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Programredaktion
Sten Tiedemann. Rektor for Folkeuniversitetet i Emdrup

Marie Kruse Larsen. Programchef og redaktør for religion og filosofi 

Louise Højbjerg Jacobsen. Redaktør for arkæologi og historie 

samt kunst, arkitektur og design

Mette Grønborg Poulsen. Redaktør for organisation, ledelse og 

kommunikation samt litteratur, film og musik

Lærke Sofie Glerup Hansen. Redaktør for naturvidenskab og teknologi

Anne Marie Støvring Sørensen. Redaktør for psykologi og sundhed

Joakim Quorp Matthiesen. Redaktør for samfund og verden

Programmedarbejdere: Jonas Sloth, Kasper Dam Nielsen, Julie Harboe, 

Karen Baj Engedal, Kathrine Frich Lindstrøm Schultz

Folkeuniversitetet er et universitet for folket. Her får du videndeling og forskningsformidling i 
øjenhøjde – uden eksamener og test. Sådan har det været siden 1898, hvor Folkeuniversitetet 
slog dørene op første gang.

• Folkeuniversitetet er for alle – også for dig.
• Folkeuniversitetet giver dig mulighed for at komme tæt på landets førende forskere, når 

de giver et indblik i de nyeste forskningsresultater og -metoder.
• Folkeuniversitetet kan du finde over hele landet. Siden 1946 i Aarhus og 2009 i Herning.
• På Folkeuniversitetet i Emdrup deler forskerne deres viden om både psykologi og sund-

hedsvidenskab, historie og filosofi, samfundsvidenskab og organisationsteori, naturvi-
denskab og teknologi, kunst og litteratur.

I dette program finder du mange flere end 250 forelæsningsrækker og enkeltforelæsninger i 
både Aarhus og Herning
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INDHOLD

Indhold

INDHOLD 3

Samfund og verden 

Organisation, ledelse og kommunikation  

Psykologi og sundhed

Naturvidenskab og teknologi 

Historie, religion og filosofi  

Kunst, litteratur og musik 

s. 4—5

s. 6—7

s. 8—9

s. 10—11

s. 12—13

s. 14

Søren Michael Sindbæk, professor MSO i middelalder-

arkæologi på Aarhus Universitet, forelæser på Folkeuniver-

sitetet. Læs et interview med ham på side 15.

3



Alt hvad du bør vide om samfundet

Holdnummer: 1723-344
Dato: 26/10, 6 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvor-

dan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, 

velfærdssystem, parlamentariske system, retsvæsen, sikker-

hedspolitik og meget mere. Disse elementer vil blive set i per-

spektiv af fortiden og skue ud i fremtiden. Mød centrale danske 

samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfunds-

debatten.

26/10:  Danmarks moderne statshistorie. Claus Møller  

Jørgensen, lektor i historie, Aarhus Universitet

02/11:  Danmarks parlamentariske system. Palle Svensson, 

professor i statskundskab, Aarhus Universitet

09/11:  Velfærdsstaten. Jørgen Goul Andersen, professor i 

statskundskab, Aalborg Universitet

16/11:  Økonomi. Martin Paldam, professor emeritus i  

økonomi, Aarhus Universitet

23/11:  Dansk retsvæsen. Sten Schaumburg-Müller, professor 

i jura og forskningsleder, Syddansk Universitet

30/11:  Danmarks sikkerhedspolitik. Ole Wæver, professor i 

statskundskab, Københavns Universitet

Rusland under Putin

Holdnummer: 1723-124
Dato: 1/11, 6 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Vi kender alle Putin som macho-stats-

manden, der vælter tigre eller rider i bar 

overkrop i den russiske vildmark. Men 

Putins eventyr på udebane i Ukraine og 

Syrien ledsages af svigtende eksport-

indtjening på olie, nedskæringer, falden-

de realløn og udbrud af utilfredshed. Så 

hvor stærkt er Putins greb om magten 

egentlig? Hvilken rolle spiller forholdet 

til Hviderusland og Ukraine? Og handler 

Ruslands politik i Syrien dybest set om at 

etablere en magtpolitisk trekant mellem 

Kina, Rusland og USA? Vil denne storpoli-

tiske strategi overhovedet lykkes?

01/11:  Putins stormagtsdrømme: 
Udenrigspolitikken. Niels Bo 

Poulsen, militærhistoriker,  

Forsvarsakademiet

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

Tolstrup, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

15/11:  Konflikten i Ukraine. Claus 

Mathiesen, lektor i russisk,  

Forsvarsakademiet

22/11:  Rusland og de homoseksuelle: 
2013-propagandaloven.  
Anne-Sophie Winther Pilholm, 

cand.mag. i kultur og formidling 

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

analytiker, Dansk Institut for 

Internationale Studier

06/12:  Det nye Ruslands storhed og 
økonomisk-politiske forfald. 
Mette Skak, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

Store samfundstænkere

Holdnummer: 1723-123
Dato: 1/11, 7 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

En idé kan ændre verden markant. Vort 

samfund i dag bygger på ideerne fra de 

største samfundstænkere gennem tiden. 

De teoretiserede over samfundets op-

bygning og analyserede det moderne liv. 

Deres perspektiver og analyser har haft 

afgørende betydning for fremtidens sam-

fundsudvikling og samfundssyn, og de 

har præget politikere og embedsmænd 

op gennem 1900-tallet og frem til i dag. 

Få indblik i de store samfundstænkeres 

personlighed, deres banebrydende ideer, 

og hvorfor netop deres tanker har sat et 

tydeligt præg på deres eftertid.

01/11:  Platon og Aristoteles. Jakob 

Leth Fink, postdoc i idéhistorie, 

Göteborg Universitet

08/11:  Niccolò Macchiavelli. Gert Søren-

sen, lektor i italiensk historie og 

kultur, Københavns Universitet

15/11:  Thomas Hobbes. Carsten Bagge 

Laustsen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

22/11:  John Locke. Søren Hviid  

Pedersen, lektor i statskundskab, 

Syddansk Universitet

29/11:  Karl Marx. Jørn Loftager,  

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

06/12:  Max Weber. Lars Thorup Larsen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

13/12:  Carl Schmitt. Søren Hviid 

Pedersen, lektor i statskundskab, 

Syddansk Universitet

Samfund og verden

Kom på  
Folkeuniversitetet  
i Herning onsdage, 
torsdage og i udvalgte 
weekender 
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https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/alt-hvad-du-boer-vide-om-samfundet-1723-344
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Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 1813-007
Dato: 24/1, 8 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. Det er en kompleks region, hvor 

forskellige kulturer, politiske dagsordener 

og økonomiske betingelser både mødes 

og støder sammen. Islamisk Stat, krigen 

i Syrien, enorme flygtningestrømme, kup 

og demonstrationer har alt sammen præ-

get Mellemøsten i den senere tid. Det 

vidner om en region i opbrud. Men hvor 

er Mellemøsten på vej hen? Det forsøger 

forelæsningsrækken at give nogle bud på 

ved både at se på regionen som helhed 

og de enkelte landes særlige betingel-

ser. Forelæsningsrækken kaster lys over 

Mellemøsten og inviterer dig til at blive 

klogere på forskelle og ligheder mellem 

landene i regionen.

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

derende, Lunds Universitet

31/01:  Golfstaterne. Martin Hvidt,  

lektor i mellemøststudier,  

Syddansk Universitet

07/02:  Libanon. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

14/02:  Egypten (på letforståeligt  
engelsk). Mark Sedgwick, profes-

sor MSO i islamstudier, Aarhus 

Universitet

21/02:  Syrien. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

28/02:  Israel og Palæstina. Peter 

Lodberg, professor MSO i teologi, 

Aarhus Universitet

07/03:  Tyrkiet. Deniz Serinci,  

cand.public. B, freelance  

journalist

14/03:  Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

Christiansborg bag facaden

Holdnummer: 1813-072
Dato: 25/1, 5 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Mange af os følger med i politik. Vi er vidner til politikernes 

mudderkastning. Og vi hører om blokpolitik og nødløgne. Om 

vækst, reformer og personsager. Men hvordan fungerer tinge-

ne på Christiansborg egentlig bag facaden? Ja, hvem bestem-

mer i Danmark? Partigrupperne har naturligvis en afgørende 

rolle for, hvad der er på mediernes dagsorden. Men i de seneste 

år har vi også set en række sager, der har bragt forholdet mel-

lem ministre og embedsmænd i fokus. Og interesseorganisati-

onerne forsøger med deres lobbyarbejde ihærdigt at påvirke 

de politiske beslutninger, der hvor de bliver taget. Kom bag ku-

lisserne på Christiansborg, når landets skarpeste forskere ruller 

tæppet væk og stiller skarpt på dansk politik.

25/01:  Partierne på Borgen: Politik bag lukkede døre.  
Henrik Jensen, professor MSO i statskundskab,  

Københavns Universitet

01/02:  Magt, ministre og embedsmænd. Jørgen Grønnegård 

Christensen, professor emeritus i statskundskab, 

Aarhus Universitet

08/02:  Lobbyernes indflydelse i dansk politik.  
Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet og bestyrelsesformand for  

Det Frie Forskningsråd

22/02:  Psykologi? Politikernes sprogbrug og vores  
holdninger. Lene Aarøe, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

01/03:  Medierne og politikerne. Christoffer Green-Pedersen, 

professor i statskundskab, Aarhus Universitet

Det andet USA

Holdnummer: 1813-018
Dato: 1/3, 4 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Marianne Kongerslev, ph.d., ekstern lektor i  
amerikanske studier, Syddansk Universitet

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

vises i nyhederne? Det andet USA er bevægelsen Black Lives 

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

mod Trump. Og det er immigranter, der er under pres fra re-

geringen. Forelæsningsrækken stiller skarpt på de dele og 

grupper i den amerikanske befolkning, der ofte er underrepræ-

senteret i den offentlige debat. For USA er på mange måder et 

mere komplekst land end det billede, der ofte bliver portrætte-

ret. Få et unikt indblik i landet på den anden side af Atlanten.

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

Indblik i Europa

Holdnummer: 1813-229
Dato: 11/4, 7 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Hvor godt kender du de enkelte lande i 

Europa? Hvilken rolle spiller mafiaen i da-

gens Italien? Kan Frankrig forene en plads 

i et nyt Europa med sin gamle forestil-

ling om unik fransk ’grandeur’? Hvordan 

står det til i de ’nye’ lande i Central- og 

Østeuropa? Og kan Tyskland redde det 

europæiske projekt – uden at gå på kom-

promis med sin egen befolkning? Europa 

er som kontinent rig på mangfoldighed. 

Der er mange geografiske, sproglige, øko-

nomiske, politiske, religiøse og kulturelle 

forskelle landene imellem – og internt i 

de enkelte lande. Europa handler både 

om det politiske Europa, der fylder i me-

dierne, men også om et rigt kulturliv og 

et idéhistorisk fællesskab. Tag med på 

en rejse gennem Europa, og få indblik i 

landenes nyere historie og aktuelle virke-

lighed.

11/04: Italien. Gert Sørensen, lektor 

i italiensk historie og kultur, 

Københavns Universitet

18/04: Storbritannien. Ole Helmersen, 

lektor i engelsk, Copenhagen 

Business School

25/04: Frankrig. Henrik Prebensen, 

lektor i fransk, Københavns 

Universitet

02/05: Tyskland. Moritz Schramm, 

lektor i tysk historie og kultur, 

Syddansk Universitet

09/05: Spanien. Svend Christian Rybner, 

forfatter, foredragsholder og 

historiker

16/05: Grækenland. Mogens Pelt,  

lektor i historie, Københavns 

Universitet

23/05: Østeuropa. Søren Riishøj,  

lektor emeritus i statskundskab, 

Syddansk Universitet

https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/indblik-i-mellemoesten-1813-007
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/christiansborg-bag-facaden-1813-072
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/det-andet-usa-1813-018
https://fuau.dk/herning/program/samfund-og-verden/indblik-i-europa-1813-229


Ledelsespsykologi

Holdnummer: 1723-044
Dato: 25/10, 5 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 880 kr., studerende 580 kr. (bog værdi 329 kr.)
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

De konkrete udfordringer, som organisationer står overfor i en 

stadig mere globaliseret verden, kalder på nye forståelser af 

ledelse. Bliv introduceret for den nyeste forskning inden for 

ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om processer og op-

gaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelsespsy-

kologien bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge 

nærmere på ledelse som sociale processer, der findes i vores 

organisationer, i vores arbejdsliv og i alle de andre sammen-

hænge, hvor vi lever vores liv. Forelæsningsrækken indledes 

med en præsentation af den særlige ledelsespsykologiske op-

tik, hvorefter der stilles skarpt på en række specifikke temaer, 

som er centrale for nutidens ledere. Det gælder ledelse af mo-

tivation, trivsel, kreativitet, konflikter og magt samt lederudvik-

ling. Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen ’Ledelsespsyko-

logi’ (Samfundslitteratur), som kan inkluderes i prisen.

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

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

Universitet og seniorkonsulent, Mannaz

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

og ledelseskonsulent, LEAD – enter next level

08/11:  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Tanja 

Kirkegaard, ph.d. i psykologi, Arbejdsmedicinsk Klinik, 

Herning

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

cand.psych., erhvervs-ph.d.-stipendiat i ledelses- og 

organisationspsykologi, Aalborg Universitet

22/11:  Ledelse af kreativitet og lederudvikling. Tue Juels-

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

Universitet og seniorkonsulent, Mannaz

Nudging – et redskab til 
adfærdsændring

Holdnummer: 1723-150
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Underviser: Mia Simone Malthesen, cand.
polit. og daglig leder af iNudgeyou

Hvordan får man folk til at spise sunde-

re, agere mere miljørigtigt og køre sik-

kert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og 

fartbøder er klassiske værktøjer, men en 

prisstigning resulterer ikke altid i skrabet 

smør på brødet, og muligheden for en 

fartbøde får ikke alle til at løfte foden fra 

speederen. Nudging er et nyt værktøj til 

adfærdsforandring. Et ’nudge’ er et vel-

ment puf i den rigtige retning. I praksis 

kan det fx være farvede fodspor på ga-

den, der fører til en skraldespand. Dette 

puf kan få flere mennesker til at følge 

sporene og smide affald i skraldespan-

den i stedet for at smide det tilfældigt på 

gaden. Nudge-tilgangen bygger på ind-

sigter fra adfærdsøkonomien og kognitiv 

psykologi, der viser, hvordan det er muligt 

at påvirke adfærd uden brug af, eller som 

supplement til, de klassiske regulerings-

strategier: information, incitamentssty-

ring og direkte regulering. Bliv klogere på 

nudge-tilgangen til adfærdsforandring i 

teori og praksis.

Mentorskab og mesterlære

Holdnummer: 1723-090
Dato: 26/10, 1 torsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Underviser: Tue Juelsbo, ph.d.-studerende i 
læring og innovation, Aalborg Universitet og 
seniorkonsulent, Mannaz

I dagens samfund er det en forudsæt-

ning, at mennesker og organisationer er i 

stand til at lære. Vi skal lære for at kunne 

forandre og for at kunne bevare det, der 

fungerer godt. Men hvad skal der til for at 

etablere gode forudsætninger for læring 

på en arbejdsplads? Forløbet tager afsæt 

i udgivelsen ’Lær!’ (Gyldendal Business), 

der giver indsigt i arbejdet med talent-

udvikling, oplæring og videreuddannelse. 

Bliv også klogere på, hvordan du arbejder 

med udviklingen af en læringskultur, med 

innovation og med de læringsfælder, som 

vi risikerer at snuble i. Forløbet henvender 

sig til ledere, konsulenter og HR-medar-

bejdere med ansvar for talenter, læring 

og udvikling. Og til alle med en generel 

interesse for mentorskab og mesterlære.

Hold dig opdateret 
med Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev  
Tilmeld dig på  
www.fuau.dk

Organisation, ledelse og 
kommunikation
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https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/ledelsespsykologi-1723-044
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nudging-et-redskab-til-adfaerdsaendring-1723-150
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/nudging-et-redskab-til-adfaerdsaendring-1723-150
https://fuau.dk/herning/program/organisation-ledelse-og-kommunikation/mentorskab-og-mesterlaere-1723-090


Coaching i teori og virkelighed

Holdnummer: 1723-341
Dato: 16/11, 2 torsdage
Tid: 17.15-21.15 (bemærk helaftensforelæsninger)
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Cen-
terpark 15
Underviser: Anette Hvidtfeldt, BA, International ICC 
Certificeret Coach og narrativ teamcoach

Når du alle dine mål på jobbet og i livet? Har du styr 

på dine prioriteringer? Og handler du altid proak-

tivt? Hvis nej, så fortvivl ikke. Gennem coaching kan 

du udvikle dig og blive endnu bedre til at mestre dit 

arbejds- og privatliv. Coaching løser ikke alle dine og 

verdens problemer. Men coachende spørgsmål får 

dig til at reflektere over det, der er vigtigt for dig 

som leder, medarbejder og menneske. Coaching er 

et effektivt dialogværktøj til at skabe udvikling og 

forandring. På forløbet lærer du at bruge coaching-

teknikker i praksis. Du øger din selvindsigt, gennem-

slagskraft og robusthed. Du får strategier til at sæt-

te dig mål – og nå dem. Få inspiration til, hvordan 

coaching kan motivere dig hele vejen.

Fra arbejdsliv til en karriere i 
den tredje alder

Holdnummer: 1813-137
Dato: 3/2, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Underviser: Poul-Erik Tindbæk, chefkonsu-
lent og ph.d., en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er du 

på vej mod den store omstillingsproces 

fra arbejdslivet til de gode år derefter? Og 

er du usikker på, hvordan du fortsat kan 

fylde dit liv med aktiviteter, du brænder 

for, og som du er god til? Vi står midt i 

en brydningstid, hvor mange har behov 

for at udfordre gamle myter og forestil-

linger om aldring, arbejdslivet, senkarri-

eren og ’det store frikvarter’ efter sidste 

dag på jobbet. Få inspiration til, hvordan 

du kan finde din helt egen løbebane i den 

nye fase i livet – som fuldvoksen mellem 

voksen og gammel. Lær også, hvordan du 

fortsat kan bruge løs af dine talenter og 

din erfaring. Til gavn for dig selv og for 

andre. 

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1813-136
Dato: 17/3, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 798 kr., studerende 598 kr.  
(bog værdi 398 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Cen-
terpark 15
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og 
sportspsykologi, Københavns Universitet

Ønsker du at få indblik i den nyeste og banebry-

dende udvikling inden for coaching, og er du parat 

til at tænke dialoger og samtaler på en ny måde? 

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i 

hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller nye 

krav til kompetenceudvikling, læring, ledelse samt 

team- og organisationsudvikling. Coaching kan 

hjælpe til at skabe ny viden og mestring af sociale 

forhandlinger. Forelæsningen dykker ned i coaching 

og coachingpsykologiens verden og beskæftiger 

sig med aktuel samfundsforskning, nye læringsteo-

rier og diskurser om det personlige lederskab. Lær, 

hvordan du med det nye udviklingsværktøj ’Tredje 

generations coaching®’ kan være med til at udvikle 

værdiorienterede samtaler, der skaber ny viden, re-

fleksioner og perspektiver. Og bliv klogere på, hvor-

dan du finder kernen i motivationen hos den enkelte, 

i teamet eller organisationen ved at udvikle en ny 

dialogkultur. Forelæsningen er baseret på bogen 

’Tredje generations coaching®’ (Dansk Psykologisk 

Forlag).
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Kroppen fra top til tå

Holdnummer: 1723-213
Dato: 25/10, 5 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Vi spiser, vi ånder, vi bevæger os, vi lever. 

Kroppen er fantastisk og kompleks på én 

gang. Den har udviklet sig i millioner af år, 

og vi er blevet studeret og endevendt af 

videnskaben for at forstå de komplekse 

mekanismer, der gør, at vi ser ud og fun-

gerer, som vi gør. Lær din krop at kende, 

når vi dykker ned i dens anatomi og ser 

nærmere på, hvordan den er opbygget og 

fungerer.

25/10:  Fordøjelsessystemet. Søren 

Laurberg, overlæge og professor 

i kirurgi og tarmsygdomme, 

Aarhus Universitetshospital 

01/11:  Bevægeapparatet. Bjarne Møl-

ler-Madsen, klinisk professor  

i ortopædkirurgi, Aarhus  

Universitetshospital

08/11:  Nervesystemet. Helle H. Damki-

er, lektor anatomi og cellebiologi, 

Aarhus Universitet

15/11:  Kredsløbet. Christian Aalkjær, 

professor i biomedicin,  

Aarhus Universitet

22/11:  Respirationssystemet. Hans 

Malte, lektor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet

Positiv psykologi i hverdagen

Holdnummer: 1723-210
Dato: 2/11, 5 torsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Stress, sygdom og kriser. Der vil altid eksi-

stere dårligdomme og udfordrende situa-

tioner i hverdagen, som kan optage vores 

tanker negativt, 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 er en 

nyere gren af psykologien, som fokuserer 

særligt på det velfungerende og det fore-

byggende. Bliv introduceret til den posi-

tive psykologis teorier og metoder, og få 

indblik i, hvordan positiv psykologi både 

kan bruges til at forebygge problemer og 

til at gøre hverdagen mere interessant.

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

lektor i pædagogisk psykologi, 

Aarhus Universitet

09/11:  Mental robusthed i hverdagen. 
Ida Thrane Hertz, cand.mag. i 

psykologi og kommunikation, 

specialkonsulent, Center for 

Mental Robusthed

16/11:  Foretagsomhed i hverdagen. 
Anne Kirketerp Linstad, ph.d. i 

foretagsomhed og ekstern lektor, 

Aarhus Universitet

23/11:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted 

Andersen, lektor i uddannelses-

forskning, Aarhus Universitet

30/11:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, 

cand.psych.aut., Psykiatrisk 

Center Frederiksberg

Viden med puls: Løbetræning  
– bedre præstation og øget sundhed

Holdnummer: 1723-188
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Simon Lønbro, idrætsfysiolog, postdoc i klinisk  
medicin, Aarhus Universitet

En tredjedel af alle danskere løbetræner regelmæssigt. Man-

ge løber for at forbedre deres kondition og præstation, mens 

nogle løber for sundhedens skyld. Vi har hørt, at det er godt 

for os at løbe, da det holder sygdomme på afstand og hjælper 

os til at leve længere. Men hvordan forbedrer man effektivt sin 

løbepræstation? Og hvor meget skal der til for at forebygge 

sygdom? Hvilke forskelle er der på lange, langsomme og korte, 

hurtige ture? Og kan man løbe for meget? Få inspiration til at 

få mest ud af din løbetræning, uanset hvad din motivation er 

for at løbe. Dagen byder på en vekselvirkning mellem oplæg 

og løbeture med indlagte øvelser, hvor vi afprøver teorierne i 

praksis. Da meget af undervisningen foregår med øvelser og 

løb, forventes en moderat grundform (du kan løbe fem kilome-

ter), og at man medbringer tøj og sko egnet til løb.

Hvem bestemmer, hvem vi er?

Holdnummer: 1723-138
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.30-16.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Lars Lundmann, ekstern lektor i psykologi,  
Københavns Universitet

Hvem er du? Er du ekstrovert eller introvert? Er du deprime-

ret, eller er du sådan en, som har brug for lidt adspredelse og 

udfordringer? Dette er spørgsmål, de fleste selvhjælpsbøger 

kredser omkring. Men der findes mange svar på, hvem du er, 

og alle disse svar tager udgangspunkt i en metode, der skal 

undersøge dig. En af de mest anvendte metoder er person-

lighedstestning. Personlighedstests er imidlertid fyldt med så 

mange problematiske antagelser, at deres konklusioner oftest 

ikke er særligt brugbare. Hertil kommer hele spørgsmålet om, 

hvorvidt vi forandrer vores måde at være på over tid og på 

tværs af forskellige sammenhænge. Ligeledes er antagelsen 

om, at vi selv er de bedste til at vurdere, også tvivlsom. Bliv 

klogere på personlighedspsykologi, og hør om nogle af de pro-

blematiske antagelser, som vi ofte fyldes med, når vi søger svar 

på, hvem vi er.

Psykologi og sundhed 
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Kort og godt om gigt.  
Slid- og leddegigt

Holdnummer: 1813-054
Dato: 25/1, 1 torsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen,  
overlæge og klinisk lektor i reumatologi, 
Aarhus Universitet

Smerter, ømme og stive led og nedsat 

bevægelighed. Slidgigt er en folkesyg-

dom, og det er langt den mest udbredte 

af alle gigtsygdomme. Over 300.000 dan-

skere har fået diagnosen, og nogle lever 

fint med sygdommen, mens andre lider 

af voldsomme smerter, nedsat bevæge-

lighed og forringet livskvalitet. Ledde-

gigt er en inflammatorisk gigtsygdom, 

og ca. 1.700 personer får hvert år stillet 

diagnosen kronisk leddegigt i Danmark. 

Sygdommen rammer kvinder tre gange 

så hyppigt som mænd. Men hvad er gigt 

egentlig? Hvad er forskellen på slid- og 

leddegigt, og hvad kan man selv gøre for 

at bevare et godt og aktivt liv? Hør om 

sygdommenes årsager, symptomer og be-

handlingsmuligheder, og få indblik i den 

nyeste forskning på området.

Kom med 
på en løbetur.  
Få viden til både 
hjerne og hjerte.
Se modstående side
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Mindfulness

Holdnummer: 1813-253
Dato: 8/2, 7 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Interessen for mindfulness er i de seneste år blom-

stret op, men konceptet og teknikkerne har været 

kendt i buddhismen 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 mindfulness. Mindfulness handler om ev-

nen til bevidst nærvær. At arbejde med mindfulness 

betyder, at man observerer og oplever tanker, følel-

ser og kropslige fornemmelser uden at vurdere dem. 

I en tid præget af stress, forandring og effektivitet 

samt konstant kontakt med mange mennesker gen-

nem mail, mobil og Facebook, kan det være en stor 

udfordring at være nærværende. Men evnen kan 

trænes og være et middel til stresshåndtering, fore-

byggelse af depression og forbedring af livskvalitet, 

relationer og samarbejde.

08/02: Introduktion til mindfulness. Karsten Bid-

strup Skipper, cand.mag. i idéhistorie

15/02: Mindfulness-baseret terapi til angst og 
depression. Marlene Skovgaard Lyby, 

ph.d.-studerende i psykologi, Aarhus  

Universitet

22/02: Mindfulness i mødet med moderniteten. 
Martijn van Beek, lektor i antropologi,  

Aarhus Universitet

01/03: Mindfulness og arbejdsliv. Christian Toft, 

psykolog ved Jobcenter Nord

08/03: Hjernen, stress og mindfulness. Karen 

Johanne Pallesen, lektor, biolog, ph.d. i  

sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

15/03: Mindfulness og det stressede genom. 
Jesper Dahlgaard, docent og lektor, VIA 

Sundhed/Dansk Center for Mindfulness, 

Aarhus Universitet

22/03: Perspektiver på praktisk anvendelse. Kar-

sten Bidstrup Skipper, cand.mag. i idéhistorie

Børns udvikling

Holdnummer: 1813-019
Dato: 21/2, 3 onsdage
Tid: 17.15-21.15 (bemærk helaftensforelæsninger)
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsy-
kologi, Aarhus Universitet

Hvornår begynder børn at kunne huske? Hvordan 

forstår de den fysiske verden? Og hvornår får de en 

forståelse for andre mennesker? Forskning i børns 

udvikling har gennemgået en rivende udvikling 

igennem de seneste 30 år. Tidligere var udviklings-

psykologien primært præget af enkelte altomfav-

nende teorier som eksempelvis Freuds og Piagets. 

I dag tegnes faget snarere af en lang række ’mi-

ni-teorier’, 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. Det skyldes bl.a., at forskerne i dag 

er blevet langt bedre til at designe og gennemføre 

empiriske undersøgelser. Få indblik i børns percep-

tuelle og intellektuelle udvikling, deres følelser og 

temperament, sprogudvikling, forståelse af andre 

mennesker, samt hvordan de husker konkrete begi-

venheder. Undervisningen har især fokus på spæd-, 

små- og førskolebørn. 

Kort og godt om menneskets ernæring

Holdnummer: 1813-241
Dato: 17/3, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Esben Skipper Sørensen, lektor i  
molekylær ernæring, Aarhus Universitet

Low-carb high-fat, multivitaminer, fiskeolier og bi-

otilgængelige mineraler. Nyhedsstrømmen er fyldt 

med råd og anbefalinger om, hvad man bør spise, 

og hvad man aldeles ikke bør sætte tænderne i, hvis 

man vil være sund og rask. Det kan være svært at 

overskue og gennemskue vigtigheden af sådanne 

budskaber. Men uanset om man spiser for at leve 

eller lever for at spise, har vores krop nogle grund-

læggende ernæringsbehov. Vi skal have kulhydra-

ter, fedt, proteiner, fedtsyrer, vitaminer og mineraler. 

Men hvilken rolle spiller de enkelte komponenter, 

og hvad kan man få for meget eller for lidt af? Og 

hvordan er fordøjelsessystemet indrettet, og hvad 

betyder det, at vi har 100 billioner bakterier i tar-

men? Dagen giver en grundlæggende introduktion 

til menneskets ernæring, og gør dig bedre rustet til 

at forstå kroppens basale ernæringsbehov. 
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Historien om Europa

Holdnummer: 1723-183
Dato: 25/10, 6 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Historien om Europa er historien om 

mægtige civilisationer, der støder sam-

men og blandes. Fra den græske filosofi 

over den romerske retsstat og den krist-

ne religion og gennem utallige krige og 

magtkampe er opstået det Europa, vi ken-

der i dag. I denne forelæsningsrække dyk-

ker vi ned i Europas historie. Hvad er det 

særligt europæiske, og hvorfor bruger vi 

stadig betegnelsen? Hvad er det, der bin-

der os sammen, og hvad skal der til for at 

skille os? Hør om blodige slag, udslettede 

byer og idéhistoriske nybrud. Alt sammen 

for at komme nærmere en forståelse af, 

hvem europæerne er, og at give et bud 

på, hvor vi er på vej hen.

25/10:  Europa og det europæiske. Uffe 

Østergaard, professor emeritus 

i historie, Copenhagen Business 

School

01/11:  Antikkens storriger. Peter  

Fibiger Bang, lektor i historie, 

Københavns Universitet

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

denskabelig assistent, danmarks-

historien.dk og Dansk Center for 

Byhistorie

15/11:  Opdagelser, oplysning, refor-
mation og renæssance. Steffen 

Heiberg, forfatter og fhv. forsk-

ningschef, Det Nationalhistoriske 

Museum Frederiksborg Slot

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

statskundskab, Aarhus Universitet

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

ritus i statskundskab, Syddansk 

Universitet

Jesus i den tidlige kristendom

Holdnummer: 1723-349
Dato: 9/11, 1 torsdag
Tid: 17.15-21.00 (bemærk: helaftensforelæsninger)
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Anders-Christian Lund Jacobsen, professor MSO i 
teologi, Aarhus Universitet

Hvem var Jesus ifølge de første kristne? De tidligste kristne 

tekster, som vi finder i Det Nye Testamente, tegner meget for-

skellige billeder af Jesus. Var han Guds Søn, som blev født i 

menneskeskikkelse af jomfru Maria? Var han tømreren fra Na-

zareths søn, der havde særlige guddommelige evner? Var han 

det evige guddommelige skaberord, der blev født som men-

neske i den verden, som han selv havde skabt? Evangelierne 

tegner meget forskellige billeder af Jesus. Og Paulus var tilsy-

neladende ikke interesseret i Jesu liv, men fokuserede helt og 

holdent på den korsfæstede og opstandne Kristus. I århund-

rederne efter Jesu død bliver forestillingerne om Jesus endnu 

mere mangfoldige.

Anden Verdenskrig og Hitlers Berlin

Holdnummer: 1723-173
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag.  
i historie, filosofi og samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale kapitler om Det Tredje Riges 

storhed og fald udspillede sig i 1933-1945. På den ene side var 

byen rammen for regimets selviscenesættelse og massepropa-

ganda efter magtovertagelsen i 1933. Den var centrum for Al-

bert Speers og Hitlers planer om at skabe en ’Welthauptstadt’ 

og midtpunktet for nazismens fintmaskede magtapparat. På 

den anden side var Berlin undertrykkelsens og forfølgelsens 

by, hvor jøder og systemkritikere nådesløst blev jaget og de-

porteret af regimet. Det var frygtens, afmagtens og dødens by, 

da Berlin som Nazitysklands centrale politiske, administrative 

og organisatoriske nervecenter blev et hovedmål for de alliere-

des bombefly, og det var en ruinby, som Den Røde Hær brutalt 

indtog i Slaget om Berlin i 1945. Hør om Berlins historie fra 1933 

til 1945, og forstå byens rolle i fortællingen om Det Tredje Riges 

storhed og fald. 

Tab, sorg og ensomhed

Holdnummer: 1723-272
Dato: 1/11, 3 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, 
billedkunstner og ph.d. i teologi

Sorg er blevet kaldt kærlighedens og til-

knytningens dyreste pris. Mennesket kan 

komme i en situation, hvor man mister én, 

man ikke kan tåle at miste. I denne situa-

tion bliver man påtvunget en sorg og et 

livslangt sorgforløb. Sorgen bærer mange 

ansigter, og dens konsekvenser opleves 

forskelligt. Når det store vemod eller tryk-

ket af ensomhedens sorg – fx i forbindel-

se med død og tab – sætter ind, ser me-

get i livet anderledes ud. Forelæsningerne 

præsenterer tværfaglige perspektiver på 

sorgen ved adskillelse og død, sorgteori 

og sorgprocesser. Hertil kommer temaer 

som eksistentiel omsorg, sorginterventi-

on og medvandring i sorgens landskab. 

Tværfaglighed består primært i indsigter 

fra kultur- og kunstanalyse, eksistensfilo-

sofi, psykologi og teologi. Endelig er der 

fokus på, hvordan ny livsglæde eller nyt 

livsmod kan finde vej i et menneskes liv. 

01/11:  Sorg som kærlighedens  
dyreste pris

08/11:  Medvandring i dødens og  
sorgens landskab

15/11:  Ensomhedens sorg og vejen til 
nyt livsmod

Historie, religion  
og filosofi
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Napoleonskrigene

Holdnummer: 1813-014
Dato: 24/1, 5 onsdage. Ingen undervisning 14/2
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
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 

forandrede også europæernes sociale, økono-

miske og politiske virkelighed for eftertiden – 

de gjorde Europa moderne. Krigenes varighed, 

slagenes størrelse og intensitet producerede 

nemlig en reformbølge i europæiske stormag-

ter som Storbritannien, Preussen, Østrig og 

Rusland, som forandrede Europa. Forelæs-

ningsrækken belyser denne forandringsproces 

med udgangspunkt i en række toneangivende 

slag fra Napoleonskrigene, herunder slaget ved 

Austerlitz, slaget ved Trafalgar, Napoleons in-

vasion af Rusland i 1812 og slaget ved Waterloo. 

24/01: Napoleons Europa: manden, myter-
ne, modstanderne og krigskunsten

31/01: Napoleons største sejr: Slaget  
ved Austerlitz

07/02: Storbritannien og Nelson slår igen: 
Slaget ved Trafalgar

21/02: Katastrofen: Napoleons russiske 
felttog

28/02: Den sidste chance: Slaget ved  
Waterloo

Kierkegaard: liv og værker

Holdnummer: 1813-071
Dato: 3/2, 1 lørdag
Tid: 10.15-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Tonny Aagaard Olesen, ph.d. i  
Kierkegaards skrifter, Københavns Universitet

Kierkegaards forfatterskab er verdenslittera-

tur. De mange klassiske hovedværker såsom 

’Enten – Eller’, ’Gjentagelsen’, ’Frygt og Bæven’, 

’Begrebet Angest’, ’Philosophiske Smuler’, ’Sta-

dier paa Livets Vei’, ’Afsluttende uvidenskabe-

lig Efterskrift’, ’Kjærlighedens Gjerninger’ og 

’Sygdommen til Døden’ bliver læst over hele 

verden med stadig stor og fornyet interesse. 

Det er værker, som alle elsker at citere, omend 

de nok for de fleste forekommer uforståelige. 

Hvad handler Kierkegaards værker om? Dagen 

giver en levende og kompetent indføring i Kier-

kegaards liv og værk.

Hvad enhver dansker bør vide  
om Danmarks historie

Holdnummer: 1723-083
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,  
cand.mag., oberstløjtnant

Få styr på milepælene og de lange linjer 

i Danmarks historie og indblik i, hvorfor 

landet ser ud, som det gør. Det kan synes 

risikabelt at opstille en kanon for Dan-

marks historie, men nogle udviklinger, be-

givenheder og personer står alligevel helt 

centrale for forståelsen af det Danmark, 

vi kender. Dagen starter, hvor Harald Blå-

tand bød, at de store sten skulle sættes 

og hugges i Jelling og opruller dernæst 

Kalmarunionen, reformationen, svenske-

krigene, enevælden, oplysningstiden med 

Frederiksstadens tilblivelse, landborefor-

merne, Grundloven og 1800-tallets trans-

formering af riget til nationalstat. 

Det gode liv

Holdnummer: 1723-220
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.30-15.30
Pris: 310 kr., studerende 180 kr.
Sted: AU Herning,  lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi,  
Aarhus Universitet

Hvad er et godt liv? Hvad gør et liv godt 

og hvorfor? Lige siden Platon har store 

filosoffer givet deres svar herpå. Svare-

ne hænger sammen med menneskesyn, 

syn på det gode menneske og det gode 

samfund. I forløbet præsenteres de to do-

minerende traditioner. Den ene lader det 

gode liv afhænge af, hvordan det leves, 

og hvad der udrettes i det. Den anden 

lader det afhænge af, hvordan det føles, 

og den slags oplevelser, der fylder det. 

Aristoteles og Immanuel Kant er de store 

navne i den første tradition, i den anden 

er det bl.a. John Stuart Mill og forskelli-

ge nutidige tænkere. Som repræsentan-

ter for feltet mellem hovedretningerne 

inddrages Søren Kierkegaard og Jean P. 

Sartre. Teorien uddybes med henvisning 

til aktuelle spørgsmål om etik og moral, 

livsværdier, multikulturalisme, opdragelse 

og dannelse. 

Reformationen og sproget

Holdnummer: 1723-432
Dato: 14/12, 1 torsdag
Tid: 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Omkring år 1500 kunne stort set alle danskere forstå plat-

tysk, og i et par århundreder var dansk udsat for en mas-

siv plattysk påvirkning. Man kunne med god grund vente, 

at dansk ville forsvinde helt til fordel for det tyske. Men 

sådan gik det ikke, og denne aften får du den finurlige og 

komplicerede forklaring på hvorfor – fortalt kort og let. 

Herefter skal vi se  nærmere på, om det vi kalder dansk i 

dag, så alligevel er det samme sprog over hele landet. Få 

en humoristisk, men kritisk gennemgang af, hvordan vi 

bruger sproget til at tugte hinanden.

17.15:  Hvorfor taler vi dansk? Renæssancens sprog-
kamp. Marita Akhøj Nielsen, dr.phil. i nordisk 

filologi, Dansk Sprog- og Litteraturselskab

18.00:  Pause med kaffe og kage
18.15:  Autoritet og sprogtugt – fra reformationen til 

i dag. Michael Ejstrup, forskningschef i sprog, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Hvad enhver dansker bør vide

Holdnummer: 1813-070
Dato: 24/1, 6 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Hvad bør man læse, høre, se, eller smage, før man dør? Det 

giver tv, bøger og aviser os mange bud på. På Folkeuniver-

sitetet har vi spurgt eksperterne, som her giver deres bud 

på, hvad der er grundlæggende at vide inden for deres 

fag. Få overblik over milepæle, begivenheder og personer, 

som revolutionerede menneskets tilværelse. Hvad betyder 

1864 for danmarkshistorien? Hvorfor er Johannes V. Jen-

sen fortsat på pensum? Hvad er de væsentligste nybrud 

inden for naturvidenskaben gennem de sidste 200 år? Få 

perspektiv på nogle af de begivenheder, som ændrede 

verden. Hvad ændrede historien og hvorfor?

24/01:  Damarks historie. Steffen Heiberg, forfatter og 

fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Muse-

um Frederiksborg Slot

31/01:  Litteratur. Nick Bo Madsen, ekstern lektor i 

medievidenskab, Aarhus Universitet

07/02:  Musik. Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i  

musikvidenskab

14/02:  Kunst. Teresa Østergaard Pedersen, mag.art. og 

ph.d.-stipendiat i kunsthistorie, Aarhus Universitet 

21/02:  Dansk design. Thomas Dickson, forfatter, arkitekt 

og industriel designer

28/02:  Naturvidenskab og teknologi. Kristian Hvidtfelt 

Nielsen, lektor i videnskabsstudier, Aarhus  

Universitet
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Det’ dansk

Holdnummer: 1723-237
Dato: 26/10, 6 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Tag med på en rejse gennem det danske kulturland-

skab og kunstarterne fra det moderne gennembrud 

og op gennem det 20. århundrede. Forelæsnings-

rækken er en lystvandring gennem de vigtigste 

strømninger og de lyseste hoveder og deres værker 

inden for dansk litteratur, kunst, arkitektur, design, 

film og musik – discipliner, der på mange måder er 

nært beslægtede og befrugter hinanden på trods af 

indbyrdes forskelle. Hvad er historien bag de vær-

ker, der har provokeret, flyttet grænser og ført til 

nybrud, og som sidenhen er kommet til at stå som 

symboler på en ny tid? Forelæserne retter hver især 

blikket mod de vigtigste milepæle inden for deres 

felt, og det tidsmæssige fokus inden for perioden 

varierer derfor fra forelæsning til forelæsning. Få 

seks fageksperters bud på, hvad der er værd at læg-

ge mærke til – og hvad der får deres kulturelskende 

hjerter til at banke ekstra hurtigt – eller gå helt i stå.

26/10:  Litteratur. Dan Ringgaard, professor i 

nordisk litteratur, Aarhus Universitet

02/11:  Kunst. Teresa Østergaard Pedersen, 

ph.d.-stipendiat i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

09/11:  Arkitektur. Kasper Lægring, arkitekt MAA 

og mag.art. i kunsthistorie

16/11:  Design. Thomas Dickson, forfatter, arkitekt 

og industriel designer

23/11:  Film og tv-serier. Jakob Isak Nielsen,  

lektor i film- og medievidenskab,  

Aarhus Universitet

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

mag.art. i musikvidenskab

Cindy Sherman  
på Museum Jorn

Holdnummer: 1721-575
Dato: 9/11, 1 torsdag
Tid: 19.00-20.30
Pris: 190 kr. inkl. entré, foredrag,  
affe og kage
Obs: Foredraget foregår på engelsk
Sted: Museum Jorn, Gudenåvej 7-9
Underviser: Juliana Engberg, program- 
direktør, Aarhus Kulturby 2017

Tag med på opdagelse i den verdensaner-

kendte, amerikanske fotokunstner Cindy 

Shermans fantastiske univers på Museum 

Jorn – i selskab med Juliana Engberg, pro-

gramdirektør for Aarhus Kulturby 2017. I 

efteråret er det muligt at opleve Shermans 

værker på Museum Jorn, der præsenterer 

en stor retrospektiv særudstilling med 65 

fotografier. Denne aften introducerer Ju-

liana Engberg til Sherman, hvorefter ud-

stillingen kan besigtiges på egen hånd. Få 

indblik i en af vor tids mest indflydelses-

rige kunstnere, der med sine chokerende, 

selvudleverende og nyskabende portræt-

ter har fået en afgørende betydning for 

fotografiets rolle i kunsthistorien foruden 

at have forårsaget utallige diskussioner af 

vestens kvindefremstillinger i 1950’erne 

og frem til i dag. 

Tre af Shakespeares bedste

Holdnummer: 1723-163
Dato: 11/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Niels Brunse, oversætter af Shakespeare 
til dansk

Interesserer du dig for Shakespeare, men mangler 

en introduktion til hans fantastiske teaterstykker? 

Så er denne lørdag helt sikkert noget for dig. I løbet 

af dagen vil Shakespeare-oversætteren Niels Brunse 

fortælle om skuespillene ’Kong Lear’, ’En skærsom-

mernatsdrøm’ og ’Hamlet’. Alle tre stykker har store 

psykologiske dybder og sproglige udfordringer, som 

vil blive endevendt og diskuteret, ligesom der vil bli-

ve kastet lys over de forskellige måder, stykkerne har 

været spillet på til forskellige tider. Bliv klogere på 

en af den vestlige litteraturhistories største sprog- 

ekvilibrister gennem tiden. 

10.00:  Introduktion
10.20:  ’Kong Lear’
12.00:  Frokostpause
12.30:  ’En skærsommernatsdrøm’
14.20:  ’Hamlet’

Kunst, litteratur  
og musik

Tag med på weekendtur 
til Københavns oversete 
museer eller til Sandbjerg 
Gods om Danmark i det 
20. århundrede.
Se side 57 og 39  
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Verdenslitteraturen uden for Europa

Holdnummer: 1813-092
Dato: 25/1, 6 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Mange danskere har et godt kendskab til både den 

danske og europæiske litteraturhistorie. Men hvor 

meget ved vi egentlig om litteraturen uden for Euro-

pas grænser? I denne forelæsningsrække kommer 

du med på en jordomrejse i litteraturens historie. Vi 

dykker ned i nogle af verdens lande og kontinenters 

litterære traditioner og undersøger, hvorfor litte-

raturen i dag ser ud, som den gør, på disse kanter. 

Vi skal se nærmere på områdernes betingelser for 

litterært liv og hvilke genrer og hovedværker, der 

læses uden for Europas grænser. Desuden kaster vi 

et blik på de tendenser, som har præget områderne 

de seneste 10-20 år. 

25/01:  Sydamerika. Karen-Margrethe Lindskov 

Simonsen, lektor i litteraturhistorie,  

Aarhus Universitet

01/02:  Mellemøsten. Claus Valling Pedersen, 

lektor i iransk, Københavns Universitet

08/02:  Mellemamerika. Rigmor Kappel Schmidt, 

forfatter, oversætter og cand.mag. i spansk

15/02:  Rusland. Tine Roesen, lektor i russisk, 

Københavns Universitet

22/02:  Afrika. Svend Erik Larsen, professor emeri-

tus i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

01/03:  Kina. Anne Wedell-Wedellsborg, professor 

emeritus i kinastudier, Aarhus Universitet

Knæk kunstens kode

Holdnummer: 1813-069
Dato: 3/2, 1 lørdag
Tid: 11.00-15.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i kunsthistorie

Kunst kan opleves, men hvordan? Hvordan sætter 

vi ord på vores indtryk? Er kunsten åben for enhver 

fortolkning? Eller har kunsten en morale, funktion 

eller et budskab? Vi undersøger, hvad kunsten vil. 

Omdrejningspunktet er de forskellige kunsthistori-

ske perioder og kunstneres udtryksformer og stil-

arter. Vi blander gamle værker med nye og under-

søger farve, former, materialer og ser nærmere på 

de tankestrømninger, der har været med til at skabe 

hver periodes opfattelse af egen samtid og verden i 

øvrigt. Vi kommer bl.a. forbi værker af Hieronymus 

Bosch, Pieter Bruegel den ældre, Kandinsky, Dali, 

Louise Bourgeois, Gerhard Ricther, Richard Morten-

sen og Katrine Ærtebjerg. Kom og få værktøjer til at 

åbne kunstens fantastiske univers.

Det kunsthistoriske overblik  
– på ét semester

Holdnummer: 1813-024
Dato: 28/2, 7 onsdage. Ingen undervisning 28/3 og 4/4
Tid: 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Anne Lie Stokbro, mag.art. i kunsthistorie

Få overblik over vestlig kunsthistorie fra den roman-

ske kirkekunst i 1200-tallet til samtidskunsten. Fo-

kus lægges på de store, internationale linjer, men der 

bliver også nedslag i dansk kunsthistorie. Det bliver 

en hæsblæsende og spændende rejse gennem de 

forskellige stilperioder, hvor vi undervejs bl.a. mø-

der Michelangelo, da Vinci, Manet, Monet, Krøyer, 

Ancher. van Gogh, Munch, Picasso, Dali, Warhol og 

Jorn. Og af samtidskunstens superstjerner er det 

bl.a. Eliasson, Hirst og Ai Weiwei.

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

07/03:  Rokoko, klassicisme, romantik ca.  
1700-1820

14/03:  Realisme, naturalisme, impressionisme ca. 
1820-1890

21/03:  Symbolisme, ekspressionisme, Jugend og 
art nouveau

11/04:  Modernisme til 1945
18/04:  Modernisme efter 1945
25/04:  Samtidskunst

Skagensmalerne  
– kunst, konservering og 
kærlighed

Holdnummer: 1813-023
Dato: 17/3, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Undervisere: Dorthe Aggerholm, kunstkon-
servator, Skagens Kunstmuseers Konserve-
ringsværksted og Tine Schmidt Haislund, 
museumsinspektør, Skagens Kunstmuseer

Man kan se dem for sit indre øje: Anchers 

maleri ’Den druknede’ med den døde fi-

sker liggende på bordet med kone, børn 

og fiskere stående omkring sig. Og Krøy-

ers ’Sommeraften på Skagen Sønder-

strand’, hvor Anna Ancher og Marie Krøy-

er går tur sammen langs stranden. Men 

hvad er det særlige ved skagensmalernes 

kunst, der har gjort den så kendte og el-

skede? Fælles for skagensmalerne var, at 

de inspireret af naturalismen og frilufts-

maleriet søgte nye steder og motiver, og i 

løbet af 1870’erne blev Skagen forvandlet 

til en kunstnerkoloni, hvor der var plads 

til både arbejde og fest. Kunstnernes 

foretrukne motiver var fiskernes arbejde 

på stranden, de små fiskerhjem, naturen 

og det sociale liv blandt kunstnerne, og 

skagensmalerne opnåede allerede i deres 

samtid verdensberømmelse på store ud-

stillinger i udlandet. 
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Ulven, sjakalen og andre nye danske dyrearter

Holdnummer: 1723-281
Dato: 25/10, 3 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, Birk Centerpark 15
Underviser: Thomas Secher Jensen, seniorforsker emeritus, 
Naturhistorisk Museum

Ulven er kommet til Danmark, guldsjakalen ligeså, og med 

dem mange andre nye dyrearter. Men hvor mange dyrearter 

er egentlig kommet til i de senere år og hvorfor? Nogle nye 

arter er spektakulære og giver anledning til stor debat. Nogle 

af disse bliver skadelige, så vi kalder dem invasive arter. De 

fleste nye arter er dog små og uanselige, men de fortæller en 

vigtig historie om en verden i forandring. Om betydningen af 

klimaforandringer og om stigende transport af dyr og planter. 

Få talrige eksempler på nye pattedyr, fugle og insekter, der nu 

er en del af den danske fauna.

Universets gåder

Holdnummer: 1723-097
Dato: 26/10, 6 torsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hvad kom før Big Bang? Er Higgs-partiklen den oprindelige par-

tikel i Universet? 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 milliarder år gammelt og fyldt med mere end 

100 milliarder galakser. Hver dag er der danske forskere, der for-

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

forelæsningsrække får du mulighed for at møde seks af dem. 

26/10:  Universets oprindelse. Ole Eggers Bjælde, astrofysiker 

og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

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

sker i klimaændringer, DTU Space

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

Bohr Institutet, Københavns Universitet

16/11:  Kvantemekanik og kvanteteknologi. Jacob Sherson, 

lektor i fysik og astronomi, Aarhus Universitet

23/11:  Den fascinerende verden af elementarpartikler. Ste-

fania Xella, lektor i partikelfysik, Niels Bohr Institutet, 

Københavns Universitet

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

sik, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fossiler ved de danske kyster

Holdnummer: 1723-279
Dato: 9/11, 2 torsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15
Underviser: Line Henriette Broen, geolog, 
Aarhus Kommune

Undergrunden under Danmark er fuld af 

spor efter et urhav, som eksisterede for 

millioner af år siden, og sporene kan man 

finde overalt ved kysterne, i grusgrave 

og i kalkbrud. Denne aften fortælles om 

sporene efter urhavets eksotiske dyreliv 

fra trilobitter, hajtænder og krabbeboller 

til de mange forskellige søpindsvin. Hør 

hvordan de er blevet til fossiler, og hvor-

dan du selv kan aflæse deres historie. Få 

tips til, hvor man kan finde dem rundt om-

kring i Danmark, og hvad man især skal 

kigge efter. Og har du egne spændende 

fund derhjemme, er du velkommen til at 

tage dem med til fremvisning og eventu-

elt få dem bestemt. 

Neandertalernes historie

Holdnummer: 1813-103
Dato: 11/4, 3 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, 
Birk Centerpark 15

Hvem var neandertalmennesket, og hvor-

dan udvikledes og levede de, indtil de 

uddøde for omkring 40.000 år siden? Ne-

andertalerne var de første fossile fortids-

mennesker, som vi moderne mennesker 

fik kendskab til, da en neandertalerknogle 

blev fundet i Düsseldorf i 1856, og de er 

i dag de bedst beskrevne fortidsmenne-

sker af alle. Opdagelsen af neandertaler-

ne var i virkeligheden det første indicium 

på, at også mennesket havde gennemgå-

et en evolution. Få neandertalernes ud-

viklingshistorie fortalt.

11/04:  Udforskningen af neandertal-
mennesket. Peter K.A. Jensen, 

klinisk lektor i human genetik og 

overlæge, Aarhus Universitet

18/04:  Neandertalernes adfærd og red-
skabstyper. Felix Riede, lektor 

i forhistorisk arkæologi, Aarhus 

Universitet

25/04:  Neandertalernes anatomi – 
sammenligninger mellem dem 
og os. Hans Christian Petersen, 

lektor og ph.d. i biologi, Syddansk 

Universitet

Filsø – en ny sø på 
Danmarkskortet

Holdnummer: 1813-223
Dato: 6/5, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 325 kr. inkl. smørrebrød og vand
Mødested: Tejnebjerg P-plads,  
Porsmosevej, 6854 Henne
Underviser: Merete Vigen, natur- og  
kulturformidler

Kom med til Filsø, en af danmarkshistori-

ens største naturgenopretningsprojekter. 

Vi skal rundt i Filsøområdet og høre om 

projektets tilblivelse og om afvandingen 

af Filsø til landbrugsjord fra midten af 

1800-tallet. Filsø genopstod i 2012, og 

rammerne er nu givet til at ny natur kan 

indvandre med et rigt fugleliv og man-

ge sjældne vandplanter. Aage V. Jensen 

Naturfond har lavet projektet, som også 

moniteres af Københavns Universitet og 

giver mange muligheder som besøgende 

ved Filsø. OBS: Ca. 4 km vandretur i vari-

eret terræn.

Naturvidenskab og  
teknologi
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Om nogle år skriver vi byernes 
historie om

Søren Michael Sindbæk 
Professor MSO i middelalderarkæologi

Aarhus Universitet

Globalisering er ikke nyt. Allerede glasperlemageren i 800-tallets Ribe 

mærkede konsekvenserne af globalisering, da glasperler fra middelhavs-

området blev billigere, og han måtte overlade sit fag til udlandet og finde 

på noget andet at lave. 

De udbredte handelsnetværk og kommunikationsforbindelser mellem vi-

kingetidens og middelalderens byer bliver undersøgt i Aarhus Universitets 

’Center for Urban Network Evolutions’ (UrbNet), som åbnede i 2015 med 

en grundforskningsbevilling på 65 mio. kr. Med åbningen gik en drøm i 

opfyldelse for vicecenterleder og professor MSO Søren Michael Sindbæk, 

for lige siden han skrev speciale om bronzehandel, har han drømt om at 

undersøge byernes netværk grundigere.  

”I byerne blev der handlet, formidlet nyheder, reguleret med lovgivning og 

udøvet magt. Der er fortættede netværk i byerne. Vi undersøger, hvilken 

kraft netværk og kommunikation med andre byer, lande og verdensde-

le har haft, og hvad det betød for udviklingen”, forklarer han i telefonen, 

mens han traver rundt ved en udgravning i Ribe.

Ribe er nemlig en af de byer, som centrets ca. 20 forskere undersøger sam-

men med bl.a. Unguja Ukuu på Zanzibar i Østafrika, Jerash i Jordan og 

Doliche i Tyrkiet – og Rom, København og Odense.

”Ribe og Unguja Ukuu på Zanzibar eksisterede samtidig. Der var et stærkt 

fokus på søfart i begge samfund, og tænk engang: I de to byer har vi fun-

det glasperler fra de samme værksteder i Syrien! Byernes historie er også 

globaliseringens historie. I Ribe stoppede produktionen af glasperler inden 

for en periode på tyve år”, fortæller han.

Kan nu få mere præcise svar
Forskerne på UrbNet bruger en række nye og mere præcise metoder, 

”High Definition Archaeology”, til at fastsætte fx hvor gamle deres fund 

er. Med de nye metoder har de afdækket, hvordan et hus, hvis fundament 

og gulv lå under en kælder i Sct. Clemens Stræde i Aarhus, ikke bare var 

fra vikingetiden, men helt præcist fra år 800-825, og at huset stod der i ca. 

70 år. Derefter blev det ryddet, og Aarhus’ første vold blev anlagt hen over 

det, formentlig lige efter år 900. 

”Jeg forventer, at om nogle år kan vi skrive købstædernes historie i Dan-

mark om. Vi vil kunne vise, hvor mange byer, der er fra vikingetiden, og 

hvor mange der er fra den første tid med domkirker. Vikingernes handel og 

bispernes magt har været vigtige faktorer for udviklingen”, forklarer han.

Rokker ved verdensbilledet
Allerede i vikingetiden var der altså udbredte forbindelser mellem byer, 

landsdele og lande. På UrbNet undersøger forskerne blandt andet, om 

man kan spore kornhandel via korns isotoper, hvor guld, sølv og kobber 

kommer fra, og hvordan bronzehandelen har skabt netværk.

”Historien giver nye perspektiver på nutiden. Som arkæolog blev jeg over-

rasket over, at der har været så store, blomstrende byer med fantastiske 

moskeer på Zanzibar i 11-1200-tallet, altså samtidig med, at Aarhus Dom-

kirke blev bygget. Fordommene om, at Afrikas udvikling først startede, da 

europæerne kom, er helt ved siden af. Da jeg gik rundt i ruinerne dernede, 

kunne jeg i øvrigt genkende nogle arkitektoniske træk ved døre og vindu-

er: Vi havde noget lignende herhjemme på samme tid. Der har formentlig 

været en fælles påvirkning”, fortæller Søren Sindbæk.

Af Jonna Toft
Læs hele artiklen på fuau.dk

 

 

Byernes arkæologi er det rigeste arkiv, vi har som mennesker, fortæller professor MSO i 
middelalderarkæologi Søren Michael Sindbæk. I det nye forskningscenter UrbNet er han 
med til at afdække, hvordan byer verden over stod i forbindelse med hinanden i vikingeti-
den, og hvad de udbredte netværk betød for udviklingen.

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE 15



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 / www.fuau.dk/herning

Horsens-Hedensted: Kontakt Hans Hansen / 8755 4330 / haha@viauc.dk / www.fuhh.dk

Morsø: Kontakt Joan Bak / joan.bak@morsoe.dk

Norddjurs: Kontakt Birgit Årsnæs / 2344 8014 / info@norddjurs-folkeuni.dk / www.norddjurs-folkeuni.dk

Randers: Kontakt Peter Staugaard / 30351392 / info@randersfolkeuni.dk

Ringkøbing-Skjern: Kontakt Ritta Olesen / 9974 2621 / ritta.olesen@rksk.dk / www.riskbib.dk/folkeuniversitetet

Rougsø: Kontakt Yvonne Holm Karnøe / 2212 3907 / info@folkeuniversitetet-rougso.dk/ www.folkeuniversitetet-rougso.dk

Ry: Kontakt Flemming Simonsen / 8689 1402 / flemming@javngyde.dk / www.folkeuniversitetet-ry.dk

Programrådet

Programrådet består af styrel-

sens medlemmer, forskere og 

fagpersoner primært fra Aar-

hus Universitet og fra Aarhus’ 

kulturinstitutioner.

Styrelsen

Pressechef Anders Correll / pro-

dekan Anne Marie Pahuus / lek-

tor Bertel Nygaard / institutleder 

Claus Holm / chefkonsulent Jens 

Holbech / lektor Kirstine Helboe 

Johansen / institutleder Kristjar 

Skajaa / professor Lars Øster-

gaard / lektor Mette Skak / lektor 

Noe Munck (formand) / professor 

Ole Bækgaard Nielsen / lektor 

Rikke Louise Meyer / head of nati-

onal conservation WWF Susanne 

Amsinck / chef for DR nyheder 

Ulrik Haagerup.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane Hejlskov Larsen 

/ projektleder Anne Sørensen / lektor Birte Poulsen / pro-

fessor Bjarne Møller-Madsen / professor Bo Christensen /  

lektor Carsten Bagge Laustsen / professor Carsten Obel / 

professor Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm 

/ informationsleder Claus Bo Andreasen / professor Derek 

Beach / lektor Egon Noe / professor Finn Frandsen / lektor 

Hans Kjeldsen / lektor Henrik Birkedal / lektor Jakob Isak 

Nielsen / forskningsleder Jens Bennedsen / adjunkt Kari-

na Lykke Grand / professor Kim Halskov / lektor Kristian 

Hvidtfelt Nielsen / studieleder Lars Kiel Bertelsen / adjun-

geret professor Lene Vase / lektor Mads Krogh / professor 

MSO Mads Rosendahl Thomsen / lektor Marie Vejrup Niel-

sen / lektor Martijn van Beek / lektor Michael Böss / adjunkt 

Mikkel Thelle / lektor Mikkel Thorup / docent Ole Høiris / 

lektor Ole Lauridsen / lektor Ole Sonne / institutleder Per 

Stounbjerg / udviklingschef Pernille Kallehave / seniorfor-

sker Peter Bondo Christensen/ lektor Peter K.A. Jensen / 

professor Peter Krøjgaard / professor Philipp Schröder / 

professor Søren Fauth / institutleder Thomas Toftegaard / 

lektor Tinna Stevnsner / professor Tobias Wang / professor 

Uffe Juul Jensen / professor Verner Møller.

Fagpersoner fra andre 
uddannelses- og 
kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette Damm, Moes-

gård Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, 

Naturhistorisk Museum i Aarhus / forlagsdi-

rektør Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Uni-

versitetsforlag / presseansvarlig Dan Hansen, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / mu-

seumsinspektør Hanne Teglhus, Steno Museet 

/ sognepræst Henrik Grøndahl Lund, Aarhus 

Domkirke / formand Folkeuniversitetet i Her-

ning Iben Østerbye / museumsinspektør Jea-

nette Varberg, Moesgaard Museum / arkitekt 

Jørgen Rasmussen / museumsleder Merete 

Ipsen, Kvindemuseet / kulturredaktør Michael 

Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad / direktør 

Peter C. Kjærgaard, Statens Naturhistoriske 

Museum / videncenterchef Peter Yding Brun-

bech, Nationalt Videncenter for Historie- og 

Kulturarvsformidling / kommunikationschef 

AUH Svend Aage Mogensen / stadsarkivar 

Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv 

/ museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den 

Gamle By / seniorforsker Thomas Secher Jen-

sen, 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 hjemmesiden. 

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 fratrukket 

ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding skal ske senest 14 dage før hold-

start. Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende, og depositum re-

funderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra billeddataba-

serne 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 

/ redaktør Mette Grønborg Poulsen / 

redaktør Joakim Quorp Matthiesen / re-

daktør Lærke Sofie Glerup Hansen / re-

daktør Lotte Vestergård Melsen (barsel) / 

redaktør Jonas Sloth / programmedarbej-

dere: Kasper Dam Nielsen / Julie Harboe / 

Kathrine Frich Lindstrøm Schultz / Karen 

Baj Engedal / festivalchef Hanne Lund-

gren Nielsen / projektleder Sofie Frøkjær 

Justesen / projektleder Johanne Greibe 

Andersen / projektleder Anne Engedal / 

programansvarlig Noa Kjærsgaard Han-

sen / festivalmedarbejdere: Marie Kjølhe-

de / Lea Hansen Damgaard / Henriette 

Pagh Mathiasen / Stine Højris Mogensen 

/ økonomi- og administrationschef Randi 

Dahlin / assistent Martin Kristiansen / re-

ceptionist 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

Undervisningssteder

Folkeuniversitetet i Aarhus

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus C

Folkeuniversitetet i Herning

Birk Centerpark 15

7400 Herning

Tilmelding 

Tilmeld dig på hjemme- 

siden fuau.dk, og betal med 

Dankort, Visa-Dankort, Master-

card, Visa Electron eller Mobi-

lepay. Firmabetaling på EAN 

eller faktura.
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