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Få et godt 
liv med 
gigt
Mogens Pfeiffer Jensen, 
Overlæge og klinisk lektor  
i reumatologi,  
Aarhus Universitet



Samfund og verden 

Organisation, ledelse og kommunikation  

Indhold  

Psykologi og sundhed

Historie, religion og filosofi  

Kunst, litteratur og musik 

Naturvidenskab og teknologi 

2 FolKeuniverSiTeTeT

s. 4 s. 18

s. 22s. 8

s. 14 s. 28

Mød astrofysiker Ole Eggers Bjælde 
til forelæsning om galakser på ræk-
ken ”værd at vide om astronomi”.

Hvad er gigt? Bliv klogere i selskab 
med overlæge Mogens Pfeiffer Jen-
sen på ”Kort og godt om gigt. Slid- 
og leddegigt”. Forbered dig med 
portrættet af Mogens på side 17.

Mød de store samfundstænkere som 
Pierre Bourdieu med  lektor i europa-
studier Lisanne Wilken.

lektor i undervisning Ole Lauridsen 
tager dig med ind i din arbejdende 
hjerne.

s. 05 s. 09 s. 17

Brug for mere positiv psykologi i 
hverdagen? Frans Ørsted Andersen 
og 4 kolleger hjælper dig på vej.

s. 15 s. 20

Sådan tilmelder du dig
•	 Køb din billet på www.fuau.dk

•	 Søg på titel eller holdnummer

•	 Klik på holdet og betal med kort eller MobilePay

Har du spørgsmål?
vi sidder klar ved telefon og mail alle hverdage kl. 10-15:  

88 43 80 00 eller info@fuau.dk

Hold dig orienteret via nyhedsbrevet på fuau.dk og følg os 

på facebook.com/fuherning



indHold

Kom omkring de store hverdags-
tanker. lektor i filosofi, Anne Marie 
Paahus, sætter fokus på kærlighed.

Brug en aften i italiens tegn med  
Hans Jørgen Frederiksen, lektor i 
kunsthistorie.

Undervisningsstedet
Aarhus universitet, Herning

Birk Centerpark 15

7400 Herning

vores studentermedhjælpere er til stede i forbindelse med under-

visningen onsdag-torsdag kl. 16-21.30 og i weekender kl. 9-16.

s. 23

Spring på bussen til BogForum i 
godt selskab med Folkeuniversite-
tets undervisere. 

s. 30

Kom med til vidensfesti-
valen Hearts & Minds der 
stiller skarpt på det gode liv 
– og lugt dig til livskvalitet 
med læge og ph.d. i lugte-
sans Alexander Fjældstad.

s. 26

s. 30

Fysiker Jacob Sherson har udviklet 
et computerspil, så du kan hjælpe 
forskerne med deres arbejde.

s. 31

Om Folkeuniversitetet
Alle er velkomne. Folkeuniversitetet er universitet for folket.

Her får du forskningsformidling i øjenhøjde – der er ingen ad-

gangskrav eller eksaminer. Sådan har det været siden 1898, 

hvor Folkeuniversitetet slog dørene op første gang. Siden da 

har vi arbejdet for, at alle skal have adgang til ny viden.

Folkeuniversitetet giver dig mulighed for at komme helt tæt 

på landets førende forskere, når de fortæller passioneret om 

deres nyeste forskning.

Folkeuniversitetet er et tilbud til alle nysgerrige mennesker. 

drivkraften er lysten til at lære noget nyt. 

Mad og drikke
det er muligt at købe kolde og varme drikkevarer samt 

diverse snacks i forbindelse med undervisningen.
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Hør om verdens lande og regioner,  
økonomiens udvikling og de politiske slagsmål  
om samfundets indretning. landets dygtigste  
samfundsforskere kaster lys på de tendenser,  

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

Samfund og
verden

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

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



Forstå din verden

Holdnummer: 1823-054
Tid: 24/10, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

verden er i konstant bevægelse: 

Konflikter bliver til krige, traktater 

underskrives og politiske håndtryk 

udveksles hen over bonede gulve. 

Men hvad er historien bag det, der 

sker? Hvad adskiller de forskellige 

regioner, og hvilken viden bringer 

os tættere en forståelse af europa, 

Mellemøsten, uSA, Afrika, latiname-

rika og Asien? Få stillet skarpt på de 

konflikter, bevægelser og politiske 

problemstillinger, forskerne mener 

er vigtigst for at forstå verden i dag.

24/10:  USA. Jørn Brøndal, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk 

universitet

31/10:  Asien. Carsten Boyer  

Thøgersen, tidl. kontorchef i 

udenrigsministeriet

07/11:  Europa og EU. Morten 

rasmussen, lektor i historie, 

Københavns universitet

14/11:  Afrika. Holger Bernt Hansen, 

professor emeritus i afrikastu-

dier, Københavns universitet

21/11:  Mellemøsten og Nordafrika. 
Peter Seeberg, lektor i mellem-

øststudier, Syddansk universitet

28/11:  Latinamerika. Steen Fryba 

Christensen, lektor i latiname-

rika og globalisering, Aalborg 

universitet

05/12:  Østeuropa og Rusland.  
Karsten Jakob Møller, gene-

ralmajor og senioranalytiker 

(pens.).

Store samfundstænkere

Holdnummer: 1823-053
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 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 samfun-

dets opbygning og analyserede det 

moderne liv. deres perspektiver og 

analyser har haft afgørende betydning 

for fremtidens samfundsudvikling og 

samfundssyn, og de har præget po-

litikere og embedsmænd op gennem 

1900-tallet og frem til i dag. Få indblik 

i de store samfundstænkeres person-

lighed, deres banebrydende ideer, og 

hvorfor netop deres tanker har sat et 

tydeligt præg på deres eftertid. 

25/10:  Niklas Luhmann.  
lars Qvortrup, professor  i 

uddannelsesvidenskab ved 

dPu, Aarhus universitet

01/11:  Michel Foucault. Jens erik 

Kristensen, lektor i  

pædagogik og idéhistorie, 

Aarhus universitet

08/11:  Pierre Bourdieu. lisanne 

Wilken, lektor i europastudier, 

Aarhus universitet

15/11:  Slavoj Žižek. Carsten Bagge 

laustsen, lektor i statskund-

skab, Aarhus universitet

22/11:  Ulrich Beck. Mads P. Sørensen, 

seniorforsker i statskundskab, 

Aarhus universitet

Sproget får det glatte lagen!  
Faste vendinger i forandring

Holdnummer: 1823-038
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent,  
Folketingets Administration

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og 

politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge gene-

ration gør det indimellem. vi ændrer konstant en lille smule 

på de faste 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. vi skal se på tekst- og billedeksem-

pler med både talesprogets og skriftsprogets spidsfindig-

heder. Alle kan finde eksempler, der enten styrker smilenes 

størrelse eller får mavesyren til at skumme. ”verden er af 

lava”. eller hvad siger du? 

Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen?

Holdnummer: 1823-164
Tid: 5/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, 
Syddansk Universitet

vil de historisk store sygehusbyggerier give bedre behand-

ling og mere sammenhængende patientforløb? vil vi se 

mere privatisering de kommende år? Hvordan står det til 

med behandlingsgarantier, og er almen praksis gearet til 

fremtidens sundhedsvæsen? diskussionen om sundheds-

væsenets fremtid er mere aktuel end nogensinde. den øko-

nomiske krise har ført til nul-vækst i sundhedsudgifterne 

efter 3-4 % årlig vækst i årtusindets første tiår. Hvordan skal 

og kan der prioriteres? Forelæsningerne tager temperatu-

ren på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række 

af de mest centrale udfordringer. Hør om nye sygehus-

byggerier, privatisering, patientrettigheder, samarbejdet 

mellem de forskellige aktører – kommunerne, de praktise-

rende læger og sygehusene – og ikke mindst, hvordan man 

håndterer udfordringerne med en aldrende befolkning og 

dermed øgede omkostninger i social- og sundhedssektoren.

”  Slavoj Žižek er en filosofisk og samfunds-
analytisk Rasmus-modsat. Hvor andre hævder, at 
ideologiernes tid er ovre og de politiske muligheder 
radikalt indskrænkede, viser Žižek, at situationen 
aldrig har været mere åben.”

Carsten Bagge Laustsen
lektor i statskundskab, Aarhus universitet

samfund og verden 5



Rusland under Putin

Holdnummer: 1913-123
Tid: 6/3, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 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. 

Putins eventyr på udebane i ukraine 

og Syrien ledsages af svigtende eks-

portindtjening på olie, nedskæringer, 

faldende realløn og udbrud af utilfreds-

hed. Så hvor stærkt er Putins greb om 

magten egentlig? Hvilken rolle spiller 

forholdet til Hviderusland og ukraine? 

Handler ruslands politik i Syrien dy-

best set om at etablere en magtpolitisk 

trekant mellem Kina, rusland og uSA? 

vil denne storpolitiske strategi over-

hovedet lykkes? og hvilken effekt har 

modstanden fra de unge russere mod 

korruptionen? 

06/03:  Det nye Ruslands storhed og 
forfald. erik Kulavig, lektor i 

historie, Syddansk universitet

13/03:  Rusland, Ukraine og Hvi-
derusland: Tre østslaviske 
nationale identiteter. rasmus 

nilsson, ekstern lektor på 

Københavns universitet, 

Teaching Fellow i russisk 

udenrigspolitik, university 

College london

20/03:  Udfordringerne indadtil. 
Hvordan fastholder Putin 
magten, og hvad truer den? 

Jakob Tolstrup, lektor i stats-

kundskab, Aarhus universitet

27/03:  Konflikten i Ukraine. Claus 

Mathiesen, lektor i russisk, 

Forsvarsakademiet

03/04:  Dragen og bjørnen. Ruslands 
forhold til Kina. Karsten 

Jakob Møller, generalmajor og 

senioranalytiker (pens.).

10/04:  ’Ordinary Russians’: lives and 
experiences in Putin’s Russia 
(på letforståeligt engelsk). 
Jeremy Morris, lektor i russiske 

studier, Aarhus universitet

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

Holdnummer: 1913-101
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Jesper Jespersen, professor i økonomi, 
Roskilde Universitet

John Maynard Keynes revolutionerede den sam-

fundsøkonomiske forståelse og betydningen af 

økonomisk politik. Han blev arkitekten bag det 

20. århundredes mest fremgangsrige periode 

fra 1945 til 1970, der var præget af økonomisk 

vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed. vi ser på, 

hvordan Keynes kunne bryde med den klassiske, 

stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. 

Keynes’ tilgang blev efterfølgende afløst af neoli-

beral økonomisk teori og politik. Men i kølvandet 

på det finansielle sammenbrud i 2008, den efter-

følgende stagnation og den fortsatte belastning 

af miljø og klima blev Keynes atter aktuel. Hans 

teorier blev suppleret med den franske økonom 

Thomas Piketty’s hovedværk ’Kapitalen i det 21. 

århundrede’, hvori der gives en historisk analy-

se af årsagerne bag og konsekvenserne af den 

stærkt stigende ulighed i de vestlige lande. Pi-

ketty kommer således med en række forslag, der 

vil kunne skabe en fornyet og mere retfærdigt 

fordelt velfærd i kombination med en bæredyg-

tig global udvikling, hvis den politiske vilje er til 

stede nationalt og internationalt.

Iran – Efter revolutionen

Holdnummer: 1913-100
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Rasmus Christian Elling, lektor i 
tværkulturelle- og regionale studier, Københavns 
Universitet

i 2019 er det 40 år siden en islamisk præst steg 

ud af et fly i Teheran og igangsatte den iranske 

revolution. Ayatollah Khomeini væltede 2.500 

års persisk kongedømme og satte islamismen på 

agendaen. iran er i dag den vigtigste spiller i et 

Mellemøsten splittet mellem iran på den ene side 

og Saudi-Arabien, israel og uSA på den anden. 

og der går sjældent en dag uden iran i nyheder-

ne. Trump vil ødelægge atomaftalen og beskyl-

der iran for terror, mens andre ser iran som en 

del af løsningen på konflikterne i regionen. Få 

et historisk og aktuelt indblik i iran. et land med 

et aparte og autoritært religiøst-politisk system, 

der samtidig møder helt gængse udfordringer 

såsom en velfærdsstat under pres, store økono-

miske potentialer og en befolkning, der kræver 

flere muligheder i livet. Foredragene er baseret 

på en kommende udgivelse. 

Weekend om 
Tyskland – på  

Sandbjerg Gods

Holdnummer: 1911-121 (enkeltværelse), 
1911-131 (dobbeltværelse)
Tid: 11-12/5, 1 weekend 
Pris: 2100 kr. (1 person i enkeltværelse), 
4200 kr. (2 personer i dobbeltværelse)
Sted: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 
6400 Sønderborg

i weekenden 11.-12. maj 2019 rykker 

Folkeuniversitet til Sandbjerg Gods i 

Sønderjylland, hvor vi vender blikket 

mod Tyskland, der de senere år er ble-

vet mere og mere politisk og kulturelt 

relevant. over to dage skal vi dykke 

ned i Tysklands nye historie med fo-

kus på især perioden fra landets de-

ling i hhv. vesttyskland og ddr i 1949 

over Murens fald til situationen i lan-

det i dag. vi zoomer selvfølgelig også 

ind på grænselandet, som vi jo befin-

der os midt i. 

i en blanding af gods- og højskolestem-

ning byder weekenden på fællesspis-

ning, fællessang, ture og foredrag med 

bl.a. professor Per Øhrgaard, lektor 

ebbe Juul-Heider, museumsinspektør 

elsemarie dam-Jensen, Bjørn Øster-

gaard fra dybbøl Banke, politiker Anke 

Spoorendonk, adjungeret professor 

og tidligere generalkonsul i Flensborg 

Henrik Becker-Christensen og Friis 

Arne Petersen, som er dansk ambassa-

dør i Berlin. 

Se hele programmet på fuau.dk

6 samfund og verden





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 håndterer konflikter,  

kommunikerer strategisk eller  
udnytter din hjernes fulde potentiale.



Konflikthåndtering 
og -forebyggelse i 
ledelsesmæssigt perspektiv

Holdnummer: 1823-018
Tid: 5/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

uløste konflikter kan have store om-

kostninger – økonomisk, personligt og 

for organisationen. Konflikter i ledelse 

er ikke en forestilling eller et spil, hvor 

det handler om at vinde eller tabe. 

Konflikter er også i den sammenhæng 

et livsvilkår. i denne forelæsningsræk-

ke bliver du præsenteret for forskelli-

ge ledelsesmæssige situationer, hvor 

behovet for konflikthåndtering og 

-forebyggelse er en vigtig faktor, når 

opgaven skal lykkes. Bliv bl.a. klogere 

på, hvordan du gennem mediering kan 

håndtere forandringer, optimere arbej-

det i grupper og forebygge konflikter i 

projektarbejdet.

05/09:  Forandringsledelse – mod-
stand mod forandringer som 
livsvilkår. Finn Sten Jakobsen, 

lektor i strategi og økonomi-

styring, Aarhus universitet

12/09:  Projektledelse – konflikternes 
holdeplads. Charlotte Bæk 

risbjerg, mediator og cand.

negot. med speciale i projektle-

delse, risbjergrelation

19/09:  Gruppeprocesser – hvorfor er 
de så vanskelige? Jane Flarup, 

uddannelseskoordinator og 

lektor i organisationsteori, 

Aarhus universitet

26/09:  Strategisk ledelse og kon-
flikthåndtering. Finn Sten 

Jakobsen, lektor i strategi 

og økonomistyring, Aarhus 

universitet

Hjernen i arbejdslivet

Holdnummer: 1823-105
Tid: 24/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og 
læring, Aarhus Universitet

Hjernen hjælper os med at skabe mening og 

lagre viden. den er konstant i gang, både når vi 

daser og dovner, og når vi skal være kreative, 

fokuserede eller løse problemer. nok ligner den 

mest af alt havregrød, men hjernens betydning 

for vores evne til at lære og motivere er ikke til 

at komme uden om. de mange neurologiske pro-

cesser er i sidste ende altafgørende for, hvordan 

vi præsterer i arbejdslivet. Hvornår bliver viden 

til læring i hjernen? og hvad betyder pauser for 

vores evne til at yde? ved at forstå vores hjerne-

processer, bliver vi bedre til at skabe rammerne 

for god læring og få hjernens potentiale til at ud-

folde sig på arbejdspladsen.

Sådan arbejder du strategisk  
med sociale medier

Holdnummer: 1823-150
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Signe Gren, tidl. digital rådgiver hos 
Astrid Haug Bureau, cand.comm. i sociale medier 
og marketingansvarlig, Heartbeats

den tid, hvor dine følgere så alle opdateringer på 

sociale medier, er forbi. Mængden af indhold er 

enorm, og der er meget støj, man som virksom-

hed eller organisation skal trænge igennem. det 

stiller store krav til indholdet. Men hvad virker 

egentlig på sociale medier? Med en indholdsstra-

tegi får man fat om roden af de sociale medier: 

Hvad er formålet, hvor kan vi være relevante, og 

hvordan kan vi levere godt indhold? Bliv introdu-

ceret til en model i fem faser, der beskriver, hvor-

dan du arbejder strategisk med dit indhold på so-

ciale medier. Cases, teorier og modeller kommer 

i spil, og gør dig i stand til at forstå og anvende 

sociale medier i praksis. På vegne af virksomhe-

den, organisationen – eller dig selv som brand. 

Forelæsningen tager afsæt i udgivelsen ’Sig du 

kan li’ mig – indholdsstrategi for sociale medier’ 

(Gyldendal Business).

Kommunikations- 
medarbejderens ABC

Holdnummer: 1823-077
Tid: 5/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Kravene til den moderne kommunikationsmed-

arbejder har aldrig været større, og stillingsop-

slagene bugner af eksempler. du skal få ideer, 

kommunikere til forskellige målgrupper og styre 

din So-Me strategi med hård hånd. Men hvordan 

får du greb om det hele? På dette forløb stiller vi 

skarp på den kreative kommunikatør og de for-

dringer, som følger med rollen. Bliv klogere på, 

hvordan du opbygger dit argument og puster liv 

i din tekst. lær også, hvordan du kommunikerer 

strategisk, til websites, til forskellige målgrupper 

og styrer uden om krisen på de sociale medier. 

Forløbet henvender sig til alle, der beskæftiger sig 

med kommunikation – hvad end du er iværksæt-

ter, professionel eller autodidakt kommunikatør.

05/09:  Strategisk kommunikation. Ann Merrit 

rikke nielsen, ph.d.-studerende i kom-

munikation, Københavns universitet

12/09:  Sociale medier – styr uden om krisen. 
Finn Frandsen, professor i virksomheds-

kommunikation, Aarhus universitet og 

Winni Johansen, professor i virksom-

hedskommunikation, Aarhus universitet

19/09:  Find, forstå og fang din målgruppe. 
line Hassall Thomsen, ph.d. i Tv nyhe-

der og nyhedsproduktionskultur, journa-

list og medieforsker, Aarhus universitet

26/09:  Det gode argument. Sofie venge 

Madsen, studielektor i retorik, Aarhus 

universitet

03/10:  Web-tekster, der virker. nanna Friis, 

forfatter, cand.mag. i dansk, Friis Kom-

munikation

Tilmeld dig 
forelæsninger ved 
Folkeuniversitetet 
på hjemmesiden   
www.fuau.dk
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High Performance Teams og 
Positive energinetværk  
– når samarbejdet lykkes

Holdnummer: 1823-145
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Malene Mygind, cand.mag. i psykologi 
og sundhed, ledelseskonsulent og positiv coach

i det moderne arbejdsliv er samarbejde og trivsel 

afgørende for performance og succes. Men hvor-

dan skaber man teams, der på den lange bane 

har ekstraordinær høj trivsel, samarbejde og 

performance – de såkaldte ”High Performance 

Teams”? ifølge positiv psykologi spiller ”Positive 

energinetværk” en altafgørende rolle, hvis sam-

arbejdet skal lykkes. Positive energinetværk er 

karakteriseret ved grupper af mennesker, der 

styrker, løfter og skaber positiv energi til hinan-

den. dagen gør dig klogere på, hvordan du kan 

identificere og udvikle positive energinetværk i 

din organisation, og du vil få konkrete værktøjer 

til at udvikle High Performance Teams, der er ka-

rakteriseret ved en særlig måde at tænke, kom-

munikere og handle på. Forløbet henvender sig 

primært til ledere, men der trækkes perspektiver 

til forskellige målgrupper i undervisningen.

Gamification – udvikling, læring og 
refleksion i organisationer

Holdnummer: 1823-379
Tid: 6/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Undervisere: Sune Klok Gudiksen, lektor, ph.d, 
LAB for Design for Play, Designskolen i Kolding 
og Jake Inlove, cand.soc. i uddannelsesvidenskab, 
Gamebridges

i en tid, hvor organisationer står over for stadig 

mere kompleks udvikling, er der behov for ledel-

sestilgange, der arbejder med at nedbryde siloer 

og skabe tillidsfuldt samarbejde både horisontalt 

og vertikalt. Forelæsningen præsenterer en ræk-

ke eksempler på, hvordan spilbaserede tilgange 

kan spille en effektfuld rolle som brobygger og 

udbytterig dialogskaber. der gives en hands-on 

og kort øvelsesafprøvning af udvalgte spil. Forlø-

bet tager afsæt i den nyeste forskning inden for 

emnet samt i bogen ’Gamification for business: 

Why innovators and changemakers use games 

to break down silos, drive engagement, and build 

trust’ (Forlag Kogan Page).

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1913-060
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 818 kr., studerende 598 kr. 
(bog værdi 398 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Reinhard Stelter, professor i 
coaching- og sportspsykologi, Køben-
havns Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt 

redskab i hverdagen, fordi samfundet 

hele tiden stiller nye krav til kompe-

tenceudvikling, læring, ledelse samt 

team- og organisationsudvikling. 

Coaching kan hjælpe til at skabe ny 

viden og mestring af sociale forhand-

linger. Forelæsningen dykker ned i 

coaching og coachingpsykologiens 

verden og beskæftiger sig med aktuel 

samfundsforskning, nye læringsteorier 

og diskurser om det personlige leder-

skab. lær, hvordan du med det nye 

udviklingsværktøj ’Tredje generations 

coaching®’ kan være med til at udvikle 

værdiorienterede samtaler, der skaber 

ny viden, refleksioner og perspektiver. 

og bliv klogere på, hvordan du finder 

kernen i motivationen hos den enkelte, 

i teamet eller organisationen ved at  

udvikle en ny dialogkultur.

Faciliterende lederskab  
i teori og praksis

Holdnummer: 1913-073
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 32 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Undervisere: Brian Frandsen, designer og inno-
vationskonsulent, Fandenivoldsk Forandring og 
Helle Engelbrechtsen, procesdesigner og facilitator, 
Fandenivoldsk Forandring

i dag arbejder flere og flere projektorienteret 

og i tværfaglige og skiftende grupper om at 

løse afgrænsede, men ofte komplekse opgaver. 

det kræver en ny tilgang og attitude til tilret-

telæggelse, udførelse og ledelse af arbejdet. 

Faciliterende lederskab dækker over en praksis, 

der har til hensigt at designe, afvikle og indgå i 

processer, der skaber engagement, ejerskab og 

følgeskab til opgaverne, udfordringerne og løs-

ningerne. igennem forløbet vil du blive introdu-

ceret til og trænet i perspektiver, værktøjer og 

tilgange, der gør dig i stand til at gå ud og skabe 

mere energi omkring dine egne, dine kollegers el-

ler dine ansattes opgaver. Forløbet tager afsæt i 

bl.a. samskabelsesteori, motivationsteori og pro-

cesdesign og foregår i en vekselvirkning mellem 

oplæg, dialog og gruppearbejde.

Konsulentens grønspættebog

Holdnummer: 1913-019
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.15-20.30
Pris: 320 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., Willer,  
Bryld og Strøier Organisationspsykologer

Konsulentydelser er i dag præget af en høj grad 

af kompleksitet, og konsulenten skal kunne ind-

tage en række forskellige roller som bl.a. under-

viser, rådgiver og procesleder. Forelæsningen 

stiller skarpt på de psykologiske udfordringer, di-

lemmaer, glæder og vanskeligheder, som enhver 

form for proceskonsulent kan møde i hverdagen. 

Forelæsningen henvender sig til den interne eller 

eksterne konsulent i både den offentlige og pri-

vate sektor samt til alle andre med interesse for 

organisationspsykologiske teorier og metoder.
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Heldagskurser i Aarhus
11/12 og 12/12
Skriv med glæde

Holdnummer: 1821-336
Tid: 11/12, 1 tirsdag, kl. 09.00-15.30
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Pris inkl. bog: 1152 kr. (bog værdi 180 kr.)
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Charlotte Wegener, lektor i kommuni-
kation, Aalborg Universitet

Cursoren blinker, og hjernen arbejder på højtryk. 

Men du har svært ved at få ideerne ned på papi-

ret. dette forløb handler om glæden ved at skrive 

og henvender sig til alle, der gerne vil have mere 

lystbetonede og fleksible skriveprocesser. dagen 

byder på teori og metoder om flow og kreativitet 

i skriveprocessen og ser nærmere på strategier til 

ideudvikling, fokus og revision af tekster. dagen 

er tilrettelagt med små skriveøvelser undervejs.

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1821-191
Tid: 11/12, 1 tirsdag, kl. 09.00-15.30
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Pris inkl. bog: 1293 kr. (bog værdi 398 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale G214,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- 
og sportspsykologi, Københavns Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i 

hverdagen, og kan hjælpe til at skabe ny viden og 

mestring af sociale forhandlinger. dagen dykker 

ned i coaching og coachingpsykologiens verden 

og beskæftiger sig med aktuel samfundsforsk-

ning, nye læringsteorier og diskurser om det per-

sonlige lederskab. lær, hvordan du med det nye 

udviklingsværktøj ’Tredje generations coaching®’ 

kan være med til at udvikle værdiorienterede sam-

taler, der skaber ny viden, refleksioner og perspek-

tiver. og bliv klogere på, hvordan du finder kernen 

i motivationen hos den enkelte, i teamet eller orga-

nisationen ved at udvikle en ny dialogkultur.

Mødefacilitering

Holdnummer: 1821-118
Tid: 11/12, 1 tirsdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Maks. 28 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Ib Ravn, lektor i organisato-
riske videnprocesser, Aarhus Universitet

Hvordan får man møder, der er vær-

diskabende, effektive, involverende, 

muntre, korte og fåtallige? det gør man 

ved at facilitere dem, så indholdet og 

formålet fremmes bedst muligt. Forlø-

bet introducerer en række redskaber til 

mødefacilitering, og deltagerne afprø-

ver dem i mindre, faciliterede grupper. 

vi skal også øve, hvordan man med 

faciliterende spørgsmål kan kvalificere 

et møde, der ledes af en anden person. 

Forløbet henvender sig til alle med mø-

deansvar. 

Professionel idéudvikling

Holdnummer: 1821-122
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 09.00-15.30
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Sted: AU, bygning 1530, lokale D211,  
Ny Munkegade 118
Underviser: Michael Breum Ramsgaard, 
lektor i entreprenørskab, VIA University 
College

lær at få idéer frem på kommando og 

hør, hvordan udfordringer i dit pro-

fessionelle virke kan imødegås med 

idéudvikling og viden om idéer. dagen 

introducerer til forskning om idéudvik-

lingens særlige metoder og ramme-

sætninger og giver dig en dyb forstå-

else af vigtigheden og udfordringerne 

ved professionel idéudvikling. Gennem 

praktisk implementering af idégenere-

ringsteknikker og øvelser samler du et 

personligt katalog over professionelle 

metoder til idéudvikling, systematise-

ring og opsamling af idéer. 

Den kreative hjerne

Holdnummer: 1821-338
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 09.00-15.30
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Sted: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor i undervisning 
og læring, Aarhus Universitet og Louise Meldgaard 
Bruun, specialpsykolog i psykiatri, ekstern lektor ved 
medicin, Aarhus Universitet

nogle mennesker er kreative, andre er det ikke. 

Men hvad er overhovedet kreativitet, og hvordan 

opstår kreativitet? Kom bag om hjernens ’hard-

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

kreativitet og kognition (tænkning) og kigger på 

selve læreprocessen. Hør om arbejdshukommelse, 

opmærksomhed, intuition, følelser, flow og stress. 

Alt sammen for at sætte kreativitet ind i en hjerne-

sammenhæng. under overskriften ’gal eller genial’ 

samler vi trådene ved at se på skikkelser, der kan 

betegnes på den ene eller den anden måde. Kendte 

kunstnere som bl.a. van Gogh og Mozart vil blive 

diskuteret, men vi ser også på mindre kendte kunst-

nere som maleren ovartaci.

Den gode præsentation

Holdnummer: 1821-291
Tid: 12/12, 1 onsdag, kl. 09.00-15.30
Pris: 995 kr. inkl. morgenkaffe og frokost
Pris inkl. bog: 1183 kr. (bog værdi 228 kr.)
Maks. 40 deltagere
Sted: AU, bygning 1530, (indgang): lokale D215 i 
bygning 1531, Ny Munkegade 118
Underviser: Linda Greve, ph.d. i virksomheds-
kommunikation og undervisningsudvikler, Aarhus 
Universitet

den gode tale, fremlæggelse eller præsentation 

kræver metodisk forberedelse og modet til at 

møde sine lyttere. Som professionel og fagper-

son skal du ofte præsentere din faglige viden og 

dine resultater for kolleger, ledelse, interessenter, 

studerende og diverse andre grupper. Autenti-

citet er et kodeord for den gode præsentation. 

Men hvordan arbejder man med at finde sin egen 

autentiske stil? Få en ramme for metodisk forbe-

redelse og en række øvelser til at bruge kroppen 

i kommunikationen. Forløbet tager afsæt i bogen 

’den gode præsentation’ (Samfundslitteratur), 

som kan inkluderes i prisen. 
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Politikerlede og medieskepsis 
– forholdet mellem politikerne, 
pressen og borgerne

Politikere og journalister skraber generelt bunden, når der årligt må-

les på faggruppers troværdighed. Men har den politiske journalistik 

et problem? Har politikerne? og hvad betyder denne skepsis over for 

politikere og journalister for borgerne og for det demokrati, vi kender?

Blandt politikerne på Christiansborg rejser sig en frustration over 

pressens fokus på konflikter, interne dramaer og clickbaits, mens 

journalisterne på den anden side oplever en øget distance mellem 

de to faggrupper og en stadigt voksende indsats blandt politikerne 

for at miskreditere deres politiske modstandere. i midten står vi som 

borgere fanget i krydsilden med en dalende tillid. For hvis vi hverken 

stoler på dem, der har magten, eller dem der er sat til at holde opsyn 

med dem, stoler vi så egentlig på demokratiet?

i anledning af Folketingets Presseloges 100 års jubilæum i år har 

center for konstruktiv journalistik, Constructive institute, taget ini-

tiativ til en række debatter om pressens rolle i demokratiet 2018. 

ved fem arrangementer rundt i det danske land vil fremtrædende 

medlemmer af Folketinget, journalister fra Christiansborg samt lo-

kale borgmestre og redaktører diskuterer, hvad udfordringerne er, 

dele frustrationer og gå i dialog med borgerne om mulige løsninger. 

Debatturnéen er arrangeret af Constructive Institute i samarbejde 

med Folketingets Presseloge og Folkeuniversitetet i Aarhus. Arran-

gementerne er støttet af TrygFonden.
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Kom til debat  
i fem byer
Aalborg

Tid: 19/11, 1 mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aalborg Universitet, Rendsburggade 14,  
lokale 3.107 
Tilmelding: fuaalborg.dk

København

Tid: 21/11, 1 onsdag, kl. 12.00-15.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K
Tilmelding: fuau.dk

Aarhus

Tid: 22/11, 1 torsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aarhus Universitet, AIAS Auditorium, bygning 
1632, Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C
Tilmelding: fuau.dk

Kolding

Tid: 26/11, 1 mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding, auditoriet
Tilmelding: fuodense.dk

Odense

Tid: 28/11, 1 onsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  
hovedindgangen, lokale U100, 5230 Odense M
Tilmelding: fuodense.dk

Program
Holdnummer: 1821-508
Tid: 22/11, 1 torsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aarhus Universitet, AIAS Auditorium, bygning 1632, 
Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C

19.00:  velkomst ved direktør for Constructive institute, 

ulrik Haagerup

19.15:  oplæg fra et panel af folketingspolitikere, journa-

lister på Christiansborg samt lokal borgmester og 

chefredaktør. efterfølgende debat og spørgsmål 

fra salen

20.15    Pause med kaffe/te og kage

20.40:   Kort oplæg ved forsker om forholdet mellem 

politikere, presse og borgerne

20.55:   Fortsat debat mellem paneldetagerne og med 

spørgsmål fra salen

21.25:   Afslutning og opsamling ved Constructive  

institute

21.30:   Tak for i aften
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Psykologi, sundhed 
og pædagogik

et godt liv er mange ting. Mange knytter det til et 
godt helbred fysisk såvel som psykisk. Men hvor-

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

Psykologi  
og sundhed

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.



Positiv psykologi  
i hverdagen

Holdnummer: 1823-218
Tid: 5/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Stress, sygdom og kriser. der vil altid 

eksistere dårligdomme og udfordrende 

situationer i hverdagen, som kan opta-

ge vores tanker negativt, dræne os for 

energi og få os til at miste overblikket. 

Positiv psykologi er en nyere gren af 

psykologien, som fokuserer særligt på 

det velfungerende og det forebyggen-

de. 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 psykologi 

er opstået, fordi man inden for psyko-

logien i mange år har haft fokus på be-

handling frem for forebyggelse – af fx 

stress og psykiske sygdomme. 

05/09:  Introduktion til den positive 
psykologi. Hans Henrik 

Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus universitet

12/09:  Mental robusthed i hverda-
gen. ida Thrane Hertz, cand.mag. 

i psykologi og kommunikation, 

specialkonsulent,  Center for 

Mental robusthed

19/09:  Foretagsomhed i hverdagen. 
Anne Kirketerp linstad, ph.d. 

i foretagsomhed og ekstern 

lektor, Aarhus universitet

26/09:  Flow i hverdagen. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus 

universitet

03/10:  Lykke i hverdagen. Jonas 

Fisker, autoriseret psykolog og 

ph.d.-studerende, Psykiatrisk 

Center København

Få nyhederne først. 
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på 
www.fuau.dk

Professionel med følelser

Holdnummer: 1823-279
Tid: 26/9, 2 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

irritation, vrede, utålmodighed, skuf-

felse, utilstrækkelighed og betagelse. 

Selvfølgelig spiller dine følelser en rolle, 

når du står over for et andet menneske 

i en professionel sammenhæng. og det 

er helt i orden. Med basis i Acceptance 

and Commitment Therapy (ACT) og 

den mentaliseringsbaserede tilgang 

(MBT) sætter undervisningen fokus på 

normaliteten af selv stærke, tabuisere-

de følelser i arbejdet med mennesker. 

Få indblik i, hvorfor og hvordan sådan-

ne følelser opstår i en professionel hver-

dag, og få anvendelige redskaber, som 

kan styrke din evne til at håndtere disse 

almindelige udfordringer professionelt. 

undervisningen henvender sig til alle, 

der arbejder med mennesker, samt alle 

andre med interesse for emnet. under-

visningen tager afsæt i bogen ’Med mig 

selv som redskab – om at være profes-

sionel med følelser’ (Frydenlund).

26/09:  Acceptance and Commit-
ment Therapy. Berit Mus 

Christensen, cand.psych.aut., 

praktiserende psykolog

03/10:  Den mentaliseringsbase-
rede tilgang. Maja nørgård 

Jacobsen, cand.psych.aut, 

praktiserende psykolog

Kort og godt om gigt. Slid- og leddegigt

Holdnummer: 1823-233
Tid: 10/10, 1 onsdag, kl. 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 folkesygdom, og det er langt den mest ud-

bredte af alle gigtsygdomme. over 300.000 danskere har 

fået diagnosen, og nogle lever fint med sygdommen, mens 

andre lider af voldsomme smerter, nedsat bevægelighed 

og forringet livskvalitet. leddegigt er en inflammatorisk 

gigtsygdom, og ca. 1.700 personer får hvert år stillet diag-

nosen 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 behandlingsmu-

ligheder, og få indblik i den nyeste forskning på området.

Den fantastiske hjerne

Holdnummer: 1823-476
Tid: 24/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger 20 % af 

kroppens energi og indeholder op mod en billion nervecel-

ler, der er forbundet i et uhyre kompliceret netværk. Hver 

eneste dag har vi brug for at huske, lære og navigere i en 

verden fyldt med informationer. det er kroppens suveræne 

kommandocenter, hjernen, der løser disse opgaver. Men 

hvordan fungerer hjernen egentlig? Hvilke dele af hjernen 

bruger vi hvornår, og hvorfor går det nogle gange galt? 

Hvorfor glemmer vi gang på gang de samme ting? Kan vi 

træne vores hjerne til at holde sig ung? og hvorfor kan 

hjernen nogle gange spille os et puds? Seks af landets fø-

rende hjerneforskere giver dig svarene på spørgsmålene. 

24/10:  Introduktion til den fysiske hjerne. leif Øster-

gaard, professor i neurovidenskab og centerleder, 

Aarhus universitet

31/10:  Hjernens afhængighed af lykke, kærlighed, 
belønning. Jørgen Scheel-Krüger, professor i 

farmakologi, Aarhus universitet

07/11:  Hjernen og læring. ole lauridsen, lektor i under-

visning og læring, Aarhus universitet

14/11:  Hjernen og motion. Jesper lundbye-Jensen, 

lektor i neurofysiologi og motorisk kontrol, Køben-

havns universitet

21/11:  Hjernen og sprog. ole lauridsen, lektor i under-

visning og læring, Aarhus universitet 
28/11:  Hjernen og aldring. ellen Garde, læge og  

hjerneforsker, Mr-forskningssektionen, Hvidovre 

Hospital og Center for Sund Aldring,  

Københavns universitet
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Sæt turbo på retningen  
mod dit drømmeliv

Holdnummer: 1823-226
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Johan Frederik Banzhaf, 
studieadjunkt i præstationspsykologi, 
Aalborg Universitet

Har du kurs mod dine drømme? og er 

du tilfreds med tempoet? investér en 

enkelt dag og lær, hvordan du opti-

merer anvendelsen af din hjernes fan-

tastiske potentiale. du bliver gennem 

dagen introduceret til strategier, værk-

tøjer og konkrete anbefalinger, som er 

direkte anvendelige i dit eget liv. Målet 

er klarhed, mod og mentalt overskud; 

evnen til at bryde fri uden at svigte 

dine eksisterende forpligtigelser. da-

gen er baseret på den nyeste forskning 

inden for neurofysiologi, motivations- 

og præstationspsykologi, og struktu-

reres så din forståelse og praktiske an-

vendelse er i højsædet. Hvis du ønsker 

at leve et ekstraordinært og menings-

fyldt liv – og ønsker konkrete værktøjer 

til at sætte farten op i realiseringen af 

dine drømme – er denne dag for dig! 

Naturmedicin

Holdnummer: 1823-206
Tid: 29/11, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Per Bendix Jeppesen,  
lektor i endokrinologi, Aarhus  
Universitetshospital

Gennem århundrede har mennesker 

brugt naturen til behandling af syg-

domme. det er ikke nyt. Men med nu-

tidens analysemetoder, teknologier og 

forståelse er det nu muligt at udvikle 

oprensede, naturlige kemiske forbin-

delser som nye lægemidler. Forelæs-

ningen sætter fokus på udvikling af for-

skelige lægemidler, der alle har naturen 

som kilde – både dem, som har været 

på markedet i mange år, men også nye 

og kommende lægemidler. det kan fx 

være slut med østrogenbehandlinger 

til kvinder i overgangsalderen. en helt 

almindelig plante som rødkløver kan 

uden bivirkninger sætte en stopper for 

nedbrydningen af knoglerne og redu-

cere gener. Hør om planteforbindelser 

anvendt til behandling af type 2 diabe-

tes og om ”functional foods” – fødeva-

rer, der har positiv effekt på helbredet.

Alt hvad du bør vide  
om anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1823-234
Tid: 5/12, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jerk W. Langer, læge

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzzwords in-

den for sundhed. inflammation er en betændelsestilstand 

i kroppen, som på længere sigt kan påvirke fx din hud, 

forværre småskader og øge træthed og hovedpine. ved at 

omlægge til anti-inflammatorisk levevis kan du modvirke 

disse symptomer på et svækket helbred. den nye livsstil 

har især fokus på kost, motion og søvn. Men hvordan op-

står inflammationen? Hvilken mad skal vi spise? og hvor 

meget motion er nødvendigt i en travl hverdag? Jerk W. 

langer giver dig denne aften svarene og adskiller fup fra 

fakta. undervejs kommer du op at stå, får praktiske råd og 

et venligt skub bagi. Forelæsningen bygger bl.a. på bogen 

’21 Helbredende dage med Anti-inflammatorisk Kost’ (Po-

litikens Forlag). 

En god mavefornemmelse  
– ernæringens betydning

Holdnummer: 1913-088
Tid: 23/1, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus  
Universitetshospital

vores tarmsystem er afgørende for vores liv og velvære. 

Men dets funktioner er helst ikke noget, man taler om, på 

trods af at rigtig mange os døjer med maveproblemer som 

irritabel tarm og forstoppelse. de seneste år har forsknin-

gen dog i stigende grad understreget vigtigheden af en 

sund og velfungerende tarm. i vores tarmsystem lever der 

omkring 1,5 kg bakterier. de lever i et tæt fællesskab med 

os, og ved at sikre bakterierne et gunstigt og næringsrigt 

miljø, udfører bakterierne til gengæld en række livsvigtige 

funktioner. Hvis du passer godt på dit tarmsystem, kan du 

bl.a. opbygge et stærkt immunforsvar, forebygge overvægt 

og kræftsygdomme. Bliv klogere på ernæringens betyd-

ning for tarmens funktion, og få inspiration til en hverdag 

med toptrimmede tarme og ro i maven. 
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Mogens Pfeiffer Jensen
overlæge og klinisk lektor i reumatologi,  
Aarhus universitet

Nye behandlingsmetoder og nye former for biologisk medicin be-
tyder, at leddegigt ikke længere invaliderer folk, fortæller overlæ-
ge Mogens Pfeiffer Jensen, der forsker i behandlingen af gigtsyg-
domme. Men forskerne er ikke nået nær så langt med slidgigt. 

”Tidligere blev folk invalide af leddegigt. Mange sad i kørestol, og 

nogle døde unge. Men det er vi ovre nu, og det er blandt andet der-

for, vi læger synes, at leddegigt er så interessant. vi er virkelig nået 

langt med behandlingen,” siger overlæge Mogens Pfeiffer Jensen.  

Han er lige kommet susende ind på kontoret på det gamle 

kommunehospital i Aarhus med vind i det hvide hår og frisk 

luft i sweateren. Som overlæge på universitetshospitalet og 

lektor på Aarhus universitetet er han både involveret i den 

praktiske behandling af patienter, uddannelsen af nye gigtlæ-

ger og i forskning – noget, der optager ham intenst.

”det er simpelthen så spændende at bore sig tættere på, hvorfor 

leddegigt opstår. Men vi ved det stadig ikke. der sker en påvirkning 

udefra, som sammen med nogle genetiske faktorer betyder, at der 

sker noget i cellerne – og så går der kuk i immunforsvaret. det angri-

ber kroppens egne celler. dermed opstår der en betændelsestilstand 

i leddet – leddegigt,” forklarer han.

omkring 40.000 mennesker i danmark har leddegigt ifølge Gigtfor-

eningen. Sygdommen kan ramme alle, men især +40-årige rammes, 

og to ud af tre er kvinder. der er mere end 1.300 nye tilfælde af led-

degigt hvert år. løsningen på gåden er ikke fundet. Man ved blot, 

at tobaksrygning og nogle genetiske faktorer øger risikoen for at få 

sygdommen. 

Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød gigtforsker Mogens Pfeiffer Jensen

Tilmeld dig forelæsningen ’Kort og godt om gigt. Slid- og led-

degigt’, onsdag d. 10/10 kl. 17.15-21.15. læs mere på side 15.

Vi er blevet bedre til 
at slukke for sygdommen
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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  

vores oprindelse og universets fremtid. 



Dyr og planter i Knudmosen

Holdnummer: 1823-399
Tid: 1/9, 1 lørdag, kl. 10.00-13.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Mødested ved Knudmosen oplyses 
efter tilmelding
Underviser: Emil Skovgaard Brandtoft, 
cand.scient. i biologi

ikke langt fra centrum af Herning lig-

ger Knudmosen, der igennem 1900-tal-

let blev udnyttet til en omfattende 

tørvegravning. i dag er størstedelen af 

Knudmosen ejet af Herning Kommu-

ne og udlagt til et rekreativt område. 

denne dag tager vi en tur ud i mosen 

og ser nærmere på de dyr og planter, 

vi finder her i starten af september. vi 

kigger på de fugle, der lever og yngler 

i området, de planter der nyder godt af 

den gamle tørvemoses sumpede flader 

og de insekter, padder og krybdyr, der 

trives i naturen tæt på byen. Kom med 

udenfor, når vi kigger efter spændende 

arter over, under og omkring os. 

Vedvarende energi

Holdnummer: 1823-109
Tid: 19/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Global opvarmning er en af vor tids største ud-

fordringer, og spørgsmålet om, hvordan vi kan 

udvikle vedvarende energi og sikre et bære-

dygtigt miljø, står højt på den politiske agenda 

– både i danmark og internationalt. der bliver 

forsket på fuld kraft i udviklingen af vedvarende 

energiformer, men hvor langt er vi kommet? Fire 

forskere fortæller om forskellige energityper og 

om lagring af energi – en af de helt store udfor-

dringer inden for fremtidens energiforsyning. 

19/09:  Solenergi. Peter Sommer-larsen, 

centerchef for plastteknologi, danmarks 

Teknologiske institut

26/09:  Energikonvertering – brændselscel-
ler, brint og elektrolyse. Anne Hauch, 

seniorforsker i energikonvertering og 

-lagring, danmarks Tekniske universitet

03/10:  Vindenergi. niels-erik Clausen, lektor  

i vindenergi, danmarks Tekniske  

universitet

10/10:  Fusionsenergi. Jens Juul rasmussen, 

professor i fysik, danmarks Tekniske 

universitet

Livets største spørgsmål

Holdnummer: 1823-089
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Hvad er liv? Hvad er et menneske? Hvor sidder 

bevidstheden? Hvor ender universet? og er der liv 

derude? Forelæsningsrækken er en spændende op-

dagelsesrejse ind i nogle af de mest grundlæggende 

og universelle temaer i menneskelivet og i verden. 

Forskningen drives af nysgerrighed, begejstring og 

en verden, der hele tiden overrasker, byder på nye 

udfordringer og udvider vores horisont. videnskaben 

lever af ubesvarede spørgsmål – og der er heldigvis 

stadig mange af dem, men samtidig kommer vi også 

hele tiden nærmere nogle svar. Få fem naturviden-

skabelige forskeres svar på en stribe af de helt store 

spørgsmål, og få præsenteret de komplicerede em-

ner, så det er til at forstå. 

25/10:  Hvordan opstod universet – og hvor-
når går det under? ole J. Knudsen, BSc 

i fysik og astronomi, Aarhus universitet

01/11:  Er der liv andre steder i universet? Kai 

Finster, professor i astrobiologi, Aarhus 

universitet

08/11:  Hvad er liv? Jens Fedder, professor i 

human reproduktion, odense universi-

tetshospital

15/11:  Hvordan er mennesket blevet menne-
ske? Mikkel Heide Schierup, professor i 

bioinformatik, Aarhus universitet

22/11:  Hvad består vores bevidsthed af? 
Albert Gjedde, professor i neurobiologi 

og farmakologi, Københavns universitet

” Vi er verdensmestre i at forklare, hvad 
fem procent af universet er for noget. 
Resten er vi ikke så dygtige til.”

Ole Eggers Bjælde
Astrofysiker og undervisningsudvikler 

Aarhus universitet
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Tal

Holdnummer: 1823-131
Tid: 22/11, 1 torsdag, kl.  17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Henrik Kragh Sørensen, professor 
MSO i naturfagsdidaktik, Københavns Universitet

Tal er alle vegne. vi ser dem måske ikke så tyde-

ligt, men de er der. vi måler og vejer som aldrig 

før, og tal styrer både vores individuelle hverdag 

og vores samfund og videnskab. Tal kan være 

tørre, men de kan også være fascinerende, næ-

sten mystiske. de kan være synlige som klokke-

slæt og busruter, hårdtslående som eksamenska-

rakterer, eller mere skjulte som dem, der indgår 

i videnskab og politiske beslutninger. nogle kan 

endda være bange for nogle tal eller have tal som 

personlige venner. Men hvad er de faktisk, disse 

tal? Hvor kommer de fra? Hvad kan de bruges 

til? og kan de misbruges? Tag med på en rundtur 

i tallenes ide- og kulturhistoriske perspektiver.

Forunderlige former  
– en rejse i ukendt landskab

Holdnummer: 1913-082
Tid: 24/1, 4 torsdage, kl. 17.15-20.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Carsten Cramon, cand.scient.  
i matematik

Tag med på en spændende rejse i fire forelæs-

ninger, hvor vi skal opleve naturens, kunstens 

og matematikkens sammensmeltning i en fasci-

nerende cocktail, som vil være fyldt med over-

raskende og forunderlige sammenhænge. Alle 

forelæsningerne kan følges med stort udbytte 

uden specielle matematiske forudsætninger.

24/01:  Det gyldne snits mangfoldighed 1
31/01:  Det gyldne snits mangfoldighed 2
07/02:  Den uendelige femkant
14/02:  Fraktalernes forunderlige verden

Værd at vide om astronomi

Holdnummer: 1913-106
Tid: 13/3, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Tilrettelægger: Ole Eggers Bjælde,  
astrofysiker og undervisningsudvikler, 
Aarhus Universitet

de fleste af os har nok prøvet at kig-

ge ud i det enorme univers og stillet 

os selv spørgsmål som; hvad består en 

stjerne af? Hvor mange galakser fin-

des der? Hvordan blev Jorden dannet? 

der findes uendeligt mange spørgsmål 

om universet, men hvor meget ved vi 

egentlig om det store rum omkring os? 

universet har forundret og fascineret 

adskillige generationer af astronomer, 

og vi bliver hele tiden klogere. Men der 

er stadig mange ubesvarede spørgs-

mål. Kom med på en spændende rejse 

gennem universet, når fire forskere gør 

dig klogere på alt det, vi nu ved om 

universets bestanddele. Forløbet er 

for dig, der gerne vil have styrket din 

basale viden om astronomi og for dig, 

der gerne vil høre mere om de nyeste 

forskningsresultater. 

13/03:  Galakser. ole eggers Bjælde, 

astrofysiker og undervisnings-

udvikler, Aarhus universitet

20/03:  Jorden og solen. Christoffer 

Karoff, lektor i astronomi, 

Aarhus universitet

27/03:  Stjerner. Majken Brahe elle-

gaard Christensen, cand.scient. 

i astrofysik

03/04:  Planeter. Mads Fredslund 

Andersen, SonG manager 

og astrofysiker ved Stellar 

Astrophysics Centre, Aarhus 

universitet
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Hvad er meningen med det hele? verdens religioners 
svar er utallige, filosofiens teorier mangfoldige, og 

historien giver perspektiv. dyk ned under overfladen, 
og bliv klogere på nogle helt fundamentale forhold 

ved tilværelsen.

Historie, religion 
og filosofi 



På tur i Midtjyllands historie  
– en tidsrejse fra 
jægerstenalderen til nutiden

Holdnummer: 1823-315
Tid: 5/9, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Tinna Møbjerg, seniorfor-
sker, lic.phil., Museum Midtjylland 

Sporene fra tidligere tider findes over-

alt i Midtjylland. de ældste spor er 

mere end 12.000 år gamle og stammer 

fra de første rensdyrjægere, som ind-

vandrede til danmark. Gennem tiden 

har menneskene formet landskabet for 

at kunne brødføde sig selv og deres fa-

milier, så der i dag ikke længere findes 

uberørt natur i Midtjylland. Med ud-

gangspunkt i bogen ’På tur i danmarks 

Historie’ (Gads Forlag) giver aftenen et 

indblik i, hvor mange muligheder der er 

for at opleve den midtjyske historie på 

egen hånd. Hør fx om stenalderjæge-

rens kamp for overlevelse ved Bølling 

Sø, gå på en jernaldervej anlagt for 

mere end 2.000 år siden i vestjylland, 

følg i munkenes fodspor gennem Sø-

højlandet, eller hør om hedens opdyrk-

ning og en spirende tekstilindustri i 

Herning.

Gå dig klog  
– filosofisk vandretur

Holdnummer: 1823-280
Tid: 9/9, 1 søndag, kl. 15.00-17.30
Pris: 210 kr, inkl. kaffe og bolle. 
Maks 25 deltagere
Sted: Silkeborg Bad, Caféen, Gjessøvej 40
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, 
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet 

vandring har for mange filosoffer været 

et redskab til at finde inspiration. Filo-

soffer som Kant, Kierkegaard, nietzche 

og rousseau har alle vandret rundt i 

naturen og byen for at bevæge tanker-

ne og få sat gang i samspillet mellem 

krop og sind. vær med, når Folkeuni-

versitetet i selskab med Carsten Fogh 

nielsen sætter farten ned og drager på 

en filosofisk vandretur i smukke omgi-

velser ved Ørnsø. Få en kop kaffe med 

en bolle på caféen ved Silkeborg Bad 

og et indblik i filosofiens historie på en 

vandring i godt selskab. vær med, når 

vi filosoferer over sprogets forunderlig-

hed; over hvor naturen slutter og kultu-

ren begynder; og over vores ansvar for 

at passe på naturen. 

Guds ord – i Toraen, Bibelen og Koranen

Holdnummer: 1823-067
Tid: 26/9, 3 onsdage, kl. 18.00-19.45
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

vidste du, at jødedom, kristendom og islam har mange lig-

heder? der er én gud og en række hellige personer, hvoraf 

nogle optræder i alle religionerne. de har alle ét grundlæg-

gende helligskrift, der hedder hhv. Toraen, det nye Testa-

mente og Koranen. På denne forelæsningsrække dykker vi 

ned i de tre skrifter, deres forskelle og ligheder. Hvor og 

hvordan er de opstået? Hvilken betydning har de haft for 

religionen, og hvilken rolle spiller de i dag? Bliv klogere på 

de tre tekster, som gennem historien har været defineren-

de for milliarder af menneskers liv. 

26/09:  Toraen. Anders Klostergaard Petersen, professor i 

religionsvidenskab, Aarhus universitet

03/10:  Det nye testamente. Anders Klostergaard 

Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus 

universitet

10/10:  Koranen. John Møller larsen, ph.d. i religionsvi-

denskab, Aarhus universitet

Nordisk mytologi

Holdnummer: 1823-432
Tid: 3/10, 2 onsdage, kl. 18.00-20.45
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Sophie Bønding, ph.d.-studerende i  
religionsvidenskab, Aarhus Universitet 

Hvilke guder dyrkede man i danmark før Kristus kom til 

norden? Hvilke forestillinger havde man om verden, livet 

og døden? og hvordan ved vi noget om alt det i dag? Hør 

om før-kristen nordisk mytologi og om de religiøse forestil-

linger, der ligger bag myterne. Få indsigt i sammenhængen 

mellem samfundets opbygning og den religiøse praksis. 

opdag hvilke kilder vi har til rådighed, hvad de kan fortælle 

os og - ikke mindst – hvad de ikke kan fortælle os. vi rok-

ker ved de populære forestillinger om f.eks odin, loke og 

Thor, fordi de ikke helt svarer til, hvad den nyeste forskning 

i nordisk mytologi viser. og vi sætter fokus på den religi-

øse udøvelse i de forskellige samfundslag - blandt konger, 

krigere og bønder.

03/10:  Det store mytologiske overblik:  
Kosmos og guder

10/10:  Religion, samfund og myter:  
Konger, krigere og bønder – og deres guder

Store tanker om 
hverdagslivet

Holdnummer: 1823-066
Tid: 24/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til 

angst? Hvad siger Bibelen om tilgivel-

se? og hvordan har filosofien reflekte-

ret over kærligheden? en række af lan-

dets dygtigste forskere stiller skarpt på 

otte emner, som ikke er spor hverdags-

fjerne, men tæt inde på livet af ethvert 

menneske. Alle har følt længsel, skam 

og vrede, men hvilke tanker har kloge 

hoveder gjort sig om disse sjæletilstan-

de gennem tiden? og kan vi overhove-

det bruge deres tanker til at tænke no-

get om vores dagligdag? dét og meget 

mere belyses i på denne vedkommende 

forelæsningsrække, hvor hver enkelt 

forsker forholder sig til sit emne ud fra 

en filosofisk, teologisk, sociologisk eller 

idéhistorisk vinkel. 

24/10:  Længsel. Mogens Pahuus, 

professor i filosofi, Aalborg 

universitet

31/10:  Kærlighed. Anne Marie 

Pahuus, lektor i filosofi og 

prodekan, Aarhus universitet

07/11:  Tilgivelse. Anders-Christian 

lund Jacobsen, professor MSo 

i teologi, Aarhus universitet

14/11:  Vrede. lars-Henrik Schmidt, 

professor i filosofi og pædago-

gik, Aarhus universitet

21/11:  Angst. ole Morsing, lektor i 

idéhistorie, Aarhus universitet
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Eksistensfilosofi

Holdnummer: 1823-419
Tid: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

”der findes kun ét virkelig alvorligt filosofisk problem: selv-

mordet. At afgøre, om livet er værd at leve eller ej, er at 

besvare filosofiens grundspørgsmål.” Således begynder 

Albert Camus’ sit essay ’Sisyfosmyten’, med spørgsmålet 

om tilværelsens mening. det spørgsmål og spørgsmålet 

om menneskets frihed er eksistensfilosofiens omdrejnings-

punkt. Begge spørgsmål har rod i menneskets særlige 

måde at være på; det ér ikke blot, det eksisterer, står på 

en underfundig måde uden for sig selv og forholder sig 

bevidst til sig selv. det betyder en insisteren på frihed og 

mening; men også erfaringen af fremmedhed og absurdi-

tet. det giver en vældig spænding i eksistensfilosofiens 

menneskesyn. Bliv klogere på livets store spørgsmål, når vi 

ser nærmere på eksistensfilosofiens store tænkere.

25/10:  Kierkegaard – eksistensens tænker.  
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

01/11:  Martin Heidegger – Tænkningens velsignelse. 
Peter Aaboe Sørensen, adjunkt i idéhistorie,  

Aarhus universitet

08/11:  Sartre: Eksistensen går forud for essensen  
– om menneskets radikale frihed.  
Kresten lundsgaard-leth, adjunkt i anvendt 

filosofi, Aalborg universitet

15/11:  Løgstrups menneskesyn – mellem eksistensfi-
losofi og livsfilosofi. Mogens Pahuus, professor i 

filosofi, Aalborg universitet

22/11:  Camus og Frankl – mening i meningsløsheden. 
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie

Første Verdenskrig  
1914-1918

Holdnummer: 1823-052
Tid: 31/10, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag 

’den europæiske katastrofe’ eller ’den 

Store Krig’ skabte utvivlsomt store 

dele af den moderne verden. det var 

en konflikt mellem industrialiserede 

stormagter, og de ødelæggende år fra 

1914-1918 formåede at ryste kommen-

de generationer med sin skyttegravs-

krig og massive dødstal. Krigen frem-

provokerede nytænkning, mobiliserede 

samfundsøkonomierne og åbnede for 

nye, radikale ideologiers ankomst. Fo-

relæsningerne belyser først centrale 

årsager til Første verdenskrigs udbrud, 

analyserer derefter nogle af de afgø-

rende slag sammen med de bagvedlig-

gende politisk-økonomiske beslutnin-

ger for hvert af krigsårene og kobler 

konsekvenser til europas efterfølgende 

historie.

Danmarks historie

Holdnummer: 1823-441
Tid: 25/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00.  
NB: Ingen undervisning 8/11
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Tag med på en rejse gennem danmarks 

historie fra reformationen gennem 

enevælde, oplysningstid og industria-

lisering til demokrati og velfærdsstat, 

og få fire historikeres bud på, hvilke 

begivenheder og udviklinger, der er af-

gørende for at forstå, hvorfor danmark 

ser ud, som det gør. det er fortællingen 

om en nordisk stormagt, der skrumper 

til en lille plet på landkortet, om byg-

ge- og krigsglade konger, om driftige 

og selvbevidste borgere og bønder, der 

sætter damp under landet – og vejen 

mod demokrati. det er historien om 

folkehøjskoler, fagforeninger og for-

eningsliv. og kvinder, der går til stem-

meurnerne og ud på arbejdsmarkedet. 

om verdenskrige, kriser, Stauning eller 

kaos – og frygt for, at den kolde krig 

bliver varm. der er velfærd for alle, og 

fritiden er ny og fyldt med nymodens 

medier, charterferie og parcelhushaver.

25/10:  1500-1750: Fra reformation til 
enevælde. Carsten Porskrog 

rasmussen, overinspektør, 

Museum Sønderjylland og 

adjungeret professor i historie, 

Aarhus universitet

01/11:  1750-1914: Fra enevældigt 
imperium til demokratisk 
nationalstat. Claus Møller 

Jørgensen, lektor i historie, 

Aarhus universitet

15/11:  1914-1945: Småstat og 
overlever. Martin Ammitsbøll 

Husted, lektor, cand.mag. i hi-

storie, filosofi og samfundsfag

22/11:  1945-1989: Velfærdsstat 
og kold krig. Søren Hein 

rasmussen, ph.d. i historie og 

forfatter, Meganørd
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Hansestæderne

Holdnummer: 1823-031
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

denne lørdag vender vi blikket mod 

den økonomiske og kulturelle opblom-

stringstid i ’die Hanse’, som tæller byer 

som Hamburg, lübeck, Bremen, Wis-

mar, rostock, Greifswald og Stralsund. 

Bysammenslutningen opstod i midten 

af 1100-tallet, hvor tyske købmænd 

udbyggede handlen med nowgorod og 

blev en betydelig økonomisk autoritet 

i Østersøen i ca. 500 år. Man handlede 

til lands, men især over havet, og ’die 

Hanse’ havde kontorer (eller nærmere 

små byer) i Brügge, nowgorod, london 

og Bergen. i løbet af 1500-tallet svandt 

indflydelsen, men i dag ses de impone-

rende spor af ’die Hanse’: Torve, kirker 

og palærer rejst af selvbevidste køb-

mandsslægter.

Det gode liv

Holdnummer: 1823-183
Tid: 29/11, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jørgen Husted, lektor i 
filosofi, Aarhus Universitet

Hvad er et godt liv? og hvordan lever 

man det? lige siden Platon har store fi-

losoffer givet deres svar herpå. På for-

løbet præsenteres de to dominerende 

traditioners. den ene lader det gode liv 

afhænge af, hvordan det leves, og hvad 

der udrettes i det. den anden afgør det 

ud fra, hvordan livet føles, og den slags 

oplevelser, der fylder det. Aristoteles 

og immanuel Kant er de store navne i 

den første tradition, den anden præges 

af bl.a. John Stuart Mill og forskellige 

nutidige tænkere. Som repræsentan-

ter for feltet mellem hovedretningerne 

inddrages Søren Kierkegaard og Jean 

Paul Sartre. Teorien uddybes med hen-

visning til aktuelle spørgsmål om etik 

og moral, livsværdier, multikulturalis-

me, opragelse og dannelse. 

Europas historie  
– set gennem metropolerne

Holdnummer: 1913-112
Tid: 23/1, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Tag med på en rejse gennem euro-

pæisk histories ’hovedstæder’ – fra 

antikkens Athen til nutidens Berlin, og 

få et indblik i centrale perioder i euro-

pas historie de seneste knap 3000 år. 

vi dykker ned i et udvalg af europas 

metropoler, der har spillet en særlig 

rolle på historiens store scene og været 

omdrejningspunkt for verdenshisto-

riske begivenheder og kraftcentre for 

en kulturel opblomstring inden for fx 

filosofi, videnskab, kunst og kultur, der 

har været stilskabende langt ud over 

byens volde – og langt ud over sin tid. 

På godt og ondt. For storhed har ofte 

også rummet kimen til krig og kollaps.

23/01:  Athen i antikken. Bodil due, 

dr.phil.

30/01:  Rom i Romerriget. Peter 

Fibiger Bang, lektor i historie, 

Københavns universitet

06/02:  Konstantinopel i middelalde-
ren. ebbe Juul-Heider, lektor, 

cand.mag., oberstløjtnant

13/02:  Firenze i renæssancen. Martin 

Ammitsbøll Husted, lektor, 

cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

20/02:  Paris i 1800-tallet – den urba-
ne individualisme. Jørn Boisen, 

lektor i fransk, Københavns 

universitet

27/02:  Wien omkring år 1900. ebbe 

Juul-Heider, lektor, cand.mag., 

oberstløjtnant

06/03:  London og Berlin i det 20.  
og 21. århundrede – stor-
byer i krig og fred. Martin 

Ammitsbøll Husted, lektor, 

cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

Antikkens religioner – dengang og i dag

Holdnummer: 1913-076
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Undervisere: Annette Højen Sørensen, ph.d. i klassisk 
arkæologi, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og Tao 
Thykier Makeeff, ph.d.-studerende i religionsvidenskab, Lund 
Universitet

Alle oprindelige religioner var polyteistiske – med flere 

guder for bl.a. himmelen, jorden, havene, hjemmet, kornet, 

kærligheden osv. For datidens mennesker handlede det 

bl.a. om at forklare den verdensorden, de levede i og deres 

rolle som mennesker i den. i Mellemøsten og Middelhavs-

regionen stod de mange mennesker og folkeslag i forbin-

delse med hinanden – gennem krige, handel og vandringer. 

det kan vi bl.a. se i arkæologien og i de historiske tekster. 

Men også de forskellige religioner giver et rigt vidnesbyrd 

om, hvilket liv, tidligere tiders mennesker har levet, og 

hvordan de selv har forklaret det. Bliv klogere på både re-

ligion og historie på én lørdag, når vi undersøger religiøse 

opfattelser på tværs af kulturer i antikken, fra Grækenland 

til Babylon. 

Christian IV. En europæisk statsmand

Holdnummer: 1913-113
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 11.00-16.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, 
Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

ingen dansk konge står så stærkt i eftertidens bevidsthed 

som Christian iv. det skyldes selvfølgelig hans mange 

bygningsværker som Frederiksborg, rosenborg, runde-

tårn og Tøjhuset. Men også at vi fra hans hånd har bevaret 

3000 breve, der uden nåde afslører hans stærke og sva-

ge sider. Som politiker kunne han være realistisk og vidt-

skuende, men han kunne også gøre sig illusioner og være 

utilgængelig for andres rådgivning. en stærk selvfølelse 

gjorde det svært for ham at indrømme fejl. Prestigebehov 

og mangel på fleksibilitet gjorde, at situationen let kom ud 

af kontrol, modgang blev til katastrofer. Hans liv blev et 

drama, der for altid ændrede danmarkshistorien. dagen 

tager afsæt i Steffen Heibergs bog ’Christian 4. en euro-

pæisk statsmand’ (lindhardt og ringhof).
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Vidensfestival  28-30/9  

Hvad er det egentlig, der betyder noget for et menneskes livskvalitet? er det et godt fysisk 
og psykisk helbred? Samvær med familie og venner? en stabil økonomi? Troen på en gud? et 
velfungerende demokrati? en gåtur med hunden? eller en kold øl i solen? Med arrangementer i 
krydsfeltet mellem viden og kultur undersøger og udfordrer årets Hearts & Minds-festival, hvad 
der kan give livet kvalitet nu og i fremtiden. Festivalen, der er støttet af nordea-fonden, har sit 
hjerte i Aarhus, men med afstikkere til komitéer i hele landet i efteråret. Her til højre finder du et 
lille udpluk af programmet. Glæd dig til hele festivalprogrammet, som udsendes sidst i august. 
Arrangementerne offentliggøres løbende på hearts-minds.dk 

Snus det  
gode liv ind 

Alexander Wieck Fjældstad  
Læge og ph.d. i lugtesans 
 



Spis, sans og dans

Hvis du overhovedet har haft nogen forbehold… det skal danses 

væk! dans gør underværker. og dans er en kilde til livskvalitet for 

mennesker verden over. vi byder på en aften i dansens univers, som 

begynder med en anden sanselig oplevelse: middag fra højskolens 

køkken. derefter går journalist og foredragsholder Lotte Printz bag 

om dansen i alle afskygninger. inden kaffen kridter vi alle dansesko-

ene i selskab med danseinstruktør Nicole Luik. Højskolen indhylles i 

hede rytmer, hofterne får luft, og hovedet kan holde fri, når kroppen 

kommer på rundtur i rio til sensuelle salsaklubber eller til berusen-

de brasiliansk fodbold (hvis du foretrækker det). Alle kan være med. 

Kom gerne i tøj og sko, som du kan bevæge dig lidt i. 

 
HOLDNUMMER: 1823-471
TID: Torsdag 13/9 kl. 18.00-21.00
STED: Højskolen Skærgården, Skærgårdvej 23
PRIS: 150 kr. inkl. middag, kaffe og kage
SAMARBEJDSPARTNERE: Liv i historien og Højskolen Skærgården

Er du faret vild i kostjunglen?

det er en jungle at finde rundt i de mange bud på, hvad der er sundt 

og godt for os at spise. Medierne bugner af historier om stenalderko-

stens lyksaligheder, kernesunde familier og hvordan du bliver mere 

lykkelig, hvis du bare spiser anti-inflammatorisk. Men hvad skal man 

tro på? Hvordan navigerer man rundt i de mange forskellige kost-

trends, og hvad er der egentlig dokumenteret rent videnskabeligt? 

denne aften går lektor i gastrofysik Mathias Porsmose Clausen og 

ph.d.-studerende i æstetik og kultur Lea Muldtofte om bord i de 

mange myter og fortællinger, som omgiver maden og kosten i dag. 

Brug en aften på at blive lidt klogere på de mange og ofte modsa-

trettede budskaber om den sunde og gode kost. de videnskabelige 

facts ledsages af små smagsprøver på blandt andet brød og oste, 

hvor smag, tekstur og nydelse er i centrum. 

HOLDNUMMER: 1823-501
TID: Tirsdag 25/9 kl. 19.00-20.30
STED: Biblioteket i Herning, Østergade 8
PRIS: 120 kr., studerende 80 kr. inkl. små smagsprøver
SAMARBEJDSPARTNER: Herning Bibliotekerne

Kunstweekend på Sandbjerg Gods

Billedkunst er aldrig et rent visuelt fænomen. der er altid andre san-

ser i spil, når vi ser på kunst.  denne weekend går vi i kødet på bil-

ledkunsten og lader teori og praksis gå hånd i hånd. du får mulighed 

for at fordybe dig, lytte, lære og forstå med både hoved og hænder. 

Weekenden består af tre koncentrerede moduler, hvor kunstfaglige 

oplæg hver gang suppleres og uddybes med praktiske øvelser, som 

understøtter teorien. Øvelserne er tilrettelagt således at både nybe-

gyndere og øvede kan få udbytte af undervisningen, og henvender sig  

til dig, der interesserer dig for billedkunst og gerne vil udvide din  

forståelse. Kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær er gennemgående 

underviser, assisteret af kunsthistoriker og tidligere leder af Carl- 

Henning Pedersen & else Alfelts Museum, Hanne Lundgren Nielsen.

nyd en weekend med kunstforståelse, fuld forplejning, et sansemæt-

tet aftenprogram lørdag og ekskursion til Brundtlund Slot søndag. 

For et detaljeret program for de to dage se hearts-minds.dk

HOLDNUMMER: 1821-500
TID: Lørdag 6/10 kl. 10.00 - søndag 7/10 kl. 16
STED: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
PRIS: 1460 kr.  plus overnatning (710 kr. for enkeltværelse, 650 kr. for  
dobbeltværelse pr. person)
PRISEN INKLUDERER: 
Foredrag, undervisning, materialer, overnatning, entré og omvisning på 
Brundtlund Slot samt 2 x frokost, 1 x morgenmad, 1 x aftensmad og 2 x 
kaffe/kage. Vi lukker for tilmelding, når holdet er fyldt og senest 21/9.

Livskvalitet

Lugtesansen er ikke stjernen i 
sansernes show. Den er, hvad 
Ringo Starr var i The Beatles: 
Sjældent hyldet, ofte overset; men 
vigtig for den samlede oplevelse. 

Alexander Wieck Fjældstad
læge og ph.d. i lugtesans
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Kunst, litteratur  
og musik

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

oplev mesterværker, som indeholder universelle  
budskaber, der berører mennesker på tværs af tid og sted.



Kunsten og livets store spørgsmål

Holdnummer: 1823-097
Tid: 24/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Hvilke store emner handler kunsten om? Til tider 

handler billedkunsten om at besvare spørgsmål, 

til tider handler den om at formulere dem. Fore-

læsningsrækken undersøger en række temaer, 

der brændende har optaget mennesker til alle 

tider. Hvad er kærligheden, og hvordan skal den 

føles? Hvad skal vi med drifterne? Hvorfor er 

livet fyldt med sammenstød, kamp og strid, og 

hvad er glædens væsen? Bliv klogere på seks 

århundreders vestlig billedkunst gennem fire 

eviggyldige temaer, og lær om store forskelle og 

forbavsende ligheder mellem det, der optager 

mennesket i dag, og det, som optog mennesket 

for århundreder siden.

24/10:  Kærlighed. rasmus Kjærboe, ph.d. i 

kunsthistorie og museumsinspektør, 

ribe Kunstmuseum

31/10:  Konflikt. Sine Krogh, mag.art. i kunst-

historie og ph.d.-stipendiat, Aarhus 

universitet

07/11:  Erotik. rasmus Kjærboe, ph.d. i kunst-

historie og museumsinspektør, ribe 

Kunstmuseum

14/11:  Glæde. Sine Krogh, mag.art. i kunst-

historie og ph.d.-stipendiat, Aarhus 

universitet

Forfatteren og forskeren 
– Svend Åge Madsen og 
Henrik Skov Nielsen

Holdnummer: 1823-284
Tid: 25/10, 1 torsdag, kl. 19.00-20.45
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: Biblioteket i Herning, Østergade 8
Underviser: Svend Åge Madsen, forfat-
ter, og Henrik Skov Nielsen, professor i 
nordisk litteratur, Aarhus Universitet

Svend åge Madsens forfatterskab er 

unikt ved sin sammenhæng og sam-

menbundethed. Personer går igen fra 

bog til bog; der fortælles videre på 

historier hen over et spand af år, og 

læseren får ofte i en langt senere bog 

beskrevet en situation fra en ny vin-

kel, således at noget, der er en gåde i 

ét værk, opklares i et andet –  eller så 

noget, man troede at vide, viser sig at 

rumme en gåde. Bøgerne slynger sig 

ind i hinanden, og fortællingerne fort-

sætter i nye fortællinger. Svend åge 

Madsen giver et omformende blik på 

verden og ændrer vores opfattelse af 

den og af litteraturen. Hør ham i en 

samtale med litteraturprofessor Henrik 

Skov nielsen.

Lær at se på kunst

Holdnummer: 1823-041
Tid: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Anne Sofie Ejersbo, mag.art.  
i kunsthistorie

Hvordan kan forskellige former for billedkunst 

opleves? Hvordan sætter man ord på sine ind-

tryk? er kunsten åben for enhver fortolkning? 

eller har kunsten en morale, funktion eller et 

budskab? denne lørdag undersøger vi, hvad 

kunsten vil. omdrejningspunktet er de forskellige 

kunsthistoriske perioder og kunstneres udtryks-

former og stilarter. Forelæsningerne stiller skarpt 

på farver, former, motiver og materialer og gen-

nemgår nogle af de forskellige idealer og hold-

ninger, der har været med til at forme kunstens 

udtryksformer, motiver og fortællinger. desuden 

præsenteres nogle af de symboler og referencer, 

der ligger i kunsten. Få værktøjer til at knække 

kunstens kode.

”  Stor kunst konkretiserer altid noget 
universelt. I den forstand er kunsten en 
uundværlig erkendelsesvej.” 

Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie, Aarhus universitet
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Per Kirkeby – liv og værk

Holdnummer: 1823-256
Tid: 6/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Erik Steffensen, professor, kunstner og forfatter

Få den store historie om Per Kirkebys liv og værk på bare 

en enkelt aften. På baggrund af et halvt hundrede sam-

taler med Kirkeby og adgang til hidtil ikke offentliggjorte 

dagbøger fortæller professor erik Steffensen om kunst-

nerens dannelsesproces fra hans opvækst i Københavns 

nordvestkvarter til hans stjernestatus som en af de største 

danske malere. Bliv revet med af Kirkebys kunstneriske 

forvandlinger, og oplev, hvordan væsentlige episoder i det 

personlige liv har haft afgørende indflydelse på kunsten. 

Hele tiden spindes liv og værk tæt sammen, og vi kommer 

denne aften omkring det hele. Fra opvæksten i et socialt 

boligbyggeri til den betydningsfulde arktiske ekspedition.

Kunst og arkitektur i Venedig,  
Ravenna og Urbino

Holdnummer: 1913-083
Tid: 23/1, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

denne dag vender vi blikket mod italien og besigtiger ene-

stående kunst og arkitektur i venedig, ravenna og urbino, 

der står som vidnesbyrd på særlige opblomstringstider 

på forskellige tidspunkter i områdets historie. efter det 

vestromerske Kejserriges undergang i 476 blev de østlige 

og sydlige dele af italien tæt knyttet til det Østromerske 

rige – bedre kendt som det Byzantinske rige. ikke mindst 

kunsthistorisk manifesterer dette sig den dag i dag i en 

række bemærkelsesværdige byzantinske kirker, mosaikker 

og anden billedkunst i regionerne veneto og emilia-ro-

magna. Hertil kommer en mindst lige så rig renæssance-

kultur i især venedig og i den lille hertugelige bjergby urbi-

no i regionen Marche. Særligt en billedkunstner som Piero 

della Francesca gav urbino et ry som et af renæssancens 

vigtigste centre.

Oktobertur til  
BogForum i København
Tag med på éndagstur til BogForum, og få rygsækken fyldt op med viden, lit-

teratur, tips til de bedste arrangementer og bøger, du ikke vidste, du ville elske. 

du skal bare sætte dig til rette i bussen – så sørger vi for kaffe, rundstykke og 

kvalitetsunderholdning på turen mod Bella Center. 

imens vi krydser de danske øer og bælter, vil en dygtig forelæser holde kor-

te speedforedrag i bussen om netop deres forskningsområde. du kan møde 

Folkeuniversitetet og Aarhus universitetsforlag på BogForum, stand C2-001, 

hvor vi præsenterer et væld af arrangementer om den nyeste faglitteratur fra 

forskere fra Aarhus universitet. det er også her, du selv får udleveret to gratis 

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

læse i dine gode bogkøb fra messen. velkommen på rejseholdet!

Fredag den 26/10

Holdnummer: 1823-377

05:00:  Afg. Herning, Godsbanevej (stoppested for togbusser, fjernruter)

06:20:  Afg. Aarhus, Thomas Jensens Allé (ved Busholdepladsen)

09:50: Ank. BogForum, Bella Center

17:00:  Afg. BogForum, Bella Center

20:30:  Ank. Aarhus

21:50: Ank. Herning

Pris: 690 kr. inkl. bus tur/retur, rundstykke, kaffe/te, billet til BogForum og to  

 Tænkepause-bøger (værdi 895 kr.)

 
Lørdag den 27/10

Holdnummer: 1823-346

05:00:  Afg. Herning, Godsbanevej (stoppested for togbusser, fjernruter)

06:20:  Afg. Aarhus, Thomas Jensens Allé (ved Busholdepladsen)

09:50: Ank. BogForum, Bella Center

17:00:  Afg. BogForum, Bella Center

20:30:  Ank. Aarhus

21:50: Ank. Herning

Pris: 690 kr. inkl. bus tur/retur, rundstykke, kaffe/te, billet til BogForum og to  

 Tænkepause-bøger (værdi 895 kr.)

Se hele programmet og tilmeld dig på www.fuau.dk



Jacob Sherson
Professor MSo i fysik og astronomi,  
Aarhus universitet

Computerindustrien ved ikke, hvordan den skal lave bedre 
computere til os. Den har nået en grænse for, hvor meget kraft 
der kan lægges ind i maskinen. En kvantecomputer er en mulig 
løsning på problemet, og kvantefysiker Jacob Sherson er i gang 
med at bygge én.  

ingeniører og it-firmaer verden over ved ikke, hvordan de skal for-

bedre vores computere i fremtiden. ”det er jo en kæmpe stor trussel 

mod vores samfund. eller i hvert fald mod den måde vores samfund 

har udviklet sig på i de seneste år,” siger kvantefysiker ved Aarhus 

universitet, Jacob Sherson. den accelererende teknologiske vækst 

med digitalisering og automatisering nærer samfundsudviklingen, 

og derfor er vi alle afhængige af bedre og bedre computere. Han ar-

bejder på at bygge en kvantecomputer, der har nærmest ubegræn-

set computerkraft.  

vi ved ikke nødvendigvis præcis, hvad vi skal bruge fremtidens com-

putere til, forklarer han. ”Men de fleste af os ville kunne mærke kæm-

pestor forskel, hvis vi tog en 10 år gammel computer og prøvede at 

bruge den i dag.” Kvantefysikeren pointerer: ”For 40 år siden troede 

man, at der var et marked for cirka 50 computere på verdensbasis.”  

Ustyrlige elektroner
Al information på en computer – både almindelige- og kvantecompu-

tere – er repræsenteret ved nuller og ét-taller. nullerne og ét-tallerne 

er fysisk set bittesmå kontakter (transistorer), der enten er tændt 

(ét) eller slukket (nul). Jo flere kontakter (og dermed nuller og ettere) 

der er i en computer, jo hurtigere kan den regne. Computerindustri-

en har i mange år gjort kontakterne mindre og lagt dem tættere på 

hinanden. det har gjort selve computeren mindre og hurtigere. Men 

nu kan de ikke lægge kontakterne tættere eller gøre dem mindre. For 

alt i verden består af atomer; også kontakterne inde i vores compu-

tere. Hvis de ligger for tæt, vil de elektroner, der bevæger sig inde i 

atomerne, begynde at hoppe frem og tilbage mellem hinanden, og så 

går der kludder i systemet. ’elektronvandringer’ er den almindelige 

computeringeniørs problem; og det er kvantefysikerens fordel. 

Læs hele artiklen på fuau.dk

Verdens bedste computer
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Danmarks Frie
Forskningsfond
originale forskningsidéer er med til at skabe ny viden og er fundamentet for fremtidens samfund. Hvert år udvælger og støtter danmarks 

Frie Forskningsfond (dFF) nogle af de mest originale forskningsidéer. Konkurrencen om midlerne er hård, og Sapere Aude forskningsledere 

er blandt de bedste, som får bevilling til projekter, der strækker sig over ca. 4 år.

Mød fem Sapere Aude 
forskningsledere
du har mulighed for at opleve nogle af de forskere, som hver især 

udøver banebrydende forskning. Mød fx professor MSo naja Hulvej 

rod som forsker i, hvordan mobiltelefoner forstyrrer vores søvn og 

helbred. Søvnen er essentiel for vores fysiske og mentale funktion. Få 

indblik i naja rods hypoteser om, hvordan afbrudt søvn som følge af 

mobilbrug kan få konsekvenser for helbredet såsom øget sårbarhed 

over for infektion, øget risiko for fedme og diabetes samt dårligere 

mentalt helbred og nedsat fertilitet.

ved arrangementet kan du også høre om familiehemmeligheder, og 

hvordan skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndig-

heders praksisser har påvirket familiers håndtering af viden om so-

ciale tabuer – og omvendt. de fleste familier har eller har haft en 

hemmelighed. om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, olde-

moren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede 

skjult som homoseksuel. Hemmeligheder kan binde familier sammen, 

men de kan også skabe splid og splittelse. vi retter også blikket mod 

politik og statsdannelse. Bliv fx klogere på, hvordan stater dannes, og 

kom på sporet af statens rolle.

Danmarks Frie Forskningsfond
  dækker alle videnskabelige hovedområder.
   Består af 75 rådsmedlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer, som 

udgør fundamentet og er udpeget på baggrund af deres høje 

faglige kompetence.
  uddeler hvert år 1,1 mia. kr. til fri forskning.
  Besøg dff.dk for mere info.

Professor MSO og tidl. deltager i Vov at 
vide! Kristine Niss. Foto: Ken Hermann. 
Læs aarsrapport.dff.dk
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Vov at vide! Et kig ind i 
forskningens forunderlige verden

Holdnummer: 1821-442
Tid: 24/10, onsdag, kl. 18.30-20.40
Pris: 50 kr. inkl. et glas vin i pausen
Sted: Stakladen, Aarhus Universitet, Nordre  
Ringgade 3, 8000 Aarhus C

”Sapere Aude! Hav mod til at bruge din egen 

forstand!” Sådan lyder oplysningstidens mest 

kendte slogan formuleret af immanuel Kant i 

1783. denne aften ser vi dog ikke på Kant, men 

kigger ud i fremtiden, når forskere præsenterer 

frontline-forskning. Hvert år støtter danmarks 

Frie Forskningsrfond nogle af de bedste forskere 

i danmark. Støtten går til forskere, der står bag 

den mest originale og banebrydende forskning. 

Formålet er at sikre forskernes evne til at kon-

kurrere internationalt og styrke den excellente 

forskning til gavn for samfundet som helhed. vi 

har samlet et hold af disse forskere denne aften. 

vi får et unikt indblik i menneskene bag tankerne 

og laver et nedslag på nogle vigtige spørgsmål 

inden for forskningens forunderlige verden – 

som den ser ud lige nu. dr’s Sanne Gram Fadel 

guider os igennem en aften med skarpe speed-

foredrag, samtaler og vin i den frie forsknings 

navn. vov at vide!

18.30:  Velkomst. Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab og  

bestyrelsesformand for danmarks Frie Forskningsfond 

18.40:  Familiehemmelighedernes politik i den moderne velfærdsstat. 
Karen vallgårda, lektor i historie

18.55:  Avancerede materialer under tryk. Martin Bremholm, lektor i kemi

19.10:  Når søvnen forstyrres af smartphones. naja Hulvej rod, professor 

MSo i epidemiologi

19.25:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, dr i samtale med naja Hulvej rod, 

Martin Bremholm og Karen vallgårda

19.40:  Pause med vin. 
20.00:  På sporet af staten. Jacob Gerner Hariri, professor MSo i  

statskundskab

20.15:  Kan fødevarer være både langtidsholdbare og sunde? Marianne 

nissen lund, lektor i fødevarekemi

20.30:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, dr i samtale med Jacob Gerner 

Hariri og Marianne nissen lund

20.40:  Tak for i aften

Lektor Helene Helboe Pedersen 
på scenen til Vov at vide! i 2017. 
Foto: Søren Kjeldgaard
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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 ida Jensen / 8964 1584 / idaj@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 / 3035 1392 / 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 styrelsens 

medlemmer, forskere og fagper-

soner primært fra Aarhus univer-

sitet og fra Aarhus’ kulturinstitu-

tioner.

Styrelsen

Presse- og kommunikationschef 

Anders Correll / prodekan Anne 

Marie Pahuus / lektor Bertel ny-

gaard / institutleder Claus Holm 

/ chefkonsulent Jens Holbech / 

lektor Kirstine Helboe Johansen 

/ institutleder Kristjar Skajaa / 

professor lars Østergaard / lektor 

Mette Skak / lektor noe Munck 

(formand) / institutleder ole 

Bækgaard nielsen / lektor rikke 

louise Meyer / head of national 

conservation WWF Susanne Am-

sinck / direktør for Constructive 

institute ulrik Haagerup.

PrAKTiSKe oPlYSninGer

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas roepstorff / lektor Ane 

Hejlskov larsen / forsker Anne Sørensen / lektor 

Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / 

professor Bo Christensen /  lektor Carsten Bagge 

laustsen / professor Carsten obel / professor 

Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm 

/ chefkonsulent Claus Bo Andreasen / professor 

derek Beach / professor Finn Frandsen / lek-

tor Hans Jørgen Frederiksen / professor Hans 

Kjeldsen / lektor Henrik Birkedal / lektor Jakob 

isak nielsen / centerleder Jens Bennedsen / lek-

tor Karina lykke Grand / professor Kim Halskov / 

lektor Kristian Hvidtfelt nielsen / professor MSo 

lene vase / lektor Mads Krogh / professor MSo 

Mads rosendahl Thomsen / lektor Marie vejrup 

nielsen / lektor Martijn van Beek / lektor eme-

ritus Michael Böss / lektor Mikkel Thelle / pro-

fessor MSo Mikkel Thorup / docent emeritus ole 

Høiris / lektor ole lauridsen / lektor emeritus 

ole Sonne / institutleder Per Stounbjerg / admi-

nistrativ leder Pernille Kallehave / seniorforsker 

Peter Bondo Christensen/ professor Peter Krøj-

gaard / professor Philipp Schröder / lektor Søren 

Fauth / institutleder Thomas G. Jensen / institut-

leder Thomas Toftegaard / lektor Tinna Stevns-

ner / professor Tobias Wang / professor uffe Juul 

Jensen / professor verner Møller.

Fagpersoner fra andre 
uddannelses- og 
kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette damm, Mo-

esgaard Museum / museumsdirektør 

Bo Skaarup, naturhistorisk Museum i 

Aarhus / forlagsdirektør Carsten Fen-

ger-Grøndahl, Aarhus universitetsforlag 

/ presseansvarlig dan Hansen, danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole / museums-

inspektør Hanne Teglhus, Steno Museet / 

sognepræst Henrik Grøndahl lund, Aar-

hus domkirke / formand iben Østerbye, 

Folkeuniversitetet i Herning / museums-

inspektør Jeanette varberg, national- 

museet / lektor Jørgen rasmussen, Arki-

tektskolen Aarhus / redaktør leif erik vaag, 

Skalk / museumsleder Merete ipsen, Kvin-

demuseet / kulturredaktør Michael Bach 

Henriksen, Kristeligt dagblad / videncen-

terchef Peter Yding Brunbech, nationalt 

videncenter for Historie- og Kulturarvsfor-

midling / kommunikationschef Svend Aage 

Mogensen, Aarhus universitetshospital / 

stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aar-

hus Stadsarkiv / museumsdirektør Thomas 

Bloch ravn, den Gamle By / seniorforsker 

emeritus Thomas Secher Jensen, naturhi-

storisk Museum i Aarhus. 
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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 ida Jensen / 8964 1584 / idaj@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 / 3035 1392 / 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

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, 

lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til 

refusion af betalingen. ændringer oplyses på fuau.dk og via mail 

og/eller SMS. er vi nødsaget til at aflyse et hold, refunderer vi 

beløbet til samme konto, som der er betalt fra.

Afmelding

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

trukket ekspeditionsgebyr på 100 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 bil-

leddatabaserne Stock.xchng, iStockphoto.com, Shutterstock og 

WikiMedia. Fotos af forskere: montgomery.dk og MinGoPHo-

To. layout og grafik: oddfischlein.

Bøger, noter og slides

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

visningsgang af Folkeuniversitetets medarbejdere. der lukkes for 

bogkøb 14 dage før undervisningsstart af hensyn til leveringstid.  

Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de 

kan ikke forventes fremskaffet og udleveret.

Sekretariatet

Folkeuniversitetet, lok. 05.182

inge lehmanns Gade 10, 5.

8000 Aarhus C

www.fuau.dk 

8843 8000 

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15

Undervisningssted

Folkeuniversitetet i Herning

Birk Centerpark 15

7400 Herning

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og 

betal med dankort, visa- 

dankort, Mastercard, visa  

electron eller Mobilepay.  

Firmabetaling på eAn eller 

faktura.

PrAKTiSKe  oPlYSninGer

Folkeuniversitetets sekretariat

rektor Sten Tiedemann / program- og kom-

munikationschef Marie Kruse larsen (bar-

sel) / redaktør louise Højbjerg Jacobsen / 

redaktør Anne Marie Støvring Sørensen / 

redaktør Mette Grønborg Poulsen / redak-

tør Joakim Quorp Matthiesen / redaktør 

lærke Sofie Glerup Hansen / redaktør Anne 

engedal / redaktør Kasper dam nielsen / 

redaktør lotte vestergård Melsen (barsel) 

/ programmedarbejdere:  Julie Harboe / 

Sebastian Aaskov Jakobsen / festivalchef 

Hanne lundgren nielsen / programansvar-

lig for festival noa Kjærsgaard Hansen / 

festivalmedarbejder Johanne Greibe An-

dersen / økonomi- og administrationschef 

randi dahlin / assistent Martin Kristiansen 

/ receptionist Tinna louise Hansen.

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til stu-

derende, som er berettiget til Su. oplys 

uddannelsessted og årskortnummer ved 

tilmelding. Husk studiekort første undervis-

ningsgang.
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ALUMNENETVÆRK
Har du læst på Aarhus Universitet?
Så har alumnenetværket på AU en række medlemstilbud til dig:

Læs mere og tilmeld dig alumnenetværket på alumner.au.dk

• Gratis kurser på Folkeuniversitetet

• Spændende arrangementer for alumner

• Job- og projektbank
 

• Rabat på efter- og videreuddannelse

• Mentorordninger

• Og meget mere


