/forsvundne-byer-1721-061.aspx


Waffen-SS – Europas nazistiske soldater

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr. inkl. frokostsandwich og drikke
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Claus Bundgård Christensen, lektor i historie, Roskilde 
Universitet og Niels Bo Poulsen, militærhistoriker, Forsvarsakademiet

Waffen-SS var med sin cirka 1 million soldater fra hele Europa den 

moderne histories mest multikulturelle og transnationale militære 

styrke. Vi kommer omkring en række væsentlige aspekter af Waf-

fen-SS’ historie: Waffen-SS og resten af SS, den militære brug af 

SS-soldaterne og deres omfattende deltagelse i de nazistiske for-

brydelser. Selv om krigen endte, betød det ikke, at Waffen-SS helt 

forsvandt – en væsentlig del af SS-veteranerne deltog i et netværk, 

som på mange måder fastholdt normer og forestillinger fra SS. Fo-

relæsningerne er baseret på forelæsernes anmelderroste bog ’Waf-

fen-SS: Europas nazistiske soldater’ (Gyldendal), der bygger på fem 

års arkivstudier i seksten lande.

Verdenshistoriens største begivenheder

Dato og tid: 23/1 2018, 9 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

I den litterære verden taler man om begrebet ’point of no return’. 

Det er er en betegnelse for det sted i en fortælling, hvor der ikke er 

nogen vej tilbage. Verdenshistorien er fyldt med sådanne ’points of 

no return’. I nogle tilfælde ved man med det samme, at alt er foran-

dret, som fx ved terrorangrebene d. 11. september 2001. Andre gange 

går der århundreder, før man kan se, at en helt specifik begivenhed 

kom til at ændre verdens gang. I denne forelæsningsrække dykker 

forskerne ned i 9 vidt forskellige begivenheder, der alle har det til 

fælles, at i det øjeblik, de er indtruffet, er der ingen vej tilbage. Ræk-

ken tager udgangspunkt i ’50 verdenshistoriske begivenheder’ fra 

Aarhus Universitetsforlag.

23/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, den athenske 
guldalder og Alexanders verdensrige. Christian Ammitzbøl 

Thomsen, Adjunkt, Saxo-Instituttet

30/01:  Kinas samling – kultur, religion og filosofi. Lars-Emil Nybo 

Nissen, Ph.D., Saxo-Instituttet

06/02:  Korsfæstelsen – kristendommens tilblivelse og udbredel-
se til reformationen. Morten Fink-Jensen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

13/02:  Konstantinopels fald – middelalderens storriger. Mogens 

Pelt, lektor i historie, Københavns Universitet

20/02:  Opdagelsen af Amerika – kolonisering og krig i den nye 
verden. Jacob Tullberg, Postdoc, Saxo-Instituttet

27/02:  Den franske revolution – enevælde, revolution og de-
mokrati i Europa. Bertel Nygaard, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

06/03:  Første Verdenskrig – da verden gik i krig. Nils Arne Søren-

sen, professor i historie, Syddansk Universitet

13/03:  Apartheids ophør – afkolonisering og selvstændiggørelse 
på det afrikanske kontinent. Stig Jensen, lektor i afrikastu-

dier, Københavns Universitet

20/03:  11. september 2001 – islamismens fremvækst i verden. 
Carsten Bagge Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

Hvad enhver bør vide om 
Europas historie

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. og oberstløjtnant

Tag med på en tour de force gennem Europas historie. Det hele begynder med 

en tyr og en kongedatter på en strand i Fønikien. Herfra går det skridt for 

skridt over kejserriger og kristendom, vikinger og vandaler, renæssancer, refor-

mationer og regulære revolutioner. På rejsen støder vi på Karl den Store, Pave 

Urban, Albrecht Dürer og Christoffer Columbus. Vi går med Louis XVI og Marie 

Antoinette til guillotinen, vi drager med Napoleon Bonaparte på slagmarken, 

og vi følger Otto von Bismarcks kamp for et samlet Tyskland. Vi ser det samme 

Tyskland skrumpe i 1920, udvide sig igen i 1939, halveres i 1945 og genoprettes 

i 1989. Undervejs har vi set den kommunistiske stat blive til virkelighed, de ko-

loniale eventyr er under afvikling, og kvinderne har fået deres stemmeret. Nu 

står vi her i det 21. århundrede og kan stille spørgsmålet, om den europæiske 

(verdens)historie er et afsluttet kapitel?

Romerriget: Magt og imperium, slaveri og civilisation 

Dato og tid: 5/4, 4 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU,  Ny Munkegade 118

Kejser Augustus’ regering blev et afgørende vendepunkt i romersk og euro-

pæisk historie. Under ham konsolideredes den romerske fred, som lagde fun-

damentet for vores civilisation. Romerriget var det største imperium i europæ-

isk historie. Men forud for Augustus’ forsøg på at sætte historien i stå gik en 

dramatisk og højspændt historie. Romerriget er historien om erobring, magt 

og slaveri, om intens politisk kamp og blodige intriger, men også historien om 

opbygningen af et velfungerende retssystem, borgerrettigheder og politisk 

filosofi, om udbredelsen af en sofistikeret bykultur og raffineret litterær og 

kosmopolitisk dannelse. Tag med på en rejse over fire aftener, hvor vi med 

Augustus som omdrejningspunkt undersøger det store riges tusindårige hi-

storie.

05/04:  Roms grundlæggelse og den romerske republik. Peter Fibiger Bang, 

lektor i historie, Københavns Universitet

12/04:  Augustus og Storhedstiden - Pax Romana. Peter Fibiger Bang, 

lektor i historie, Københavns Universitet

19/04:  Undergang, opløsning og deling. Peter Fibiger Bang, lektor i historie, 

Københavns Universitet

26/04:  Arven fra Romerriget. Peter Fibiger Bang, lektor i historie, Køben-

havns Universitet

Få nyhederne  
blandt de første.  
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet
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Kunst, arkitektur 
og design

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/aarhus/program/kunst-arkitektur-og-design.aspx?so=0


Et nyt blik på byen

Dato og tid: 9/5, 5 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Arkitektur er mere end imponerende 

højhuse, der knejser stolt i en skyline 

på Manhattan. Det er mere end opera-

huse, museer, rådhuse og biblioteker. 

I denne forelæsningsrække får du et 

unikt indblik i den forskning, der er i 

gang lige nu på Arkitektskolen i Aar-

hus. Fem ph.d.-studerende fortæller 

om deres opdagelser og deres forsk-

ning på fem vidt forskellige områder. 

09/05: Hverdagsbyen i klimaforan-
dringer. Katrina Marstrand 

Wiberg, ph.d-studerende., 

Arkitektskolen Aarhus 

16/05: Alment boligbyggeri – beva-
ring gennem udvikling.  
Sidse Martens Gudmand-Høyer,  

ph.d.-studerende, Arkitekt- 

skolen Aarhus

23/05: Det infraordinære – i opposi-
tion til det ekstraordinære.  
Espen Lunde Nielsen, 

ph.d.-studerende,  

Arkitektskolen Aarhus

30/05: Lys og rum. Louise Grønlund, 

ph.d.-studerende,  

Arkitektskolen Aarhus

06/06: Transformation af det forladte. 
Mo Michelsen Stockholm Krag, 

ph.d.-studerende,  

Arkitektskolen Aarhus

Vide Verden – Aarhus

Dato og tid: 4/9, 5 mandage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Pris inkl. bog: 750 kr., studerende 500 kr. 
(bog værdi 250 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Læs byen med Svend Åge Madsen. Lyt 

til lyden af Aarhus med Jens Folmer 

Jepsen. Find fortidens købstad med 

Søren Bitsch Christensen. Oplev den 

gamle by med Thomas Bloch Ravn. 

Søg efter kunstskatte med Charlotte 

Fogh. Forelæsningsrækken tager ud-

gangspunkt i den nyeste bog i den an-

melderroste essayistiske rejsebogsse-

rie fra Aarhus Universitetsforlag ’Vide 

Verden’, som kan inkluderes i prisen. 

Opdag Aarhus med fem Aarhus-eks-

perter og -elskere.

04/09:  Gårsdagen. Historien i byen. 
Søren Bitsch Christensen, 

stadsarkivar, Aarhus  

Stadsarkiv

11/09:  Fortællingen. Litteraturen i 
Aarhus. Svend Åge Madsen, 

Forfatter

18/09:  Kunsten. De skjulte skatte. 
Charlotte Fogh Rasmussen, 

Mag. art og gallerist

25/09:  Lyden i Aarhus. Jens Folmer 

Jepsen, cand.phil. i nordisk 

sprog og litteratur

02/10:  Tidsrejsen. Byen i byen.  
Thomas Bloch Ravn, muse-

umsdirektør, Den Gamle By

Highlights i otte europæiske landes 
kunsthistorie

Dato og tid: 7/9, 8 torsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Anne Lie Stokbro, mag.art. i kunsthistorie

De kunstneriske strømninger og udtryk har gennem kunst-

historien haft en bemærkelsesværdig evne til at sprede 

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 selvfølgelig 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.

07/09:  Sind og drøm. Romantikere og Nazarenere i 
Tyskland ca. 1800-1830

14/09:  Realisme og idealisme i England ca. 1820-1860
21/09:  Friluft og farve. Fransk impressionisme  

ca. 1870-1890
28/09:  Wiener Secessionen. Østrigsk symbolisme og 

Jugend omkring 1900
05/10:  Flade og form. International modernisme i 

Frankrig 1905-1930
12/10:  Fart og tempo. Italiensk futurisme og russisk 

rayonnisme ca. 1910-1917
26/10:  Absurditet og dekadence. Tysk dadaisme og 

Weimar- kunst ca. 1915-33
02/11:  Tegn og underlige gerninger. Spansk surrealis-

me ca. 1920-1939

Pablo Picasso (1881-1973) var 
en af det 20. århundredets 
største malere, og var med til 
at grundlægge den kubistiske 
kunstretning indenfor  
modernismen. 
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https://fuau.dk/aarhus/program/kunst-arkitektur-og-design/et-nyt-blik-paa-byen-1711-336.aspx
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David Hockney:  
A Bigger Picture

Dato og tid: 7/10, 1 lørdag kl. 11.00-15.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i 
kunsthistorie

David Hockney (f. 1937) er en af kun-

stens største nulevende stjerner. Han 

har vadet i succes siden tiden på Royal 

College of Art i London og har beskæf-

tiget sig med det meste: akryl- og olie-

maleri, fotografi, fotocollage, tegning, 

scenografi og film. Han har søgt sine 

motiver i egen seksualitet, i vennekred-

sen, i hjemmet, i hjemegnen , i ørkenen 

og ude i skoven. Picassos kubisme har 

haft en særlig tiltrækning og indflydel-

se på Hockney, men hvordan? Kom og 

hør om Hockneys forsøg på at spræn-

ge maleriets rammer, genopfinde for-

holdet mellem værk og betragter og 

mellem position og synsfelt. En stor 

Hockney udstilling i 2012 hed ’A Bigger 

Picture’. Hvad er det hos Hockney, som 

er ’bigger’ foruden formaterne? Og er 

det lykkedes ham at skabe ’a bigger 

picture’?

Kunst og kultur i Paris

Dato og tid: 7-8/10 kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Ulla Gjedde, cand.mag. i 
fransk, oversætter og forfatter

Weekenden byder på fem kulturhisto-

riske punktnedslag i byernes by Paris. 

I 2015 blev den franske hovedstad mål 

for en række terrorhandlinger. Byen 

har før været udsat for angreb, ikke 

mindst af vikingerne. Vi sætter spot 

på vores forfædres brutale fremfærd. 

Vi ser nærmere på det lærde Paris på 

venstre Seine-bred, men hopper der-

fra over til den mere partyglade højre 

bred. Videre til byfornyelsen i Paris – 

før og nu. I 1850’erne og tyve år frem 

undergik en veritabel forvandling un-

der byfornyelsen, orkestreret af baron 

Haussmann. Vi går også bag om det 

multikulturelle Paris. Vi slutter af med 

byens museer, hvor vi ser på fire nye 

og/eller nyrenoverede museer.

Store danske designere

Dato og tid: 26/10, 7 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt 
og industriel designer og Lars Hedebo Olsen, de-
signskribent og forfatter

Vi kender Hans J. Wegners Påfuglestol, PHs ka-

rakteristiske lamper, Børge Mogensens Tremme-

sofa, Arne Jacobsens Ægget, Finn Juhls Poeten, 

Nanna Ditzels Trinidad-stol, Kay Bojesens teak-

træsabe og Verner Pantons FlowerPot-lamper. 

Men hvem var menneskerne bag disse kendte 

design? Snyd ikke dig selv for denne spændende 

forelæsningsrække, hvor du vil blive præsenteret 

for nogle af de fremmeste danske designere og 

deres design.

26/10:  Hans J. Wegner. Thomas Dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel designer

02/11:  Poul Henningsen. Thomas Dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel designer

09/11:  Arne Jacobsen. Thomas Dickson,  

forfatter, arkitekt og industriel designer

16/11:  Børge Mogensen. Lars Hedebo Olsen, 

Designskribent og forfatter

23/11:  Finn Juhl. Thomas Dickson, forfatter, 

arkitekt og industriel designer

30/11:  Verner Panton og Nanna Ditzel. 
Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og 

industriel designer

07/12:  Kay Bojesen. Lars Hedebo Olsen,  

Designskribent og forfatter

Kunsten og livets store spørgsmål

Dato og tid: 25/10, 6 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Hvilke store emner handler kunsten om? Til ti-

der handler billedkunsten om at besvare spørgs-

mål, til tider handler den om at formulere dem. 

Forelæsningsrækken stiller skarpt på en række 

temaer, der brændende har optaget mennesker 

til alle tider – og som er blevet behandlet meget 

forskelligt. Hvad er kærligheden, og hvordan skal 

den føles? Hvorfor mister vi? Hvad skal vi med 

drifterne? Hvorfor er livet fyldt med sammen-

stød, kamp og strid? Hvad er glædens væsen? 

Og hvad er det lige skønhed er, og hvad skal den 

bruges til? Bliv klogere på seks århundreders 

vestlig billedkunst gennem seks eviggyldige te-

maer, og lær om store forskelle og forbavsende 

ligheder mellem det, der optager mennesket i 

dag, og det, som optog mennesket for århund-

reder siden.

25/10:  Konflikt. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

01/11:  Tab. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

08/11:  Kærlighed . Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

15/11:  Erotik. Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

22/11:  Glæde. Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

29/11:  Skønhed. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuaarhus
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https://fuau.dk/aarhus/program/kunst-arkitektur-og-design/david-hockney-a-bigger-picture-1721-253.aspx
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Hvad der er værd at vide om kunst

Dato og tid: 29/1 2018, 8 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: Aarhus AU, Ny Munkegade 118

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv 

kan se, men hvad man kan få andre til at se”, skul-

le den franske kunstner Edgar Degas have sagt. 

Men hvad er det egentlig, vi ser, når vi står foran 

et kunstværk? Hvad vil kunsten os? Med en in-

troduktion til kunstanalyse og en gennemgang af 

kunsthistoriens centrale perioder og strømninger 

giver forelæsningsrækken nyttige redskaber til 

at tolke kunsten og sætte ord på sine indtryk. Det 

bliver en hæsblæsende rejse, der strækker sig fra 

middelalderen til det 21. århundrede og slutter af 

med at blik ud i fremtiden og et bud på, hvilke 

kunstnere, vi skal holde øje med. Vær med, når 

otte kunsteksperter lukker kunsten op og fortæl-

ler om den kunst, de synes er vigtigst.

29/01:  Hvad er kunst, og hvad skal vi med 
den? Mads Damsbo, direktør, Brandts

05/02:  Kunstforståelse – rent praktisk. 
Rasmus Kjærboe, ph.d.-stipendiat i 

kunsthistorie, Aarhus Universitet og 

Ordrupgaard

12/02:  Kunstens historie – fra middelalder til 
det tidligt moderne (ca. 800-1600). 
Chris Askholt Hammeken, ph.d. i kunst-

historie, Aarhus Universitet

19/02:  Kunstens historie – fra 1600-tallets 
enevælde til 1800-tallets romantik  
(ca. 1600-1850). Inger Houbak, cand.

phil. i kunsthistorie

26/02:  Kunstens historie – impressionister, 
modernister og andre revolutionære 
(ca. 1850-1940).  Anne Lie Stokbro, mag.

art. i kunsthistorie

05/03:  Fotografi, populærkunst og nye medi-
er i det 20. århundrede (ca. 1836-1975). 
Kristine Kern, mag.art. i kunsthistorie og 

leder af Fotografisk Center

12/03:  Abstraktion, popkunst og ikke-kunst 
(ca. 1916-2000). Jens Tang Kristensen, 

ekstern lektor i kunsthistorie, Køben-

havns Universitet

19/03:  Hold øje med dem – nye kunstnere på 
vej (ca. 2000-2050). Kristian Handberg, 

postdoc i kunsthistorie, Københavns 

Universitet

Danske kunstnere på toppen  
– af Jylland

Dato og tid: 11/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Anne Lie Stokbro, mag.art. i  
kunsthistorie

Kunsten i Vendsyssel er andet og mere 

end Skagensmalernes vejrbidte fiskere 

og fruernes hvide kjoler. Tag med på 

en billedrejse gennem kunsten norden-

fjords, når vi kaster lys over de seneste 

100 års kunst i Vendsyssel. I årene ef-

ter 1900 blev Hammer Bakker og ky-

sten nord for Limfjorden centrum for 

en kunstnerkoloni, der talte bl.a. Niels 

Vige, Niels Larsen Stevns og Johan 

Schlichtkrull. Fra 1942 blev stationsby-

en Vrå centrum for den moderne kunst 

og malere som Svend Engelund, og Jo-

hannes Hofmeister skildrede naturen 

med inspiration fra bl.a. Picasso. I dag 

er Vendsyssel hjemsted for en række 

kunstnere, der markerer sig internati-

onalt. Mød bl.a. billedhuggeren Marit 

Benthe Norheim, hvis Life-Boats er 

flagskib for Aarhus 2017, og billedhug-

geren Claus Ørntoft, hvis løver man kan 

opleve i Marselisborg Slotspark. 

10.00:  Vendsyssels kunst efter 
Skagen. Fra Hammer Bakker 
til Vrå-udstillingen

12.30:  Samtidskunst i Vendsyssel
14.15:  Poul Anker Bechs Vendsyssel

Rum til det gode liv

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr. inkl. frokostsand-
wich og drikke
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og 
industriel designer

Gå ikke bare ud og invester i møbler, der ram-

mer trenden fra det nyeste boligmagasin, hvis 

du vil have ’rum til det gode liv’. Spørg i stedet: 

Hvordan har vi egentlig lyst til at bo? Hvordan 

skaber vi et hjem, der passer til vores liv, og som 

er rart at være i? Forelæsningerne fortæller om, 

hvordan indretningen af vores bolig har udviklet 

sig gennem historien, og med afsæt i de meto-

der, arkitekter og designere bruger til at skabe 

gode boliger sætter forelæsningerne fokus på, 

hvordan man kommer i gang med det vigtigste 

i boligindretning: at få klarlagt sine behov og 

sine drømme og finde ud af, hvordan de bedst 

kan imødekommes inden for de rammer, man har 

i sit hjem. Dagen tager udgangspunkt iThomas 

Dicksons bog ’Rum til det gode liv. Praktisk, per-

sonligt & æstetisk’ (Nyt Nordisk Forlag).

” Kunst er et sprog. At lære dette ”sprog” beriger 
betragteren med et væld af nuancer, referencer 
og indsigter. Kunstformidling handler om 
at undervise i kunstens sprog og give 
betragteren redskaber til at åbne de enkelte 
kunstværker, hvis betydning blot lever og 
antager nyt liv i mødet med en betragter”

Inger Houbak
Cand.phil i kunsthistorie
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Litteratur, film
og musik

Vi læser bøger, ser film, går i teateret,  ser ope-
raer eller balletforestillinger. Her får vi fortæl-
linger, og netop gennem fortællingerne bliver 
vi klogere på os selv og verden omkring os.

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


Lars von Trier

Dato og tid: 18/4, 1 tirsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Bodil Marie Stavning Thom-
sen, professor MSO i nordisk sprog og 
litteratur, Aarhus Universitet

Lars von Trier har fornyet det filmiske 

sprog. Han er gået i clinch med tv-me-

diet, med videoformatet samt digitalt 

komponerede billeder. Fortællemæs-

sigt har han fået selv aparte historier 

til at give mening og eftertanke. På 

forløbet ser vi på, hvordan filmene er 

komponeret og med hvilke virkninger. 

Forfatteren og forskeren 
– Carsten Jensen og Lasse 
Horne Kjældgaard

Dato og tid: 24/4, 1 mandag  
kl. 17.45-19.30
Pris: 150 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Undervisere: Carsten Jensen, forfatter 
og Lasse Horne Kjældgaard, professor i 
litteraturvidenskab, Roskilde Universitet

Carsten Jensen slog sig fast som en af 

de største i dansk litteraturhistorie, da 

han i 2006 udgav ’Vi, de druknede’. I 

2015 udkom forfatterens andet enor-

me bogprojekt, ’Den første sten’, der 

på sine godt 600 siders fiktion skildrer 

livet hos en deling danske soldater på 

en militærlejr i Afghanistan.  Forfatter 

Carsten Jensen taler denne aften med 

professor i litteraturvidenskab Lasse 

Horne Kjældgaard om bogen og alt der-

omkring. 

Odin Teatrets historie og 
teaterform

Dato og tid: 4/9, 1 mandag kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Erik Exe Christoffersen, lektor i drama-
turgi, Aarhus Universitet

Odin Teatret så dagens lys i Norge i 1964, og i 

1966 flyttede teatret til den vestjyske by Holste-

bro. Herfra har teatret som et ensemble rejst med 

forestillinger og laboratorieaktiviteter over hele 

verden de seneste 50 år. Få et unikt indblik i Odin 

Teatrets historie og teaterform i en forelæsning, 

der klæder dig på til at opleve det fascinerende 

ensemble tæt på. Bliv klogere på teatrets historie 

og særlige kreative teknik, og lær, hvorfor Odin 

Teatret nok er Danmarks mest internationalt 

kendte teater. Teatrets forestillinger kan ses på 

Kasernescenen, Langelandsgade 139 fra den 1.-9. 

september. 

Tove Ditlevsen

Dato og tid: 7/9, 5 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Genudgivelser, teateropsætninger og en plads i 

den Danske Litteraturs Kanon. Hun debuterede 

i 1937, men 80 år senere er forfatter og digter 

Tove Ditlevsen atter på alles læber. Hun skrev 

om barndommen, ungdommen og voksenlivet og 

inddrog sit eget liv i fortællingerne. Men hvem 

var forfatteren Tove Ditlevsen? Hvad er det sær-

lige ved hendes forfatterskab? Og hvorfor er hun 

så populær i dag? 

07/09:  Et portræt af Tove Ditlevsen. Karen 

Margherita Syberg, forfatter

14/09:  Ditlevsens lyriske forfatterskab. Ole 

Thaisen, ekstern lektor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

21/09:  Ditlevsen og erindringerne. Stefan 

Kjerkegaard, lektor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

28/09:  Ditlevsen og nyere dansk litteratur.  
Dy Plambeck, forfatter

05/10:  Psykosen hos Ditlevsen. Lasse  

Gammelgaard, post.doc. i nordisk,  

Aarhus Universitet

Filmens forunderlige verden

Dato og tid: 7/9, 5 torsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Ole Thaisen, ekstern lektor i nordisk 
sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Vi kender alle den frydefulde rislen ned langs 

rygraden, når en film virkelig får fat i os. Ofte har 

vi bagefter svært ved helt præcist at sætte ord 

på, hvad det egentlig var, der påvirkede os så 

dybt. Nogle film benytter deres virkemidler på en 

særlig givende måde. Her skaber billede og mu-

sik æstetiske fortællinger af en sådan art, at vær-

kerne hverken kan reduceres til billederne eller 

lyden, men kun kan opfattes som en kunstnerisk 

helhed. Dem kalder vi mesterværker. 

07/09:  Stanley Kubrick: A Clockwork Orange 
(1971)

14/09:  Baz Luhrmann: Romeo+Juliet (1996)
21/09:  Darren Aronofsky: Black Swan (2010)
28/09:  Michael Haneke: Amour (2012)
05/10:  Damien Chazelle: La La Land (2016)

Game of Thrones

Dato og tid: 11/10, 1 onsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Pris inkl. bog: 460 kr., studerende 360 kr.  
(bog værdi 248 kr.)
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Beck, lektor i uddannelsesviden-
skab, Syddansk Universitet

Tv-serien ’Game of Thrones’ har taget verden 

med storm. Vi skiftevis elsker og afskyr seriens 

hovedpersoner. Fortællingerne går på tværs af 

Westeros, og det komplekse persongalleri giver 

serien dybde. Men hvorfor er GOT blevet et glo-

balt hit? Hvorfor dør så mange mennesker i seri-

en? Og hvad er fortællingens politiske budskab? 

Kom lidt tættere på tv-serien ’Game of Thrones’.

Få inspiration  
til nye 
læseoplevelser
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Nye vinkler på Murakamis 
forfatterskab

Dato og tid: 24/10, 5 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Tilrettelægger: Mette Holm, oversætter af Muraka-
mi til dansk

Murakami forundrer og tryllebinder læsere ver-

den over. På trods af hans værkers kompleksitet 

formår han igen og igen at skabe fascinerende 

læseoplevelser, der lokker os ind i en magisk 

verden, vi ikke har lyst til at forlade igen. Trods 

den umiddelbare indlevelse kunne mange af os 

nok alligevel bruge en nøgle til at forstå, hvad 

det egentlig er, vi oplever, når vi læser Murakami. 

For hvad betyder det, at de værker, vi læser på 

dansk, er oversat fra en anden sprogtradition? 

Og hvordan oversætter man de magiske ord til 

et helt andet medium – filmen? Uanset om du er 

Murakami-veteran eller først lige har ladet dig 

betage af hans forunderlige verdener, vil fore-

læsningsrækken være en øjenåbner til og en vej 

dybere ind i et særpræget og fortryllende forfat-

terskab.

24/10:  Introduktion til forfatterskabet og 
det nye værk ’Killing Commendatore’ 
(2018). Mette Holm, oversætter og  

cand.mag. i japansk

31/10:  Musikken i forfatterskabet og over-
sættelsen af det. Mette Holm,  

oversætter og cand.mag. i japansk

07/11:  Ungdomskærlighed og trekantsdra-
maer. Annette Thorsen Vilslev, ph.d. i 

moderne japansk litteratur og litterat

14/11:  ’Norwegian Wood’ – fra roman til film. 
Nitesh Anjaan, filminstruktør og  

romanforfatter

21/11:  Den lille usynlige fugl der hver dag 
trækker verden op. En læsning af 

’Trækopfuglens krønike’. Anne Valbjørn 

Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie 

og religionsvidenskab

Skrivedrømme – om at skrive

Dato og tid: 24/10, 4 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Mange går med en drøm om selv at skrive. Efter at 

have grædt og grinet, tabt og vundet, levet og op-

levet med hundredevis af litterære skæbner, drøm-

mer mange om at blive afsender på deres egen for-

tælling. Men hvordan kommer man i gang? Dette 

er ikke et skrivekursus, men en indføring i, hvad 

der allerede er tænkt og trykt om skriveprocessen 

og herunder refleksioner, tips og tricks til selv at 

give sig i kast med at skrive.

24/10:  Hvordan litteraturen bliver til. Dan 

Ringgaard, professor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet

31/10:  Skrivelyst: Eksempler og eksperimen-
ter – om at læse og skrive. Martin Glaz 

Serup, forfatter og ph.d. i litteratur- 

videnskab

07/11:  Skrivning for begyndere. Pablo Llambias, 

forfatter og forhenværende rektor på 

forfatterskolen

14/11:  Om kreativitet – hvorfor mister vi den 
med alderen, og kan den indlæres igen? 
Sat i perspektiv med egen romanproces. 
Trisse Gejl, forfatter og ekstern lektor i 

skrivekunst, Syddansk Universitet

James Joyces ’Ulysses’

Dato og tid: 26/10, 3 torsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Klitgård Povlsen,  
lektor emeritus i litteraturhistorie, Aarhus 
Universitet

James Joyces roman Ulysses fra 1922 

er en af verdenslitteraturens store vær-

ker. Det bliver oplevet som et svært til-

gængeligt værk, men det kan læses på 

mange måder. Det er både en levende, 

hjertevarm og konkret historie om nog-

le mennesker i Dublin en junidag i 1904, 

og det er et værk med vidtrækkende 

historiske og filosofiske perspektiver. 

Og så er det en sproglig innovativ og 

kreativ roman, der fornyede litteratu-

ren efter Første Verdenskrig og den 

gamle verdens sammenbrud. 

47LITTERATUR, FILM OG MUSIK 47

https://fuau.dk/aarhus/program/litteratur-film-og-musik/nye-vinkler-paa-murakamis-forfatterskab-1721-207.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/litteratur-film-og-musik/nye-vinkler-paa-murakamis-forfatterskab-1721-207.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/litteratur-film-og-musik/skrivedroemme-om-at-skrive-1721-167.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/litteratur-film-og-musik/james-joyces-ulysses-1721-166.aspx


Musikalske mesterværker

Dato og tid: 30/10, 6 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i mu-
sikvidenskab

Kom og få mere ud af musikken! Forelæsnings-

rækken dykker ned i nogle berømte musikvær-

ker – symfonier, solokoncert, opera og kormusik 

– og du får lejlighed til at fordybe dig i ét værk 

ad gangen. Samtidig får du en introduktion til al-

mene musikbegreber, musikgenrer, instrumenter 

og musikhistorie. Du bliver dermed rustet til at 

få endnu mere ud af din næste musikoplevelse – 

uanset om det er et nyt værk, du kaster dig over, 

eller om du genhører netop et af disse udvalgte 

mesterværker, der kan høres igen og igen, og 

som gang på gang både glæder os og overrasker 

os. Alle deltagere får adgang til musikken via in-

ternettet og skal til hver mødegang lytte til vær-

ket på forhånd.

30/10:  Beethoven: Symfoni nr. 6, Pastorale
06/11:  Gade: Elverskud
13/11:  Vivaldi: De fire årstider
20/11:  Brahms: Ein deutsches Requiem
27/11:  Berlioz: Symphonie fantastique
04/12:  Mozart: Figaros Bryllup

Marcel Proust: ’På sporet af 
den tabte tid’

Dato og tid: 22/1 2018, 3 mandage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118
Underviser: Steen Klitgård Povlsen,  
lektor emeritus i litteraturhistorie, Aarhus 
Universitet

’På sporet af den tabte tid’ (1913-27) 

er en storslået skildring af det fran-

ske samfund i overgangen fra det 19. 

til det 20. århundrede. Og samtidig 

en dybdeborende analyse af psykens 

kompleksitet og følelsernes omskif-

telighed. Forelæsningerne vil give et 

overblik over værkets vigtigste temaer 

og fortælleformer på baggrund af den 

danske oversættelse.

Værker i verdensklasse

Dato og tid: 25/1 2018, 5 torsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: Aarhus, AU, Ny Munkegade 118

Mens de fleste værker går i glemmebogen, vi-

ser andre sig særligt holdbare. De vandrer fra 

generation til generation og bliver genudgivet, 

læst og diskuteret lang tid efter forfatterens død. 

Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig. Den slags 

litteratur kan du blive klogere på i denne forelæs-

ningsrække, hvor vi tager fat på fem forskellige 

værker, dykker ned i dem og forsøger at pege på, 

hvad det er, der gør dem så gode. Tilbring fem 

aftner med fem værker i verdensklasse. Det er 

godt selskab.

25/01:  Thomas Mann – ’Døden i Venedig’ 
(1912). Henrik Stampe Lund, ph.d. i 

litteraturvidenskab og chefkonsulent 

på Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet

01/02:  Franz Kafka – ’Processen’ (1914). 
Moritz Schramm, lektor i tysk historie og 

kultur, Syddansk Universitet

08/02:  F. Scott Fitzgerald – ’Den store Gatsby’ 
(1925). Michael Bach Henriksen, kultur-

redaktør på Kristeligt Dagblad

15/02:  Ernest Hemingway – ’Solen går sin 
gang’ (1926). Bo Tao Michaëlis, mag.art. 

i litteraturvidenskab og kulturanmelder 

for Politiken

22/02:  Virginia Woolf – ’Til Fyret’ (1927). 
Steen Klitgård Povlsen, lektor i littera-

turhistorie, Aarhus Universitet

” Kursister fortæller tit, at de lytter 
på en anden måde, når de er 
blevet undervist i musik. Det er 
efter min mening den største ros, 
man kan få”

Leif V.S. Baltzersen
Mag.art. i musikvidenskab
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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
Komitéer i Region Midtjylland
I flere byer i Midtjylland er der mindre Folkeuniversitets-komitéer, der hver især arrangerer forelæsninger i 

Folkeuniversitets-regi i deres lokalområde. Du er altid velkommen til at kontakte dem.

Syddjurs: Kontakt Birthe Damgård Nielsen / 2947 6833 / info@syddjurs-folkeuniversitet.dk / www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

Favrskov: Kontakt Thomas Damm / 8964 1584 / thda@favrskov.dk

Herning: Kontakt Iben Østerbye / 2134 1742 / bibios@herning / www.fuau.dk/herning
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Programrådet

Programrådet består af sty-

relsens medlemmer, forskere 

og fagpersoner primært fra 

Aarhus Universitet og fra 

Aarhus’ kulturinstitutioner.

Styrelsen

Pressechef Anders Correll / 

prodekan Anne Marie Pahuus 

/ lektor Bertel Nygaard / insti-

tutleder Claus Holm / chefkon-

sulent Jens Holbech / lektor 

Kirstine Helboe Johansen / 

institutleder Kristjar Skajaa / 

professor Lars Østergaard / 

lektor Mette Skak / lektor Noe 

Munck (formand) / professor 

Ole Bækgaard Nielsen / lektor 

Rikke Louise Meyer / head of 

national conservation WWF 

Susanne Amsinck / chef for DR 

nyheder Ulrik Haagerup.

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane 

Hejlskov Larsen / prodekan Anne Marie Pahuus 

/ projektleder Anne Sørensen / lektor Birte Poul-

sen / professor Bjarne Møller-Madsen / professor 

Bo Christensen / lektor Carsten Bagge Laustsen 

/ professor Carsten Obel / professor Christian 

Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm / infor-

mationsleder Claus Bo Andreasen / professor 

Derek Beach / lektor Egon Noe / professor Finn 

Frandsen / lektor Hans Kjeldsen / lektor Henrik 

Birkedal / lektor Jakob Isak Nielsen / forsknings-

leder Jens Bennedsen / adjunkt Karina Lykke 

Grand / professor Kim Halskov / lektor Kristian 

Hvidtfelt Nielsen / studieleder Lars Kiel Bertel-

sen / adjungeret professor Lene Vase / lektor 

Mads Krogh / professor MSO Mads Rosendahl 

Thomsen / lektor Marie Vejrup Nielsen / lektor 

Martijn van Beek / lektor Michael Böss / adjunkt 

Mikkel Thelle / lektor Mikkel Thorup / docent Ole 

Høiris / lektor Ole Lauridsen / lektor Ole Sonne 

/ lektor Per Stounbjerg / udviklingschef Pernille 

Kallehave / seniorforsker Peter Bondo Christen-

sen / lektor Peter K.A. Jensen / professor Peter 

Krøjgaard / professor Philipp Schröder / chef for 

kommunikation og presse Svend Aage Mogen-

sen / professor Søren Fauth / institutleder Tho-

mas Toftegaard / lektor Tinna Stevnsner / pro-

fessor Tobias Wang / professor Uffe Juul Jensen 

/ professor Verner Møller.

Fagpersoner fra andre uddannelses- 
og kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette Damm, Moesgård 

Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, Na-

turhistorisk Museum i Aarhus / forlagsdirektør 

Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitets-

forlag / redaktør Christian Adamsen, Skalk / 

museumsinspektør Connie Jantzen, Den Gamle 

By / presseansvarlig Dan Hansen, Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole / museumsinspek-

tør Hanne Teglhus, Steno Museet / sognepræst 

Henrik Grøndahl Lund, Aarhus Domkirke / for-

midlingschef Iben Østerbye, Herning Bibliote-

kerne / museumsinspektør Jeanette Varberg, 

Moesgaard Museum / institutleder Jørgen Ras-

mussen, Arkitektskolen / museumsleder Merete 

Ipsen, Kvindemuseet / kulturredaktør Michael 

Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad / direktør 

Peter C. Kjærgaard centerleder, Statens Naturhi-

storiske Museum / videncenterchef Peter Yding 

Brunbech, Nationalt Videncenter for Historie- og 

Kulturarvsformidling / stadsarkivar Søren Bitsch 

Christensen, Aarhus Stadsarkiv / museumsdirek-

tør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By / senior-

forsker Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk 

Museum i Aarhus. 
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Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er berettiget til 

SU. Oplys uddannelsessted og årskortnummer/CPR-nr. på hjemmesi-

den. Husk studiekort første undervisningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, lokale, 

dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af 

betalingen.

Afmelding

Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratruk-

ket ekspeditionsgebyr på 120 kr. Afmelding skal ske senest 14 dage 

før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende, og 

depositum refunderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra billeddata-

baserne Stock.xchng, iStockphoto.com, Shutterstock og WikiMedia. 

Fotos af forskere: montgomery.dk. Layout og grafik: Oddfischlein.

Bøger, noter og slides

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første undervis-

ningsgang. Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, 

og de kan ikke forventes fremskaffet og udleveret.

Folkeuniversitetets 
sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- 

og kommunikationschef Marie Kruse 

Larsen  / redaktør Louise Højbjerg 

Jacobsen / redaktør Anne Marie 

Støvring Sørensen (barsel) / redak-

tør Mette Grønborg Poulsen / re-

daktør Joakim Quorp Matthiesen / 

redaktør Lærke Sofie Glerup Hansen 

/ redaktør Lotte Vestergård Melsen /  

redaktør Jonas Sloth / programmed-

arbejdere: Kasper Dam Nielsen / Julie 

Harboe / Helena Lange / Jørgen Ve-

stergård Lind / Kathrine Terkildsen / 

festivalchef Hanne Lundgren Nielsen 

/ projektleder Sofie Frøkjær Justesen / 

projektleder Johanne Greibe Andersen 

/ projektleder Anne Engedal / festival-

medarbejdere: Marie Kjølhede / Mette 

Nyman Kvist / Henriette Pagh Mathia-

sen / Sissel Worm Glass / økonomi- og 

administrationschef Randi Dahlin / as-

sistent Martin Kristiansen / receptio-

nist Tinna Louise Hansen.

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

Folkeuniversitetet i Aarhus

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus C

Tilmelding 

Tilmeld dig på hjemmesiden  

fuau.dk, og betal med Dan-

kort, Visa-Dankort, Master-

card, Visa Electron eller 

Danske Bank netbetaling. 

Firmabetaling på EAN eller 

faktura.
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P Parkering med betalingsautomat.

Gratis parkering. Hvis der er en bom og  
bommen er åben, må du gerne parkere der. 
Du kan altid komme ud igen, selvom bommen 
skulle være nede når du skal hjem.

Indgang til undervisningsstederne.

Indkørsel til parkering nær 
undervisningsstederne.
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Ny Munkegade 118, bygning 1530
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P Parkering med betalingsautomat.

Grati s parkering eft er 16.30/17.00 (se skilte). 
Hvis der er en bom og bommen er åben, må 
du gerne parkere der. Du kan alti d komme ud 
igen, selvom bommen skulle være nede når 
du skal hjem.

Indgang ti l undervisningsstederne.

Indkørsel ti l parkering nær 
undervisningsstederne.
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