
Historier  
giver livet 
mening
Simona Zetterberg Gjerlevsen
Adjunkt i nordisk sprog og  
litteratur, Aarhus Universitet

Folkeuniversitetet Herning 

Program forår 2019
Be

sø
g 

bu
nk

er
m

us
ee

t T
irp

itz
G

rin
 o

g 
gr

ub
l m

ed
 H

ol
be

rg
O

pl
ev

 fo
rs

ke
re

 i 
st

an
d-

up
Væ

r m
ed

 ti
l f

es
tiv

al
Si

de
 30

Si
de

 32
Si

de
 24

Si
de

 22



2 IndHOld

Sådan tilmelder du dig
•	 Gå ind på hjemmesiden www.fuau.dk

•	 Søg på titel eller holdnummer

•	 Klik på holdet og betal med kort eller MobilePay

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

88 43 80 00 eller info@fuau.dk

Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på fuau.dk 

og følg os på facebook.com/fuherning  

Velkommen
Kom tæt på landets førende forskere,  

når de fortæller passioneret om deres nyeste  
forskning. Folkeuniversitetet er et tilbud til alle  

nysgerrige mennesker med lyst til at lære noget nyt. 
Velkommen til en verden af viden. 

71 
forelæsningsrækker og events finder du  

på de følgende sider, bl.a. forsker stand-up,  
byvandringer og de første arrangementer  

til Århundredets Festival.   
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Undervisningsstedet
Aarhus Universitet, Herning

Birk Centerpark 15

7400 Herning

Vores studenterværter er til stede ifm. undervisning 

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

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 fremtidsperspektiver for verdens lande.  
Få ny viden om økonomisk teori. Eller stil spørgsmål til 

det danske samfunds indretning.   
landets dygtigste samfundsforskere kaster lys  

på de tendenser, udfordringer og teorier,  
der optager dem lige nu. 



Velfærdsstatens 
udfordringer

Holdnummer: 1913-311
Tid: 24/1, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Er velfærdsstaten truet? Følger man 

den politiske debat, er det tydeligt, 

at der i alle politisk ansvarlige partier 

er en voksende erkendelse af, at det 

fremover vil blive vanskeligt at opret-

holde velfærdsstaten, som den ser ud 

i dag. Helle Thorning-Schmidt gik med 

egne ord ’reformamok’ som statsmini-

ster. Og nuværende statsminister lars 

løkke Rasmussen lancerede 2025-pla-

nen med forslag til bl.a. forandringer i 

SU’en og hævelse af pensionsalderen 

med ordene: ”Hvis vi laver skånsomme 

forandringer i dag, kan vi sikre os mod 

barske reformer i morgen.” Men hvor-

dan vil det påvirke vores velfærdsstat? 

Hvad betyder reformerne for samfun-

det? Hvordan ser fremtiden ud for en 

velfærdsstat, der er i konstant foran-

dring? Forelæsningsækken præsente-

rer ikke færdige løsninger, men en dy-

bere forståelse af de problemstillinger, 

vi står over for.

24/01:  Det danske velfærdssam-
funds historie. Jørn Henrik 

Petersen, professor i social- 

politik, Syddansk Universitet

31/01:  Spændinger i velfærdsstaten. 
Jørn Henrik Petersen, profes-

sor i socialpolitik, Syddansk 

Universitet

07/02:  Opgør med de universelle 
ydelser? Jørgen Goul Ander-

sen, professor i statskundskab, 

Aalborg Universitet

14/02:  En bæredygtig og social  
investeringsvelfærdsstat. 
Bent Greve, professor i sam-

fundsvidenskab,  

Roskilde Universitet

21/02:  EU og velfærdsstaten – 
dengang og i dag. Morten 

Rasmussen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

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-statsmanden, 

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 utilfredshed. Så hvor stærkt 

er Putins greb om magten egentlig? Hvilken rol-

le spiller forholdet til Hviderusland og Ukraine? 

Handler Ruslands politik i Syrien dybest set om 

at etablere en magtpolitisk trekant mellem Kina, 

Rusland og USA? Vil denne storpolitiske strategi 

overhovedet lykkes? Og hvilken effekt har mod-

standen 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 Hviderusland: 
Tre østslaviske nationale identiteter. 
Rasmus nilsson, ekstern lektor på  

Københavns Universitet, Teaching  

Fellow i russisk udenrigspolitik, Univer-

sity College london

20/03:  Udfordringerne indadtil. Hvordan 
fastholder Putin magten, og hvad truer 
den? Jakob Tolstrup, lektor i statskund-

skab, 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, pensione-

ret generalmajor og senioranalytiker 

10/04:  ’Ordinary Russians’: lives and experi-
ences in Putin’s Russia (på letforstå-
eligt 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, 

nemlig 1945-1970, 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. 

10.00:  Keynes’ makroøkonomiske teori:  
Ideologi eller videnskab? 

11.45:  Frokostpause 
12.30:  Keynes og Piketty:  

Vækst i det 21. århundrede? 
14.15:  Keynes og Piketty: Fordeling, retfær-

dighed og bæredygtig udvikling i  
det 21. århundrede?

”  Hvis vi rager til os, når det er 
muligt og smyger os uden om, 
når regningen skal betales, så er 
velfærdsstaten truet.”

Jørn Henrik Petersen
professor i socialpolitik, Syddansk Universitet

samfund og verden 5



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
Undervisning: 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 spil-

ler 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 nyhederne. Trump har revet 

atomaftalen over og beskylder Iran for terror, mens andre 

ser Iran som en del af løsningen på konflikterne i regio-

nen. 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 økonomiske potentialer og en befolkning, 

der kræver flere muligheder i livet. Forelæsningerne er ba-

seret på forelæserens kommende udgivelse ’Irans moderne 

historie’ (Gyldendal).

Store sociologer

Holdnummer: 1923-034
Tid: 4/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hvordan kommer magt til udtryk i det moderne samfund? 

Hvad forstår vi at noget er normalt? Og hvorfor føler vi 

danskere os særligt stolte, når kvindelandsholdet vinder 

EM? Svarene skal findes i sociologien, som stræber efter at 

afdække de mange aspekter af menneskelig social adfærd. 

Individ, gruppe, organisation og samfund. Sociologien rum-

mer nøglen til at undersøge og tydeliggøre de førnævnte 

spørgsmål – samt utroligt mange andre. August Comte in-

troducerede begrebet sociologi i 1838, og siden er et væld 

af teoretikere kommet til. Få indblik i centrale sociologiske 

problemstillinger og ikke mindst de bærende teorier bag. 

Forelæsningsrækken bygger på bogen ’Sociologisk teori – 

en grundbog’ (Akademisk Forlag).

04/09:  Introduktionsforelæsning: Emile Durkheim og 
sociologien. Carsten Bagge laustsen,  

lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

11/09:  Karl Marx og Max Weber. Mads P. Sørensen, 

seniorforsker i statskundskab, Aarhus Universitet

18/09:  Michel Foucault og Pierre Bourdieu. Carsten 

Bagge laustsen, lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

25/09:  Arlie Hochschild og Richard Senneth. Mathias 

Wullum nielsen, adjunkt i statskundskab,  

Aarhus Universitet

02/10:  Niklas Luhmann og Jürgen Habermas. Jørn lof-

tager, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

09/10:  Bruno Latour og Slavoj Žižek. Carsten Bagge 

laustsen, lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

Farligt – Hvordan de  
fodrer din frygt og  
hvorfor du æder det

Holdnummer: 1923-041
Tid: 2/10, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Undervisere: Hans Jørgen Nielsen,  
cand.scient.pol., direktør i firmaerne 
Slotsholm og Faktisk og Steffen Andersen, 
professor i økonomi og psykologi, Copen-
hagen Business School

Hvilken farlig bekymring har du senest 

talt med familie og venner om over 

et glas rødvin? den truende epidemi, 

pesticidrester i drikkevandet, skade-

lig kemi i tøjet, overstressede familier, 

lurende terrorister, eller måske endda 

menneskehedens eller hele klodens 

undergang? Vidste du, at meget af al 

den farlighed, du dagligt bliver tilbudt, 

er det rene gas? det er budskabet fra 

forfatterne til bogen ’FARlIGT – hvor-

dan de fodrer din frygt, og hvorfor du 

æder det’ (Gyldendal). Forfatterne – 

der har titler som forsker, journalist, 

spindoktor og kommunikationsråd-

giver på CV’et – viser, hvordan både 

videnskabsfolk, politikere, embeds-

mænd, organisationer, virksomheder 

og pressen yder bidrag til, at vi dagligt 

overvældes af rå mængder af farlighed. 

Og de viser, hvordan det farlige opstår 

på baggrund af misforståelser, halve 

sandheder og overdrivelser. Vi får af-

dækket, hvem der fodrer os med frygt, 

hvilke greb de benytter, og hvad det er 

for mekanismer, der driver dem. der vil 

være mulighed for at købe bogen efter 

forelæsningen.

Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 1923-035
Tid: 23/10, 8 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. det er en kompleks region, 

hvor forskellige kulturer, politiske 

dagsordener og økonomiske betingel-

ser både mødes og støder sammen. 

Islamisk Stat, krigen i Syrien, enorme 

flygtningestrømme, kup og demon-

strationer har alt sammen præget Mel-

lemøsten i den senere tid. det vidner 

om en region i opbrud. Men hvor er 

Mellemøsten på vej hen? det forsøger 

forelæsningsrækken at give nogle bud 

på ved både at se på regionen som hel-

hed og de enkelte landes særlige betin-

gelser. Forelæsningsrækken kaster lys 

over Mellemøsten og inviterer dig til at 

blive klogere på forskelle og ligheder 

mellem landene i regionen.

23/10:  Iran. Rasmus Christian Elling, 

lektor i tværkulturelle- og 

regionale studier, Københavns 

Universitet

30/10:  Irak. Helle lykke nielsen, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

06/11:  Golfstaterne. Martin Hvidt, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

13/11:  Israel og Palæstina. Peter 

lodberg, professor MSO i 

teologi, Aarhus Universitet

20/11:  Syrien. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

27/11:  Jordan. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

04/12:  Libyen. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

11/12:  Egypten (på letforståeligt 
engelsk). Mark Sedgwick, 

professor MSO i islamstudier, 

Aarhus Universitet

Tilmeld dig 
forelæsninger ved 
Folkeuniversitetet  
på hjemmesiden   
www.fuau.dk
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Rundrejse på den dråbeformede ø med en stor kulturarv.  
Flot  togtur i bjergene med udsigt til grønne te-marker. Vi nyder 
udsigt en fra løveklippen Sigiriya og spiser frokost i en landsby. 
Tandens Tempel er et helligt sted, og vi ser huletempler og kob-
berpaladser. En safari i Yala nationalpark bringer os forhåb entlig 
tæt på leoparder, elefanter og aber. 
Til sidst gyldne sandstrande…

Rejs tilbage i tid til det gamle, kristne Etiopien. Lalibelas kirker er 
hugget ud af klippen og regnes som verdens 8. vidunder. 
Sejltur til små øer og klostre på Tana-søen. Landskabet er frodigt 
med baobab- og akacietræer. I Axum vogtes der over ’Pagtens 
Ark’, vi ser resterne af Dronningen af Sabas palads.
Enestående natur i Simien-bjergene og rundtur i ’Afrikas hoved-
stad’, Addis Ababa. Max 17 deltagere.

Alle højdepunkterne i Vietnam: Hanoi og Saigon, Ha Long og 
 Mekong. Et døgn i romantisk junke på Ha Long-bugten. Sejlads 
og flydende markeder i Mekong-deltaet. De myldrende byer 
Hanoi og Saigon. Den gamle kejserby Hué. Landsbyer, rismarker 
og det fremragende vietnamesiske køkken. 
Det unikke ved rejsen er besøget i rejselederens hjemby, hvor vi 
hører om hverdagslivet både før og nu.

En flyvetur hen over de myteomspundne Nazca-linjer. 
Søløver og pelikaner på Perus egne mini-Galapagos-øer. Mum-
ien Juanita, som er det mest velbevarede fund fra inka-tiden. Og 
god tid i Den Hellige Dal. Vi spiser middag og overnatter i lokale 
hjem og får et godt indblik i tilværelsen i Peru. Machu Picchu 
og Titicaca-søen er selvfølgelig med. Rejsen afrundes med et 
spektakulært Paso-hesteshow på en hacienda.



Organisation,
ledelse og

kommunikation

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

kommunikation og ledelse, eller få gode råd til, 
hvordan du fx coacher, tager ordet eller skriver bedre. 



Ledelsespsykologi

Holdnummer: 1913-310
Tid: 30/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 918 kr., studerende 598 kr.  
(bog værdi 329 kr.)
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Bliv introduceret til den nyeste forskning inden 

for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om 

processer og opgaver, snarere end frontfigurer 

og kontrol. Ifølge ledelsespsykologien bør vi ven-

de blikket fra lederen som person og kigge nær-

mere på ledelse som sociale processer, der findes 

i vores organisationer, i vores arbejdsliv og i alle 

de andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. 

En sådan tilgang kan bidrage med væsentlige 

indsigter i de udfordringer, ledere står overfor i 

en mangfoldig og hyperkompleks verden. Fore-

læsningsrækken indledes med en præsentation 

af den særlige ledelsespsykologiske optik, hvor-

efter der stilles skarpt på en række specifikke 

temaer, som er centrale for nutidens ledere. det 

gælder ledelse af kreativitet, motivation, bære-

dygtighed, psykisk arbejdsmiljø og trivsel. denne 

forelæsningsrække henvender sig til nuværende 

og kommende ledere samt andre, der interesse-

rer sig for ledelse som fænomen.

30/01:  Introduktion til ledelsespsykologi – 
lederen som person og ledelse som 
social praksis. Claus Elmholdt, lektor 

i ledelses- og organisationspsykologi, 

Aalborg Universitet

06/02:  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og 
trivsel. Tanja Kirkegaard, ph.d. i psyko-

logi, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

13/02:  Ledelse og kreativitet. Stephanie Bäck-

ström, partner, lEAd

20/02:  Ledelse og motivation. laust Sønder-

toft Pedersen, ledelseskonsulent, lEAd

27/02:  Ledelse og bæredygtighed. Simon 

Elsborg nygaard, konsulent og postdoc 

i bæredygtighedspsykologi, Aarhus 

Universitet

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. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Brian Frandsen, designer og  
innovationskonsulent, 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 tilrette-

læggelse, udførelse og ledelse af arbejdet, hvor 

relationer, dialog og samskabende processer 

får større og større betydning. Faciliterende le-

derskab dækker over en praksis, der har til hen-

sigt at designe, afvikle og indgå i processer, der 

skaber engagement, ejerskab og følgeskab til 

opgaverne. 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.

Kvinde kend din karriere

Holdnummer: 1913-303
Tid: 10/4, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Christina Lundsgaard Ottsen,  
postdoc i psykologi, Aarhus Universitet

Undersøgelser viser, at hver anden dansker me-

ner, at kvinder er mindre interesserede i ansvar 

på jobbet end mænd. Men er det nu også så 

simpelt? Forskning viser, at samarbejdet mellem 

kvinder og mænd i bestyrelser og topledelse 

styrker en bæredygtig udvikling i organisation 

og samfundet. Men ofte er samfundsstyrede for-

ventninger med til at forme vores valg i arbejdsli-

vet. Og de stereotype kønsnormer hersker i bed-

ste velgående, når vi snakker ledelse. Velkommen 

til en aften, hvor vi stiller skarpt på, hvordan 

vi gør det ligeså attraktivt for kvinder som for 

mænd at søge magtfulde positioner i samfundet. 

Med udgangspunkt i diversitetsforskning og ad-

færdspsykologi gør Christina lundsgaard Ottsen 

dig klogere på, hvordan kulturelle normer påvir-

ker dine personlige mål og karrierevalg. Og hvad 

du kan gøre for at bryde med disse normer.

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

Ønsker du at få indblik i den nyeste 

og banebrydende udvikling inden for 

coaching, og er du parat til at tænke 

dialoger og samtaler på en ny måde? 

Coaching er blevet et betydningsfuldt 

redskab i hverdagen, fordi samfundet 

hele tiden stiller nye krav til 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 ud-

vikle en ny dialogkultur.

Tag dine 
kolleger med på 
Folkeuniversitet, 
så bliver ny viden 
bedre forankeret 
på arbejdspladsen. 
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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 Orga-
nisationspsykologer

Konsulentydelser er i dag præget af 

en høj grad af kompleksitet, og kon-

sulenten skal kunne indtage en række 

forskellige roller som bl.a. underviser, 

rådgiver og procesleder. Forelæs-

ningen stiller skarpt på de psykologi-

ske udfordringer, dilemmaer, glæder 

og vanskeligheder, som enhver form 

for proceskonsulent kan møde i hver-

dagen. Forelæsningen dykker ned i fire 

organisationspsykologiske paradig-

mer. Hver position beskrives grundigt 

med en præsentation af de vigtigste 

teoretikere og deres betydning for 

den konkrete tilgang, og der gives en 

praktisk og håndfast introduktion til 

anvendelige modeller og metoder, der 

kan forbedre hverdagen på jobbet. 

Forelæsningen henvender sig til den 

interne eller eksterne konsulent i både 

den offentlige og private sektor samt til 

alle andre med interesse for organisa-

tionspsykologiske teorier og metoder. 

Forelæsningen er baseret på bogen 

’Konsulentens grønspættebog’ (dansk 

Psykologisk Forlag).

Optimer dit arbejdsliv

Holdnummer: 1923-031
Tid: 4/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Vækkeuret ringer, og endnu en arbejdsuge venter forude. 

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på vores job, og 

for de fleste af os handler arbejdet om mere end blot at 

tjene til føden. For grænsen mellem arbejdsliv og privatliv 

er udflydende, og mange tager arbejdet med hjem både 

mentalt og fysisk. På flere måder fylder vores arbejde altså 

i vores liv. Vi lægger meget energi i det, og vi får energi 

af det. det betyder, at vi stiller høje krav til chefen, men 

også til vores egen udvikling og præstationer i arbejdslivet. 

Forelæsningsrækken stiller skarpt på det gode arbejdsliv 

fra forskellige perspektiver og ser på, hvordan du kan ska-

be mere glæde og trivsel i dit daglige arbejde. Hør, hvordan 

du styrker din karriere, så det gode arbejdsliv bliver endnu 

bedre.

04/09:  Det meningsfulde arbejdsliv. Christian T. lyst-

bæk, lektor i organisation og ledelse,  

Aarhus Universitet

11/09:  Hjernen på arbejde: hjernen og læring. Ole lau-

ridsen, lektor i undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

18/09:  Hvordan når vi de fælles mål? Samarbejdet 
mellem leder og medarbejder. Michael nørager, 

ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, 

Aarhus Universitet

25/09:  Balance i arbejds- og privatlivet. Eva Borgen 

Paulsen, cand.psych., psykolog, Borgen Psykologi

Ordet fanger – kunsten at 
overbevise og inspirere

Holdnummer: 1923-007
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Michael Ejstrup, special- 
konsulent, Folketingets Administration

Alle kender situationen, hvor det er 

nødvendigt at sige nogle velvalgte ord. 

Ord som kan bevæge andre til at følge 

en idé, acceptere en undskyldning eller 

skabe en særlig følelse af fællesskab. 

Politikere, undervisere, lægmænd – alle 

har brug for at mestre situationerne, 

når de opstår. nogle gange med god 

tid til forberedelse, andre gange helt 

spontant. Skal ordene bevæge publi-

kum, så du får succes og taktfaste klap-

salver, skal de være velvalgte. der er 

ikke plads til slinger i valsen, hvis pub-

likum skal bevare tilliden og acceptere 

dine ord som ærlige og fornuftige. det 

kræver perfekt timing af pauser, bevæ-

gelser, ansigtsudtryk og betoninger – 

og det kan læres. Forelæsningen giver 

et indblik i elementære dele af det at 

kunne gribe ordet og tager udgangs-

punkt i bogen ’Ordet fanger – kunsten 

at overbevise og inspirere’ af Michael 

Ejstrup (Akademisk Forlag).

At inspirere og overbevise andre 
med sine ord kræver velvalgte 
ord, perfekt timing af pauser, 
bevægelser, ansigtsudtryk og 
betoninger – og det kan læres.
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Leder uden kasket

Holdnummer: 1911-421
Tid: 13/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Maks. 25 deltagere
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15, Aarhus
Underviser: Lene Worning, cand.merc., HRM-konsulent og coach, WOHA

Mange fagligt stærke specialister har ledelsesfunktioner uden mandat. 

Her er det vigtigste redskab for at trives og lykkes dig selv, din person-

lige autoritet og gennemslagskraft. Men hvordan driver du mennesker, 

projekter, teams og arbejdsgrupper frem mod målet? Hvordan håndterer 

du krydspres, kollegaer, der ikke samarbejder optimalt, og konflikter, som 

du er en del af, når du ikke har den formelle ledelsesautoritet? Forløbet 

introducerer dig for en række konkrete værktøjer inden for relationsle-

delse, kommunikation og konflikthåndtering, der gør det muligt for dig at 

navigere i et krydspres af forventninger. Kurset henvender sig til dig, der 

i det daglige udøver ledelse, typisk på grund af din faglighed og ancienni-

tet, men som ikke har en formel ledertitel. du har måske en funktion som 

projektleder, koordinator, teamleder eller tovholder. 

Pausen under pres – pausens betydning for hjernen, 
læring og trivsel

Holdnummer: 1911-418
Tid: 13/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15, Aarhus
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus  
Universitet og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri, ekstern 
lektor ved medicin, Aarhus Universitet

Pausen er under pres. Vi halser gennem livet uden virkelig at stoppe op. 

Vi bliver stressede og syge, vi lærer og arbejder dårligere – hele vores 

kognitive potentiale lider under dette evige jag. Vi bilder os ganske vist 

ind, at vi stopper op og giver plads til os selv, men gør vi nu også det? På 

kurset vil vi se nærmere på vores kognitive funktioner og vores læring. Vi 

vil behandle konsekvenserne af den pauseløse hverdag. Og ikke mindst 

tage fat på den ægte pause, hjernepausen, og dens betydning for vores 

dagligdag og tankevirksomhed. deltagerne vil få masser af råd og teknik-

ker til at få lagt pauser ind i hverdagen – trods tidspres og tidsnød. 

Giv teksten liv

Holdnummer: 1911-422
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Pris inkl. bog: 1408 kr. (bog værdi 238 kr.)
Sted: Moesgaard Museum, lokale 301, Moesgård Alle 15, Aarhus
Underviser: Christina Pontoppidan, ekstern lektor i retorik, Københavns 
Universitet

At skrive levende og legende er ikke forbeholdt de kreative få. Alle kan 

lære at give deres tekster liv, så det bliver sjovere både at skrive og læse 

dem. Forelæseren gennemgår systematisk, hvordan man med enkle mid-

ler kan gøre selv svære tekster levende. Hun præsenterer en række simple 

greb, som tilsammen giver teksten liv. lær, hvordan du gør tekstens ind-

hold dramatisk og nærværende. lær, hvordan du giver teksten en form, 

der vækker læserens begær. Få råd om, hvordan du dræber klichéerne og 

sætter liv i sproget med overraskende metaforer, rim og rytme. Forløbet 

vil være rigt på konkrete eksempler og praktiske øvelser, der sætter de 

forskellige tekstgreb i spil. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Giv teksten 

liv. Greb der griber’ (Samfundslitteratur), som kan inkluderes i prisen.

Leder og medarbejder – det gode samarbejde

Holdnummer: 1911-454
Tid: 20/3, 1 onsdag, kl. 10.15-16.00
Pris: 1225 kr. inkl. frokostbuffet i museets café
Sted: Moesgaard Museum, lokale 302, Moesgård Alle 15, Aarhus
Underviser: Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandrings- 
ledelse, Aarhus Universitet

nye indsigter er af afgørende betydning for, at ledere og medarbejde-

re kan blive klogere på hinandens virkeligheder og skabe udvikling 

sammen. det er når ledere og medarbejdere finder løsninger sammen, 

at kulturen og arbejdsmiljøet udvikler sig i retning af den synergi, som 

alle ønsker sig. dette forløb sætter fokus på, hvad ledergruppen og 

medarbejderne sammen skal have afstemt, og hvad de konkret kan 

gøre for at blive i stand til at opnå en balanceret udvikling i virksom-

heden. På dagen udstyres både leder og medarbejder med redska-

ber, som kan være med til at sikre virksomhedens positive udvikling.  

Tilbring en lærerig dag i de smukke omgivelser på Moesgaard Museum 
ved Aarhus, og få viden, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdslivet. 
Morgenkaffe og fælles frokost er inkluderet i prisen.

Heldagskurser
13. og 20. marts
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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 handler om mange ting.  
Mange knytter det til et godt helbred fysisk  
såvel som psykisk. det rejser spørgsmålet,  

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



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 funk-

tioner er helst ikke noget, man taler 

om, selvom rigtig mange af os døjer 

med maveproblemer som irritabel 

tarm og forstoppelse. de seneste år 

har forskningen dog i stigende grad 

understreget vigtigheden af en sund 

og velfungerende tarm. de omkring 1,5 

kg bakterier i vores tarmsystem lever 

i tæt fællesskab med os. Ved at sikre 

bakterierne et gunstigt og næringsrigt 

miljø, udfører bakterierne til gengæld 

en række livsvigtige funktioner for os. 

Hvis du passer godt på dit tarmsystem, 

kan du bl.a. opbygge et stærkt immun-

forsvar, forebygge overvægt og kræft-

sygdomme. denne aften kan du blive 

klogere på ernæringens betydning for 

tarmens funktion, og få inspiration til 

en bedre hverdag med toptrimmede 

tarme og ro i maven. 

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

Mindfulness

Holdnummer: 1913-312
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

dine tanker og følelser er helt afgørende for din 

oplevelse af livskvalitet. Mindfulness handler om 

at træne en række mentale redskaber, som giver 

dig mulighed for at leve livet med al dets med-

gang og modgang. For vi kommer alle til at stå i 

en situation, hvor vi mister, bliver syge, ældes og 

skal dø. Men de redskaber, vi har til at leve i disse 

tilstande, er meget forskellige. Forelæsningsræk-

ken stiller skarpt på, hvordan man med mindful-

ness kan observere tanker, følelser og kropslige 

fornemmelser uden nødvendigvis at skulle rea-

gere per impuls. det er herigennem muligt at for-

bedre humør, opmærksomhed, robusthed og em-

pati samt nedsætte symptomer på stress, angst, 

depression og smerte. Få den nyeste viden om 

mindfulness i teori og praksis.

23/01:  Introduktion til mindfulness. Jesper 

dahlgaard, docent og lektor, VIA Sund-

hed, VIA University College og Klinisk 

Institut, Aarhus Universitet

30/01:  Mindfulness og det stressede genom. 
Jesper dahlgaard, docent og lektor, VIA 

Sundhed, VIA University College og 

Klinisk Institut, Aarhus Universitet

06/02:  Mindfulness i terapi. Karsten Bidstrup 

Skipper, cand.mag. i idéhistorie

13/02:  Mindfulness og arbejdsliv. Christian 

Toft, psykolog ved Jobcenter nord

20/02:  Mindfulness i mødet med modernite-
ten. Martijn van Beek, lektor i antropolo-

gi, Aarhus Universitet

27/02:  Perspektiver på praktisk anvendelse. 
Karsten Bidstrup Skipper, cand.mag. i 

idéhistorie

06/03:  Hjernen, stress og mindfulness. Karen 

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

sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

Hør hvad jeg tegner  
– om at forstå børns intentioner

Holdnummer: 1913-239
Tid: 30/1, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Anja Kirkeby, lektor ved UCN og 
master i Børne- og ungdomskultur og æstetiske 
læreprocesser

Hvordan reagerer man, når barnet kommer med 

en tegning og siger: Se, hvad jeg har tegnet! det 

falder naturligt enten at bakke barnets selvtillid 

og selvværd op, eller at forholde sig vurderende 

til kvaliteten af tegningen for at udvikle barnets 

tegneteknik. Men ingen af disse tilgange åbner 

for at tale konkret om det, der optager barnet 

og hvad det ville kommunikere med tegningen. 

Børns tegninger forstås ofte af voksne som pro-

dukter og ikke som udtryk for kommunikation. 

Søger man at forstå kommunikationen og pro-

cessen bag tegningen, opdager man, at børns 

intentioner med at tegne er meget mere mang-

foldige, end teorierne kan rumme. Undervisnin-

gen er baseret på bogen ’Hør, hvad jeg tegner!’ 

(Akademisk forlag), der beskriver baggrunden 

for, hvorfor børn tegner ud fra deres egne in-

tentioner og perspektiver. Forelæsningen er bl.a. 

relevant for forældre, bedsteforældre og det pæ-

dagogiske arbejde i daginstitutionen og skolen.

 

Sproget i hjernen  
– hjernen i sproget

Holdnummer: 1913-177
Tid: 28/2, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Ole Lauridsen, lektor i undervisning og 
læring, Aarhus Universitet

I det daglige anser vi sproget for en selvfølgelig-

hed, men når man går sproget efter i sømmene, 

er det nok noget nær det nærmeste, man kom-

mer et mirakel: lyde forenes til ord, ord til led, led 

til sætninger. Vi taler om taleorganer, men faktisk 

er disse organer åndedræts- og sanseorganer, 

som mennesket har lært at bruge til kommunika-

tion. Selve sprogevnen er placeret inde i hjernen, 

der koordinerer mundens bevægelser, kategori-

serer ord og begreber, styrer grammatikken og 

bestemmer vores følelsesmæssige intonation. 

denne dag dykker vi ned i maskinrummet og kig-

ger på, hvor sproget sidder i hjernen, og hvordan 

det fungerer. Hvordan lærer vi at tale, og hvor-

dan tilegner vi os nye sprog og bruger dem, når 

modersmålet er på plads? Få en grundlæggende 

forståelse for sproget i hjernen.
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Medicin på et semester

Holdnummer: 1913-205
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

lægevidenskaben vil altid være et 

felt i rivende udvikling, hvor nye syg-

domme opdages og der udvikles nye 

behandlingsformer. Hver dag arbejder 

lægerne for at holde os sunde og raske, 

og de varetager et grundigt detektivar-

bejde i jagten på den rigtige diagnose 

eller behandling. dette arbejde kræver 

en grundlæggende forståelse for men-

nesket, kroppens anatomi og fysiologi, 

genetik, biokemi og meget andet. Fore-

læsningsrækken er en tour de force 

gennem medicin med seks af Aarhus 

Universitets førende eksperter. Start 

her, og få en introduktion til de grund-

læggende områder, og bliv klogere på 

mennesket, sundhed og sygdom.

06/03:  Anatomi og fysiologi. Ole 

Bækgaard nielsen, institutle-

der og professor i medicinsk 

fysiologi, Aarhus Universitet

13/03:  Immunologi. Trine Hyrup 

Mogensen, professor MSO i 

biomedicin, Aarhus Universitet

20/03:  Biokemi. Simon Glerup 

Pedersen, lektor i biomedicin, 

Aarhus Universitet

27/03:  Genetik. Thomas G. Jensen, 

institutleder og professor i 

medicinsk genetik, Aarhus 

Universitet

03/04:  Epidemiologi. Mette nør-

gaard, professor i epidemiolo-

gi, Aarhus Universitet

10/04:  Personlig medicin. Claus 

Højbjerg Gravholt, professor i 

endokrinologi, Aarhus Univer-

sitet

Immunforsvar – kampen i kroppen

Holdnummer: 1913-215
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: Ib Søndergaard, cand.scient., Biolearning

Immunsystemet er afgørende for vores overlevelse. det 

kan være for at bekæmpe nye influenzatyper, malaria, bor-

relia fra skovflåten eller cancer. Men hvorfor er det som-

metider vanskeligt for immunsystemet at fungere, som vi 

gerne vil have det til? Forelæsningen giver en basal intro-

duktion til immunsystemet. Bliv bl.a. klogere på, hvorfor 

nogle mennesker får allergier eller autoimmune sygdom-

me, og hør om nye tiltag inden for cancerbehandling, ma-

lariavacciner samt opdagelser af sammenhænge mellem 

kroppens tarmflora og sygdomme som allergi og diabetes. 

Få indblik i kroppens forsvarsmekanismer og de angreb, 

kroppen udsættes for. Undervisningen tager afsæt i bogen 

’Immunforsvar – kampen i kroppen’ (Forlaget Praxis).

Positiv psykologi i hverdagen

Holdnummer: 1923-097
Tid: 4/9, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

der vil altid eksistere dårligdomme og udfordrende situa-

tioner i hverdagen, som kan optage vores tanker negativt, 

dræne os for energi og få os til at miste overblikket. Men 

man kan gøre meget for at forbygge det ved at priorite-

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

modgang. Positiv psykologi er en nyere gren af psykologi-

en, som fokuserer på, hvordan man kan trives og fungerer 

godt i hverdagen, uanset om man er på arbejde eller har fri. 

Positiv psykologi er opstået, fordi man inden for psykologi-

en i mange år har haft et dominerende fokus på behandling 

frem for forebyggelse – af fx stress og psykiske sygdomme. 

Bliv introduceret til den positive psykologis teorier og me-

toder, og få indblik i, hvordan positiv psykologi både kan 

bruges til at forebygge problemer og til at gøre hverdagen 

mere interessant.

04/09:  Introduktion til den positive psykologi. Hans 

Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus Univer-

sitet samt ekstraordinær professor, north-West 

University, SA

11/09:  Positive emotioner: Karakteristika og effekter. 
Simon nørby, lektor i kognitionspsykologi, Aarhus 

Universitet

18/09:  Foretagsomhed i hverdagen. Anne Kirketerp 

linstad, ph.d. i foretagsomhed og ekstern lektor, 

Aarhus Universitet

25/09:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, lektor i 

uddannelsesforskning, Aarhus Universitet

02/10:  Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane Hertz, 

cand.mag. i psykologi og kommunikation, chef-

konsulent, Center for Mental Robusthed

Fordøjelsessystemet og 
tarmens hundrede billioner 
bakterier

Holdnummer: 1923-011
Tid: 4/9, 1 onsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Esben Skipper Sørensen, 
professor i molekylær ernæring, Aarhus 
Universitet

”dårlige tarme kan føre til psykisk syg-

dom”. ”Så meget påvirker dine tarm-

bakterier din vægt”. Fascinerede nyt 

om tarmsystemet og dets hundrede 

billioner af bakterier er næsten daglig 

kost i medierne. I denne forelæsning 

gives en introduktion til opbygningen 

og funktionen af menneskets fordø-

jelsessystem fra mund til endetarm. 

Tarmsystemet er også bolig for billi-

oner af bakterier; tarmens mikrobiota 

som gennem det sidste årti har vist sig 

at have meget stor indflydelse på både 

fordøjelse af kosten og på menneskets 

helbred generelt. Hør eksempler på 

den nyeste, overraskende forskning i 

tarmens mikrobiota og bliv meget klo-

gere på, hvad dine tarme egentlig kan.

Kort og godt om gigt.  
Slid- og leddegigt

Holdnummer: 1923-079
Tid: 9/10, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen, 
overlæge og klinisk lektor i reumatologi, 
Aarhus Universitet

Smerter, ømme og stive led og nedsat 

bevægelighed. Slidgigt er en folkesyg-

dom, og det er langt den mest udbred-

te af alle gigtsygdomme. Over 300.000 

danskere har diagnosen, og nogle le-

ver fint med sygdommen, mens andre 

lider af voldsomme smerter, nedsat 

bevægelighed og forringet livskvalitet. 

leddegigt er en inflammatorisk gigt-

sygdom, og 1.700 personer får hvert 

år stillet diagnosen kronisk leddegigt i 

danmark. Sygdommen rammer kvinder 

tre gange så hyppigt som mænd. Men 

hvad er gigt egentlig? Hvad er forskel-

len på slid- og leddegigt, og hvad kan 

man selv gøre for at bevare et godt 

og aktivt liv? Hør om sygdommenes 

årsager, symptomer og behandlings-

muligheder.

14 psykologi og sundhed



Den fantastiske hjerne

Holdnummer: 1923-102
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 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 nerveceller, der er forbundet i et uhy-

re kompliceret netværk. Hver eneste dag har vi 

brug for at huske, lære og navigere i en verden 

fyldt med informationer. det er kroppens suve-

ræne kommandocenter, hjernen, der løser disse 

opgaver. Men hvordan fungerer hjernen egent-

lig? Hvilke dele af hjernen bruger vi hvornår, og 

hvorfor går det nogle gange galt? Hvorfor glem-

mer vi gang på gang, de samme ting? Kan vi træ-

ne vores hjerne til at holde sig ung? Og hvorfor 

kan hjernen nogle gange spille os et puds? nogle 

af landets førende hjerneforskere giver dig sva-

rene på spørgsmålene. 

23/10:  Introduktion til den fysiske hjerne. leif 

Østergaard, professor i neurovidenskab 

og centerleder, Aarhus Universitet

30/10:  Hjernens afhængighed af lykke,  
kærlighed, belønning. Jørgen  

Scheel-Krüger, professor i neuroscience, 

Aarhus Universitet

06/11:  Hjernen og læring. Ole lauridsen,  

lektor i undervisning og læring, Aarhus 

Universitet

13/11:  Hjernen og motion. Mikkel Malling 

Beck, phd-studerende i human neuro- 

videnskab, Københavns Universitet

20/11:  Hjernen og sprog. Ole lauridsen,  

lektor i undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

At forstå sorg og tab

Holdnummer: 1923-037
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Mai-Britt Guldin, psykolog og senior-
forsker i sorg, Aarhus Universitetshospital

Alle mennesker vil i løbet af livet opleve sorg. En 

stor sorg ved dødsfald er altid forbundet med 

store forandringer i livet, som kræver bearbejd-

ning. nogle lukker sig inde og sorgen overtager 

livet, mens andre med bearbejdningen kommer 

styrkede igennem sorgen. lær at forstå sorgen 

endnu bedre både som et teoretisk fænomen og 

som et eksistentielt menneskeligt vilkår. Få nye 

perspektiver på den måde, vi i teori og praksis 

tænker om sorg, hvordan det ser ud at være i 

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

LEDELSE OG MÅLOPNÅELSE  
I DET 21. ÅRHUNDREDE:
VÆRDISKABELSE I OFFENTLIGE,  
PRIVATE OG FRIVILLIGE  
ORGANISATIONER

MATCHPOINTS SEMINAR
AARHUS UNIVERSITET
23.–25. MAJ 2019

MATCHPOINTS

Deltag i ledelseskonference på Aarhus Universitet og  
mød H.K.H. Kronprins Frederik, direktør Morten Albæk, 
EU-kommissær Margrethe Vestager, innovationsminister  
Sophie Løhde, professor Arnold Bakker, professor Lotte 
Bøgh Andersen samt en lang række andre forskere,  
ledere, politikere og meningsdannere, der vil gøre dig 
klogere på god ledelse i offentlige, private og frivillige  
organisationer.  

Konferencen kombinerer indsigter fra den nyeste ledelsesforskning 
med praktikeres erfaringer. Den henvender sig til private, offentlige 
og frivillige ledere, men også til dem, der uden formel lederkasket 
bidrager til at løse ledelsesopgaver, og dem, der har en generel 
interesse i ledelse. Lørdag er der mulighed for ledelsestræning på 
mindre hold. Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem  
Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Kronprins Frederiks Center 
for Offentlig Ledelse med Folkeuniversitetet i Aarhus som partner. 

Læs mere på www.matchpoints.au.dk 
Tilmeldingen åbner 14. januar 2019.

BLIV EN BEDRE LEDER:

Morten AlbækMargrethe Vestager Arnold Bakker Lotte Bøgh AndersenSophie Løhde 
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Naturvidenskab  
og teknologi

naturvidenskaben undersøger verdens byggesten.  
den rejser ud til fjerne galakser og dissekerer de  

mindste partikler. den åbner for en fascinerende verden,  
der kan gøre os klogere på både  

vores oprindelse og universets fremtid. 



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 

forelæsninger, hvor vi skal opleve na-

turens, kunstens og matematikkens 

sammensmeltning i en fascinerende 

cocktail, som vil være fyldt med overra-

skende og forunderlige sammenhæn-

ge. Alle forelæsningerne kan følges 

med stort udbytte uden specielle ma-

tematiske 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

Gravitationsbølger  
– ’En begivenhed der 
rystede verden’

Holdnummer: 1913-174
Tid: 21/2, 1 torsdag, kl. 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Thomas Tauris, professor i 
teoretisk astrofysik, Aarhus Universitet

nobelprisen i fysik 2017 gik til tre op-

havsmænd bag de første målinger af 

gravitationsbølger. Men hvad er gra-

vitationsbølger, hvorfor blev nobelpri-

sen uddelt med de indledende ord ”An 

event that shook the world”, hvorfor er 

det en markant begivenhed i astrofy-

sikkens historie, og hvad kan vi lære 

gennem observationer af disse bølger? 

For at svare på disse spørgsmål må vi 

omkring flere fysikrelaterede emner 

som relativitetsteori, bølger og elektro-

magnetisme, for at vi i den sidste time 

kan både se og høre, hvor eksotisk det 

univers vi lever i, virkelig er.

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 undervis-
ningsudvikler, Aarhus Universitet

de fleste af os har nok prøvet at kigge ud i det enorme 

Univers og stillet os selv spørgsmål som; hvad består en 

stjerne af? Hvor mange galakser findes 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 ad-

skillige generationer af astronomer, og vi bliver hele tiden 

klogere. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. 

Kom med på en spændende rejse gennem Universet, når 

fire forskere gør dig klogere på alt det, vi nu ved om Uni-

versets 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 

undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

20/03:  Jorden og solen. Christoffer Karoff, lektor i astro-

nomi, Aarhus Universitet

27/03:  Stjerner. Majken Brahe Ellegaard Christensen, 

cand.scient i astrofysik

03/04:  Planeter. Mads Fredslund Andersen, SOnG 

manager og astrofysiker ved Stellar Astrophysics 

Centre, Aarhus Universitet

”  Ønsket om forståelse og erkendelse er altid 
foregået i to retninger – udad som opdagelsesrejsende 
mod nye horisonter med ønsket om at erkende, hvordan 
verden og Universet ser ud, men også indad imod os 
selv og forståelsen af hvorfor.”

Ole Eggers Bjælde
Astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
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Fugletrækkets gåder

Holdnummer: 1913-216
Tid: 4/4, kl. 18.30-21.15 og  
6/4 kl. 10.00-14.00
Pris: 470 kr., studerende 275 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Kevin Kuhlmann Clausen, 
ph.d. og forsker i faunaøkologi, Aarhus 
Universitet

Fugle har altid fascineret os. Mest af alt 

med deres evne til at kunne flyve. For 

mange fugle er det at flyve dog ikke 

kun en fornøjelig fritidsaktivitet, men 

en nødvendighed for at kunne overle-

ve. Fugletræk kommer i mange former, 

og mens viben ofte nøjes med en tur til 

Holland, flyver havternen intet mindre 

end 71.000 km om året mellem Grøn-

land og Antarktis. Men hvorfor er det 

nødvendigt for fuglene at trække? Og 

hvorfor bliver nogle fuglearter i dan-

mark hele vinteren, mens andre drager 

sydpå? Hvordan finder fuglene egent-

lig vej? Og hvordan kan vi følge dem? 

Kom med til to spændende dage med 

forelæsninger og ekskursion, når vi 

sætter fuglene i fokus og forsøger at 

besvare nogle af fugletrækkets mange 

gåder. 

04/04:  Forelæsning
06/04:  Ekskursion til Skjern Enge 

Mødested: Hestholmtårnet

Naturvidenskabens 
detektiver

Holdnummer: 1923-018
Tid: 23/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Var det mon butleren, der gjorde det? 

Hvad var mordvåbnet, og hvornår ind-

traf dødstidspunktet? Vi fascineres 

gang på gang af både krimiserier og 

kriminalromaner. Men for flere forskere 

og eksperter er det virkelighed. de ar-

bejder hele tiden på at hjælpe politiet 

med opklaringsarbejdet i både store og 

små kriminalsager. Usynlige dnA-spor 

og tandsæt kan hjælpe med at fast-

lægge identiteter på både forbrydere 

og ofre. Forgiftninger og misbrug kan 

afsløres gennem retskemien. Og vi kan 

finde dødstidspunktet ved at kigge 

nærmere på de insektlarver, som lever 

af de døde kroppe. Få et unikt indblik i, 

hvordan naturvidenskabens eksperter 

arbejder som detektiver i kriminali-

tetens verden og hjælper med opkla-

ringen af selv de mest komplicerede 

mordgåder.

23/10:  Forbryderens usynlige spor 
– retsgenetik. Johan Frederik 

Torp Petersen, retsgenetiker, 

ph.d., Københavns Universitet

30/10:  Tænder som kilde til detalje-
rede beviser hos både leven-
de og døde – retsodontologi. 
dorthe Arenholt Bindslev, 

adjungeret professor, special-

tandlæge, Aarhus Universitet

06/11:  Behandlet, påvirket eller 
forgiftet? – retskemi. Martin 

Worm-leonhard, retskemiker, 

Syddansk Universitet

13/11:  Maddiker, fluer og føde – 
retsentomologi. Thomas J. 

Simonsen, kurator, naturhisto-

risk Museum

20/11:  Hvad den døde krop afslører 
– retsmedicin. Asser Hedegård 

Thomsen, speciallæge i rets-

medicin, Aarhus Universitet

Jordens klima og klimaforandringer

Holdnummer: 1923-094
Tid: 11/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad ved vi om klimaæn-

dringer over de sidste tusinder af år? Hvad sker der egent-

lig, når temperaturen stiger, og hvad betyder det for os i 

danmark og i resten af verden – for landbrug, fødevarer, 

fiskeri, energi eller for den regionale og internationale sik-

kerhedssituation? Jordens klima er i forandring og tem-

peraturen på kloden er stigende. Bliv klogere på, hvorfor 

klimaændringer opstår, og hvad det rent faktisk har af 

konsekvenser. Og få indblik i, hvad klimaændringerne får 

af betydning for jordens og menneskets fremtid. Hvordan 

vi kan imødegå ændringerne og de politiske problemstillin-

ger, vi kommer til at stå overfor.

11/09:  Hvad er klima – om jordens klimasystemer og 
de store kredsløb. Jens Olaf Pepke Pedersen, 

seniorforsker i klimaændringer, dTU Space

18/09:  Klimaforandringer – fra fortiden til i dag. 
Marit-Solveig Seidenkrantz, professor i geologi, 

Aarhus Universitet

25/09:  Klimaforandringernes konsekvenser – globalt 
og lokalt. Jesper Theilgaard, stifter af klima- 

formidling.dk og klimaekspert på dR

02/10:  Fremtidens fødevarer og energi. Jørgen Eivind 

Olesen, sektionsleder ved agroøkologi, Aarhus 

Universitet

 

Mens viben ofte nøjes med en 
tur til Holland, flyver havternen 
intet mindre end 71.000 km 
om året mellem Grønland og 
Antarktis.
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Mød Hans Jørgen Frederiksen på Folkeuniversitetet i 
foråret 2019 til forelæsningerne om ’Kunst og arkitek-
tur i Venedig, Ravenna og Urbino. Se side 29.

God kunst konkretiserer 
noget universelt
Hans Jørgen Frederiksen
lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie på Aar-
hus Universitet, har forelæst på Folkeuniversitetet i 40 
år, og han nyder at dele det kunsthistoriske vue og de 
interessante anekdoter med andre og opleve deltager-
nes begejstring.

For tiden er det rummet som rammesættende og betydningsbæren-

de for kunsten, der optager Hans Jørgen Frederiksens forskningsar-

bejde. derfor er han også i øjeblikket særligt interesseret i kunstnere 

som den italienske renæssancekunstner Piero della Francesca og 

danske Anette Harboe Flensburg. 

Parallelt med sit engagement i nutidskunsten har Hans Jørgen Fre-

deriksen i mange år beskæftiget sig særligt med middelalder- og 

renæssancekunst – noget han håber på at få mere tid til i fremtiden 

gennem både rejser og besøg på alverdens udstillinger. 

Gå på udstilling med et åbent sind
når vi som beskuere er på udstillinger eller ser på enkelte værker, er 

det vigtigt, at vi går til kunsten med åbne sanser og et åbent sind – 

det er den væsentligste forudsætning for at opleve kunst. Hvis vi på 

forhånd vidste, hvad kunsten ville få os til at føle eller opleve, ville der 

slet ikke være brug for kunsten.

Som mennesker oplever vi og lærer rigtig meget gennem vores san-

ser. Helt fra vi er små og hverken har ord eller begreber for noget 

som helst, er sansningen med til at præge vores personlighed. det 

gør, ifølge Hans Jørgen Frederiksen, kunsten vigtig for os som men-

nesker. ”den æstetisk funderede kunst er ikke alene noget, der gør 

livet mere interessant og farverigt men en erkendelsesvej helt på 

højde med videnskaben. Kunst er noget andet end positivistisk vi-

denskab; men de to har brug for hinanden – eller rettere: Vi har brug 

for dem begge”, fortæller han. 

Læs hele artiklen på www.fuau.dk
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Fordyb dig i filosofiens store spørgsmål til livet  
og i religioners svar til verdens folkeslag. 

Søg viden i historiens dokumenter eller monumenter, 
og kig arkæologen over skulderen.  

dyk ned under overfladen, og bliv klogere på nogle 
helt fundamentale forhold ved tilværelsen.

Historie, religion 
og filosofi 



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 europæisk 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 verdenshistoriske 

begivenheder og kraftcentre for en kulturel op-

blomstring inden for fx filosofi, videnskab, kunst 

og kultur, der har været stilskabende langt ud 

over byens volde – og langt ud over sin tid. Hvil-

ken udvikling var det, der fandt sted i disse byer, 

hvorfor skete udviklingen netop her, og hvilken 

betydning har den fået for vores historie?

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 middelalderen. Ebbe 

Juul-Heider, lektor, cand.mag., oberst-

løjtnant

13/02:  Firenze i renæssancen. Martin Ammits-

bøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, 

filosofi og samfundsfag

20/02:  Paris i 1800-tallet – den urbane indi-
vidualisme. 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 – storbyer i krig og fred. 
Martin Ammitsbøll Husted, lektor,  

cand.mag. i historie, filosofi og sam-

fundsfag

Hvad enhver  
dansker bør vide

Holdnummer: 1913-221
Tid: 24/1, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Hvad bør man læse, høre, se, eller smage, før man 

dør? det giver tv, bøger og aviser os mange bud 

på. På Folkeuniversitetet har vi spurgt eksperter-

ne. Vi inviterer nogle af landets dygtigste forske-

re til at give deres bud på, hvad der er grund-

læggende at vide inden for deres fag. Få overblik 

over milepæle, begivenheder og personer, som 

revolutionerede menneskets tilværelse. Hvad 

betyder 1864 for danmarkshistorien? Hvorfor er 

Johannes V. Jensen fortsat på pensum? Hvorfor 

er dansk design noget helt særligt? Hvad er de 

væsentligste nybrud inden for naturvidenskaben 

gennem de sidste 200 år? Hvilke komponister 

har haft størst indflydelse på dansk musiktraditi-

on? Og hvilke danske kunstnere er de mest ikoni-

ske? Få perspektiv på nogle af de begivenheder, 

som ændrede verden. Hvad ændrede historien 

og hvorfor?

24/01:  Litteratur. Peter Stein larsen, professor, 

dr.phil. og ph.d.

31/01:  Danmarks historie. Steffen Heiberg, 

historiker og fhv. forskningschef, det 

nationalhistoriske Museum Frederiks-

borg Slot

07/02:  Dansk design. Thomas dickson, forfat-

ter, arkitekt og industriel designer

14/02:  Teknologi og naturvidenskab. Kristian 

Hvidtfelt nielsen, lektor i videnskabsstu-

dier, Aarhus Universitet

21/02:  Musik. leif V.S. Balthzersen, mag.art. i 

musikvidenskab

28/02:  Kunst. Teresa Østergaard Pedersen, 

ph.d., museumsinspektør, Holstebro 

Kunstmuseum

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 Søren-
sen, ph.d. i klassisk arkæologi, Aarhus 
Universitet og Tao Thykier Makeeff, 
ph.d.-studerende i religionshistorie, 
Lunds Universitet

Alle oprindelige religioner var poly-

teistiske – 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 Middelhavsregionen 

stod de mange mennesker og folkeslag 

i forbindelse med hinanden – gennem 

krige, handel og vandringer. det kan vi 

bl.a. se i arkæologien (kunst og kultur) 

og i de historiske tekster. Men også de 

forskellige religioner giver et rigt vid-

nesbyrd om, hvilket liv, tidligere tiders 

mennesker har levet, og hvordan de 

selv har forklaret det. Bliv klogere på 

både religion og historie på én lørdag, 

når vi undersøger religiøse opfattel-

ser på tværs af kulturer i antikken, fra 

Grækenland til Babylon. Og ser nær-

mere på, hvordan vi i vores moderne 

globaliserede verden modtager, bruger 

og inkorporerer de antikke religioner i 

vores kultur.

Følg Folkeuniversitetet  
på Facebook  
facebook.com/fuherning
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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 selv-

følgelig hans mange bygningsværker som Fre-

deriksborg, Rosenborg, Rundetårn og Tøjhuset. 

Men også at vi fra hans hånd har bevaret 3000 

breve, der uden nåde afslører hans stærke og 

svage sider. Som politiker kunne han være re-

alistisk og vidtskuende, men han kunne også 

gøre sig illusioner og være utilgængelig for an-

dres 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 katastro-

fer. Hans liv blev et drama, der for altid ændrede 

danmarkshistorien. dagen tager afsæt i Steffen 

Heibergs bog ’Christian 4. En europæisk stats-

mand’ (lindhardt og Ringhof).

Tirpitz-stillingen  
– en del af Hitlers Atlantvold

Holdnummer: 1913-376
Tid: 3/4, 1 onsdag, kl. 19.30-21.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: John V. Jensen, museumsinspektør, 
Vardemuseerne

langs hele Vadehavet findes rester af Hitlers 

Atlantvold fra Anden Verdenskrig. de mange 

bunkere var engang brikker i et kystforsvar, der 

strakte sig fra nordkap til Pyrenæerne. Tilsam-

men giver de et indtryk af det enorme forsvars-

værk, nazisterne etablerede for at fastholde det 

erobrede Europa. Forelæsningen zoomer ind på 

Tirpitz-stillingen ved Blåvand, der som en del af 

Atlantvolden skulle have forsvaret danmark mod 

en britisk-amerikansk invasion. Men invasionen 

kom aldrig, og bunkeren blev ikke færdig før den 

tyske kapitulation. Hvorfor gav Hitler ordre til at 

opføre et stort fæstningsværk langs Vesteuropas 

kyster? det og meget mere skal vi høre om denne 

aften, der giver et indblik i et fascinerende styk-

ke danmarks- og militærhistorie. Forelæsningen 

bygger på den nye bog ’Tirpitz-stillingen – en del 

af Atlantvolden’. I forlængelse af forelæsningen 

er der arrangeret et besøg og særomvisning på 

museet den 6/4 med forelæseren, museumsin-

spektør John V. Jensen. Besøget skal tilmeldes 

og købes separet efter ’først til mølle’-princippet. 

Se næste hold.

Besøg og særomvisning på Tirpitz

Holdnummer: 1913-375
Tid: 6/4, 1 lørdag, kl. 11.00-11.30
Pris: 180 kr.
Sted: Tirpitz, mødested ved billetsalget,  
Tirpitzvej 1. Obs. Deltagerne sørger selv for kørsel til 
og fra Blåvand
Underviser: John V. Jensen, museumsinspektør, 
Vardemuseerne

Tag med på besøg på Tirpitz i Blåvand, der sidste 

år blev kåret som danmarks bedste temamuse-

um. Her skal vi se museets helt nye udstilling om 

minerydningen langs den jyske vestkyst i 1945, 

og så giver museumsinspektør John V. Jensen en 

eksklusiv rundvisning i den gamle Tirpitz-bunker 

og i de Bjarke Ingels imponerende museumsbyg-

ninger, der graver sig ind i sandet. Besøg og om-

visning er forbeholdt deltagerne på forelæsning 

’Tirpitz-stillingen og Hitlers Atlantvold’. Se fore-

gående hold. Museumsbesøget skal tilmeldes og 

købes separet efter ’først til mølle’-princippet.

Etiske teorier

Holdnummer: 1913-314
Tid: 24/4, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Jørgen Husted, lektor emeritus i filoso-
fi, Aarhus Universitet og tidl. medlem af Etisk Råd

Hvad siger moralen, jeg skal gøre? Hvorfor skal 

jeg gøre, hvad moralen siger? Aftenen præsente-

rer de fremtrædende etiske teorier: pligtetik, nyt-

teetik, common sense-etik, dydsetik, omsorgse-

tik og eksistensetik. der tages udgangspunkt i 

moral og etik samt de forskellige værdibegreber. 

desuden præsenteres etisk relativisme og etisk 

subjektivisme. Teorierne bliver løbende illustre-

ret med cases, udvalgte etiske spørgsmål og ak-

tuelle etiske debatemner. 

Vågn op til livet

Holdnummer: 1913-182
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i huma-
nistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i 
psykologi

Hvordan skal man leve sit liv, for at 

det bliver et godt liv? Vores kultur er 

præget af en forestilling om, at vi opnår 

et godt liv ved at få oplevelser, tjene 

penge, forbruge, præstere og få social 

anerkendelse. På den måde har men-

neskets natur ikke ændret sig synder-

ligt de sidste 2500 år. Men stadig flere 

af os føler, at vores måde at leve på 

virker lidt som at gå i søvne. Mange af 

os savner et mere meningsfuldt og fyl-

destgørende liv. den østlige og vestli-

ge filosofi indeholder da også et tidløst 

budskab om, at vi faktisk kan vågne op 

til et andet og bedre liv. Hvis vi forhol-

der os bevidst til vores livsvilkår, kan vi 

nemlig få en mere menneskelig tilvæ-

relse. Forløbet tager udgangspunkt i 

bogen ’livskunsten – filosofien om at 

vågne op til livet’ (Akademisk Forlag).

10.15:  Søvn og vågentilstand 
12.45:  Døden 
14.30:  Hjertet og ånden 

Gå dig til ny viden. 
Se side 23
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Byvandringer:  
På vandring gennem Hernings historie

Holdnummer: 1913-313
Tid: 9/5, 4 torsdage, kl. 16.30-18.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr. 
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor

Mød fortiden, når eksperter fra Midtjyllands Museum tager 

dig med på fire byvandringer gennem Hernings historie. 

Vi starter i 1800-tallet og følger byens udvikling fra hede-

bønder til det Herning, vi kender i dag. På turene gennem 

byen skal vi høre om, hvordan Herning opstod, fordi den 

jyske hede blev opdyrket, og et tinghus blev anlagt. Vi skal 

høre om hedebøndernes husflidsproduktion af strømper, 

der udviklede sig til en hel tekstilindustri, som senere blev 

definerende for det moderne Herning som danmarks teks-

tilmekka. Og så skal vi besøge en lejlighed under besæt-

telsen, hvor du kan blive budt på en kop erstatningskaffe.

09/05:  Hernings fødsel. Jesper Meyer Christensen, 

samlingschef og museumsinspektør, Museum 

Midtjylland 

 Mødested: Foran Herning Bibliotek, Østergade 8

16/05:  Fra hedebønder til tekstilindustri. Kristine 

Holm-Jensen, museumsinspektør, Textilforum, 

Museum Midtjylland  

Mødested: Frilandsmuseet Herning,  

Museumsgade 32

23/05:  Herning under besættelsen. Jesper Meyer 

Christensen, samlingschef og museumsinspektør, 

Museum Midtjylland  

Mødested: På hjørnet af Mindegade og Torvet i 

Herning

30/05:  Det moderne Herning. Kristine Holm-Jensen, mu-

seumsinspektør, Textilforum, Museum Midtjylland 

Mødested: Hakkelsesskæreriet, i gården bag 

Dalgasgade 45

Gå dig klog  
– filosofisk vandretur

Holdnummer: 1913-248
Tid: 2/6, 1 søndag, kl. 15.00-17.30
Pris: 280 kr., studerende 210, 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 væ-

ret et redskab til at finde inspiration. 

Filosoffer som Kant, Kierkegaard, ni-

etzche og Rousseau har alle vandret 

rundt i naturen og byen for at bevæge 

tankerne og få sat gang i samspillet 

mellem krop og sind. Vær med, når Fol-

keuniversitetet i selskab med Carsten 

Fogh nielsen sætter farten ned og dra-

ger på en filosofisk vandretur i smukke 

omgivelser 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. Og lær, 

hvordan man tænker og får idéer på 

farten. 

Gå dig klog  
– filosofisk byvandring

Holdnummer: 1913-247
Tid: 1/6, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30
Pris: 280 kr., studerende 210 kr.,  
inkl. kaffe og bolle
Maks. 25 deltagere
Sted: Hjejlekiosken, Silkeborg Havn
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, 
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet

Vandring og byliv har for mange fi-

losoffer været både et redskab til at 

finde inspiration og en arena at filoso-

fere på. Filosoffer som Sokrates, Kant, 

Kierkegaard, Sartre og Rousseau har 

alle vandret rundt i byens gader for at 

debattere filosofi med andre af byens 

borgere og for at bevæge tankerne og 

få sat gang i samspillet mellem krop 

og sind. Vær med, når Folkeuniversite-

tet i selskab med filosof Carsten Fogh 

nielsen sætter farten ned og drager på 

filosofisk byvandring. Kom med på en 

tur rundt i Silkeborg, samtidig med at 

vi sætter fokus på, hvad byen kan og 

har betydet for tænkningen. Vi mødes 

foran Hjejlekiosken på Silkeborg Havn. 

Undervejs får vi en kop kaffe med en 

bolle på en café i midtbyen. 

 

Året er 1648. Christian IV er 
alvorligt syg og tager mod 
København for at dø på sit 
yndlingsslot Rosenborg.
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Simona Zetterberg Gjerlevsen
Adjunkt i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Du har måske læst ’Kongens fald’ og bladret dig gennem 
siderne med Christian 2.s eksekvering af det Stockholm-
ske blodbad. Eller måske har du set filmen ’En kongelig 
affære’ og oplevet Struensees relation til en utilregnelig 
Christian 7.? Begge er gode historiske fortællinger. Og 
begge fortæller de danmarkshistorien gennem fiktion.  
Simona Zetterberg Gjerlevsen forsker i historiske roma-
ner og fiktionalitet. Og så har hun bl.a. skrevet bogen 
’Fiktion’ til den populære Tænkepauser-bogserie.

dramatiske serier, overraskende romaner og adrenalinpumpende 

computerspil. næsten alle mennesker dykker dagligt ned i fiktionens 

verden. Og netop derfor mener Simona Zetterberg Gjerlevsen, at fik-

tion er vigtig at tale om. ”Fiktion har nogle helt særlige egenskaber, 

der kan få os til at se verden på nye måder”, forklarer hun og fort-

sætter: ”Fiktionen tillader os at tage et skridt tilbage og forstå andres 

fortællinger, synsvinkler og holdninger”. 

Fiktionen påvirker vores liv
den romerske digter Horats sagde, at digtning både kan nytte og 

fornøje. Og ifølge Simona gælder det samme for de fiktionsværker, 

vi omgiver os med i dag. ”Vi har sommetider brug for at koble af og 

se underholdende tv-serier eller læse krimier, der ikke nødvendigvis 

giver os nogen særlig nyttig indsigt. Andre gange har vi behov for at 

fordybe os i fiktionsværker, der får os til at se anderledes på vores 

egne liv eller den virkelighed, vi lever i. Fiktion er nemlig ikke afkoblet 

fra virkeligheden, men en anden måde at nå ind til virkeligheden på”, 

forklarer hun. 

Fremadrettet håber Simona Zetterberg Gjerlevsen på at kunne gra-

ve endnu dybere i vores forståelse af, hvad det fiktive kan. Kan vi 

fx finde alternative måder at tænke økonomi på gennem fiktionen? 

Eller kan vi få et andet forhold til global opvarmning ved at læse 

økokritisk poesi? 

Læs hele artiklen på www.fuau.dk

Mød Simona Zetterberg Gjerlevsen på  Folkeuniversitetet i foråret 2019 i 
forelæsningsrækken ’Knæk litteraturens koder’.  Se side 71.  

Fiktion kan både 
nytte og fornøje
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Kvinder og gudinder:  
Hvem har bukserne på i den 
nordiske mytologi?

Holdnummer: 1923-036
Tid: 4/9, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Karen Bek-Pedersen,  
ph.d. i kulturhistorie

når man taler om nordisk mytologi, 

tænker de fleste på Odin og Thor og 

måske loke. Men mytologien vrimler 

også med kvindelige figurer af alle 

slags, og der er mange tegn på, at dis-

se forskellige kvinder og gudinder har 

spillet en meget større rolle i førkristen 

tid, end indtrykket er, når man læser 

de overleverede kilder. denne dag kan 

du høre om Skade og hendes ’kamp’ 

mod aserne, om Gefjuns skabelse af 

Sjælland, om Frigg, der snyder Odin, 

og selvfølgelig om Freja og hendes 

mange oversete facetter. desuden kan 

du blive klogere på jættekvinder, diser, 

valkyrier samt et par helt almindelige 

kvinder. Med udgangspunkt i proble-

matikken om kønskvoter i de skriftlige 

kilder får du her et nuanceret indblik i 

vikingetidens guddommelige galleri.

Sorte kapitler i Danmarks historie 
efter Anden Verdenskrig?

Holdnummer: 1923-087
Tid: 4/9, 2 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: John V. Jensen, museumsinspektør, 
Vardemuseerne

I to forelæsninger går vi tæt på begivenheder 

fra efterkrigstidens danmark, som har været 

stærkt omdiskuterede i eftertiden. For hvordan 

skal man forstå historien? Første forelæsning 

fortæller historien om de tyske flygtninge i dan-

mark. I det tidlige 1945 spredte frygten sig for de 

fremrykkende russiske styrker og sendte henved 

15 millioner tyskere på flugt. Ca. 250.000 af dem 

havnede i danmark. Situationen var særdeles 

vanskelig: dels var danmark udmarvet efter fem 

års besættelse; dels tilhørte flygtningene fjen-

den. Var der tale om den største humanitære 

katastrofe i danmarkshistorien, eller blev opga-

ven løst tilfredsstillende under de svære betin-

gelser? Herefter dykker vi ned i minerydningen 

langs den jyske vestkyst. I 1942 beordrede Hitler 

opbygningen et forsvarsværk langs kysten, der 

samtidig blev mineret for yderligere at sikre om-

rådet. Efter Tysklands kapitulation lå minerne 

stadig under sandet, og tyske soldater blev beor-

dret til at fjerne dem med tab af menneskeliv til 

følge. Var der tale om danske krigsforbrydelser?

04/09:  Den anden besættelse – de tyske flygt-
ninge i Danmark 1945-49

11/09:  Et sort kapitel i Danmarkshistorien? – 

minerydningen langs Vestkysten

Verdens store religioner

Holdnummer: 1923-010
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Forelæsningsrækken byder indenfor i religiøse 

kulturer, peger på ligheder og forskelle, og for-

klarer, hvordan man kan forstå Vestens syn på 

religion i dag og endvidere forstå verdens 1,3 mia. 

ikke-religiøse. Se nærmere på verden gennem de 

store religioner og få kvalificerede perspektiver 

på spørgsmålene: Hvordan opstod de religiøse 

traditioner? Hvilken udvikling har de gennemgå-

et? Og hvad står de for i dag? Få et indblik i seks 

religioners basale overbevisninger og værdier fra 

et historisk forankret, men nutidigt perspektiv.

23/10:  Indledning om religioner og deres 
betydning. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

30/10:  Jødedom. Marianne Schleicher, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

06/11:  Kristendom. Else Marie Wiberg Peder-

sen, lektor i systematisk teologi, Aarhus 

Universitet

13/11:  Islam. John Møller larsen, ph.d. i religi-

onsvidenskab, Aarhus Universitet

20/11:  Hinduisme. Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

27/11:  Buddhisme. Jesper Østergaard, ph.d. i 

religionsvidenskab, forfatter og under- 

viser, Aarhus HF og VUC

”  At både Jesus og Buddha også kan være at 
finde blandt de hinduistiske guder overrasker 
mange af de deltagere, jeg har forelæst for 
igennem tiden.”

Marianne Qvortrup Fibiger
lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
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Tyskland 360 grader

Holdnummer: 1923-029
Tid: 23/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15

Efter valget af Trump i USA er Tyskland blevet 

kaldt den nye leder af den frie verden. Og zoomer 

vi ind på vores eget lille land, er danmarks histo-

rie vævet tæt sammen med vores tyske nabo, og 

mange kulturelle strømninger er netop kommet 

hertil sydfra. det mærkelige er, at vi ved mindre 

og mindre om vores største nabo, der samtidig 

er blevet mere og mere politisk og kulturelt re-

levant. Tag med på en kultur-historisk rejse gen-

nem Tyskland i selskab med bl.a. Goethe, Kant, 

Beethoven, Bismarck, Mies van der Rohe – og 

Merkel. Forelæserne leder os gennem de vigti-

ge strømninger inden for tysk historie, samfund, 

politik, tænkning og kultur og retter hver især 

blikket mod vigtige milepæle inden for deres felt 

– det tidsmæssige snit varierer derfor fra fore-

læsning til forelæsning. Få seks fageksperters 

bud på, hvad man bare må vide om landet lige 

ved siden af os.

23/10:  Tysklands moderne historie. Martin 

Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 

historie, filosofi og samfundsfag

30/10:  Tysk politik og samfund i dag. Philipp 

Alexander Ostrowicz, dr.phil., senior-

forskningsrådgiver, Copenhagen Busi-

ness School

06/11:  Litteratur og film. Hanne Roswall laur-

sen, lektor, ph.d. i tysk litteratur

13/11:  Arkitektur, byplanlægning og design. 
Hans Christian Post, postdoc, Syddansk 

Universitet

20/11:  Klassisk musik. leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab

27/11:  Filosofi. Martin Ammitsbøll Husted, 

lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

Tænk dig om

Holdnummer: 1923-004
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Jens Christian Bjerring, 
adjunkt i filosofi, Aarhus Universitet

Vi møder argumenter overalt, hvor 

mennesker forsøger at overbevise an-

dre om en påstand: når politikere taler 

for deres politik; når reklamefolk taler 

for deres produkt; når videnskabsfolk 

taler for deres teori eller præster for 

deres tro; og når vi taler med hinanden 

i hverdagen. derfor er det en uundvær-

lig evne at kunne identificere, evaluere 

og konstruere argumenter på effektiv 

vis. det er en af filosofiens spidskom-

petencer, og filosofien kan lære dig at 

skabe gode argumenter ved at tænke 

dig om. Med dette forløb får du mulig-

hed for at tilegne dig disse evner. du 

får en introduktion til en række begre-

ber og metoder, der gør det muligt at 

forstå og afkode argumenters indre 

logik, at identificere fejlslutninger og 

skjulte præmisser og at opbygge din 

egen evne til at konstruere holdbare 

argumenter og kommunikere dem ef-

fektivt.

Den europæiske luftkrig

Holdnummer: 1923-068
Tid: 9/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet,  
Birk Centerpark 15
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Anden Verdenskrig var krigen, hvor luftstyrker 

blev et krigsvindende våben. luftkrigen blev ud-

kæmpet med stadigt mere sofistikeret teknologi 

og voksende grusomhed af både de allierede og 

de tyske luftstyrker. dagen tager udgangspunkt i 

den militærhistoriske fortælling om den europæ-

iske luftkrig og de afgørende slag, herunder Sla-

get om England og bombekampagnen imod de 

tyske storbyer. Hertil kommer, at luftkrigen i sig 

selv er en fængslende historie om ekstrem tek-

nologisk konkurrence, taktisk og strategisk ud-

vikling og frem for alt individuelt mod. desuden 

inddrages overvejelser om luftkrigens pris og 

nødvendighed, og der ses på dens konsekvenser 

for efterkrigstidens forståelse af, om luftangreb 

på civile mål kan retfærdiggøres.
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14 dages rundrejse med god tid i de klassiske byer Isfahan 
og Shiraz. Isfahan er en af verdens smukkeste byer med den 
store Emam-plads, der omkranses af turkisblå kupler, palads, 
moskéer og bazar. Vi ser Persepolis og kongegravene.  
Yazd ligger på randen af ørkenen, og vi ser zoroasternes 
 ildtempel. Vi gør holdt i en oase og i tæppebyerne Nain og 
 Kashan, inden rejsen slutter i hovedstaden Teheran. 

Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande. I Armenien ser vi 
katedralen med relikvier fra Noas Ark. Hovedstaden Yerevan har mu-
seet ’Armeniens hæng ende haver’. Klostret Guegard ligger delvist 
i en klippe hule. Smukke udsigter ad ’Military Highway’ i Georgien. I 
vindistriktet spiser vi frokost hos en familie. Sydlandsk stemning og 
atmosfære i Tbilisi. Max 20 deltagere.

Spændende kombination af to nabolande. Den lyserøde klippe-
by Petra og Jerusalem er højdepunkterne. Byvandring til alle de 
kendte steder i Jerusalem. Jeep-safari i Wadi Rum-ørkenen i Jor-
dan. Masada-klippen samt Bethlehem, Nazareth og Genesareth 
sø. Vi kører over grænsen ved Aqaba og Eilat og passerer de gam-
le kobberminer samt naturfænomenet Kong Salomons søjler.

Rundrejse med de kendte silkevejsbyer Samarkand og Bukhara 
og i tilgift et eventyr i ørkenen: Et sensationelt kunstmuseum i 
verdensklasse. Nukus State Art Museum har 82.000 avantgarde 
kunstværker. Deraf tilnavnet ’Ørkenens Louvre’. Vi har tid i den 
gamle slavehandelsby Khiva, der ligger bag 10 m høje ringmure. 
Samarkand fascinerer med sine orientalske pragt bygninger og 
den markante Registan-plads.



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.



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 renæssan-

cekultur i især Venedig og i den lille hertugelige bjergby 

Urbino i regionen Marche. Her holdt den berømte hertug 

Federico da Montefeltro hof i sidste del af 1400-tallet, og 

billedkunstnere som Piero della Francesca bidrog til Urbi-

nos ry som et af renæssancens vigtigste centre.

Kunsthistorien – kort og godt

Holdnummer: 1913-256
Tid: 28/2, 7 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på stedet, Birk Centerpark 15

Hvad karakteriserer barokken? Realismen? Og futurismen? 

Hvis du trænger til at få et godt overblik, få opfrisket din 

hukommelse eller for første gang stifte bekendtskab med 

kunsthistoriens forunderlige forandringer, så kom og vær 

med, når vi byder på en sprudlende gennemgang af kunst-

historien fra renæssance til samtid. Forelæsningerne om-

handler først og fremmest maleri, skulptur og arkitektur. 

Men vi kommer også omkring stilretninger fra især det 20. 

og 21. århundrede, der udfolder sig i andre materialer og 

gør brug af andre teknikker. Kunsten flytter sig, ændrer 

udtryk og griber om sig. Få hele historien.

28/02:  Renæssance og barok. Gitte Tandrup, mag.art. i 

kunsthistorie

07/03:  Klassicisme og romantik. Jørgen Printz Steinicke, 

kunstner og cand.mag. i historie og kunsthistorie 

14/03:  Realisme og impressionisme. Gitte Tandrup,  

mag.art. i kunsthistorie

21/03:  Symbolisme og ekspressionisme. Gitte Tandrup, 

mag.art. i kunsthistorie

28/03:  Kubisme og futurisme. Ove Mogensen, fhv. leder 

af Kunstmuseet i Tønder

04/04:  Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen,  

cand.mag. i kunsthistorie

11/04:  Samtidskunsten. Kristian Handberg, postdoc i 

kunsthistorie, Københavns Universitet

Hvordan får vi mere  
ud af litteratur?

Holdnummer: 1913-223
Tid: 16/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15
Underviser: Anders Østergaard, ekstern 
lektor i litteratur, Københavns Universitet

Hvad er det særlige, litteraturen har 

at tilbyde os? Og får vi det hele med? 

Meningen med denne dag er at skærpe 

vores udbytte, når vi læser. Vi sætter 

fokus på litteraturens forskellige må-

der at rive os med på, at lege med os, 

drille os, at udvide vores horisont. det 

er et emne, der har optaget sindene fra 

Aristoteles til vore dage. Vi vil både se 

på, hvad litteratur har til fælles med 

anden kunst, med psykologi og filosofi 

– og på, hvad der er dens helt særlige 

udtryksmåde. I centrum står litteratur 

som fiktion, som fortælling, som sprog-

billeder, som drama – fra den sproglige 

leg til den dybe livstolkning. En vifte af 

gode tekster foldes ud og krydres med 

billeder og videoeksempler fra film, 

skuespil osv.

Mesterværker  
– fra Giotto til Picasso

Holdnummer: 1913-255
Tid: 27/3, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU Herning, lokale oplyses på 
stedet, Birk Centerpark 15

Over tre gange skal vi stifte nærmere 

bekendtskab med 41 mesterværker 

inden for billedkunsten – begyndende 

med Giotto, der indvarsler et afgørende 

skift frem mod renæssancen. Traditio-

nen fra 1400-tallets efterhånden fuldt 

udfoldede renæssance dominerer al 

europæisk kunst frem til kubismens 

livtag med 500 års hævdvundne fore-

stillinger om, hvordan et maleri skal se 

ud. Picassos ’Guernica’ fra 1937 slutter 

derfor forelæsningsrækken af. Under-

vejs kommer vi omkring alle de store 

– fra Michelangelo og Caravaggio til 

Rembrandt, van Gogh og Munch. Glæd 

dig til hyggelige aftener om kunstens 

klassikere.

27/03:  Fra Giotto og Michelangelo til 
Breughel og El Greco. Jørgen 

Printz Steinicke, kunstner og 

cand.mag. i historie og kunst-

historie

03/04:  Fra Caravaggio og Rubens 
til Velázquez og Rembrandt. 
Jørgen Printz Steinicke, kunst-

ner og cand.mag. i historie og 

kunsthistorie 

10/04:  Fra Goya og Caspar David 
Friedrich til van Gogh og 
Munch. Jørgen Printz Stei-

nicke, kunstner og cand.mag. i 

historie og kunsthistorie

Invitér en god ven 
til oplevelser i 
kunsthistorien på 
Folkeuniversitetet
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Grin dig klogere, når stand-up komiker Sebastian Dorset byder  
velkommen til en række veloplagte forskere, der denne aften har 
forladt universitetets trygge rammer. 

Forsker stand-up
Sebastian Dorset
og forskerne på slap line

VÆRT

Sebastian Dorset, stand-up komiker

OPLEV BLANDT ANDRE

Conrad Joseph Molden, ekstern lektor i engelsk,  

Aarhus Universitet 

Bjarke Takashi Røjle Christensen, post.doc. i kvante- 

fysik, Københavns Universitet

Vibeke Elisabeth Hjortdal, overlæge og klinisk  

professor i hjertekirurgi, Aarhus Universitet

Tobias Wang Nielsen, professor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet 

TID OG STED

22/04: Herning – Fermaten kl. 20.00-21.30 

23/04:   Odense – Magasinet kl. 20.00-21.30

25/04:  Aalborg – Studenterhuset kl. 20.00-21.30

26/04:  Aarhus – Stakladen kl. 20.00-21.30

29/04: København – nørrebro Teater kl. 20.00-21.30

TILMELDING
75 kr. Tilmeld dig på fuau.dk 

I anledning af Forskningens døgn 2019 kan du nu opleve forskningsformidling 

på en helt ny måde: Yempofyldt, overraskende og underholdende vidensfor-

midling krydret med stand-up. En række modige forskere fra fem forskellige 

fag er blevet coachet af dorset og går denne aften på scenen med hvert deres 

forsker stand-up show.

30 FORSKER STAnd-UP



31RUndT OM HOlBERG

PROGRAM

Del 1: Holbergs tekster
18.30  Velkommen
18.40  Oplæg: Introduktion til Holberg – natio-

naldigter i både norge og danmark 
19.05  Oplæg: Holberg som historieskriver 

19.20  Oplæg: At nyopsætte Holbergs komedier

19.35  Samtale mellem oplægsholdere og vært

20.00  Pause 

Del 2: Holbergs lektier til nutiden
20.15  Gentænkt musik fra Holbergs tid

20.25   Oplæg: Holberg og kønsrollerne

20.40  Oplæg: Holberg og ’de fremmede’  

– kulturmøder og tolerance

20.55  Samtale mellem oplægsholderne og vært

21.30 Tak for i aften

Oplev blandt andre:  
Bent Holm, lektor emeritus i teatervidenskab  

ved Københavns Universitet, Gunnar Sivertsen,  

forsker ved nordisk institutt for studier av

innovasjon, forskning og utdanning, Karen Skov-

gaard-Petersen, direktør for det danske Sprog- 

og litteraturselskab, Marianne Stidsen, lektor i 

dansk ved Københavns Universitet, Mikkel Bruun 

Zangenberg, litteraturskribent ved Weekendavi-

sen og Jeppe Zeeberg, pianist.

TID OG STED

21/02:  Aalborg – Musikkens hus kl. 18.30–21.30 

22/02:  København – Hofteatret kl. 18.30-21.30

24/02:  Aarhus – Aarhus Teater kl. 14.00–17.00

25/02:  Odense – Magasinet kl. 18.30–21.30

PRIS

75 kr. / 125 kr. inkl. bog.

Se det fulde program og tilmeld dig på fuau.dk

Kom med til en aften i Holbergs tegn, når vi åbner dørene til et forfatterskab, 
der har været med til at forme dansk litteratur de sidste 300 år – og som  
samtidig kan inspirere samfundet og livet anno 2019. 

”Man må først lære 
at tvivle, førend man 

må lære at tro”
Ludvig Holberg

ludvig Holberg er uomtvisteligt en af nordens største forfattere. Han blev født i Bergen 

i norge, men endte som ærkekøbenhavner og er blevet kaldt ”den danske litteraturs 

fader”. Han skabte komedien på dansk og var med til at introducere flere moderne litte-

rære genrer i dansk litteratur. Og han var et oplysningstidsmenneske, der tog livtag med 

nogle af tidens største samfundsemner som kønsroller, religiøs tolerance og ufornuftige 

autoriteter – temaer, der stadig i høj grad er til debat i danmark og norge i dag. Men 

hvem var han egentlig, Holberg? Hvorfor er hans omfattende forfatterskab så bane- 

brydende? Hvilke ukendte sider af det kan udfordre vores klassiske billede af Holberg 

som forfatter? Og hvilken lektie kan vi lære af hans samfundskritiske og filosofiske over-

vejelser i dag?

Arrangementet er en fejring af udgivelsen af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 

1-22, som i februar 2019 suppleres med en 1-bindsudgave af udvalgte højdepunkter fra 

de 22 bind. nu kan du komme tæt på et af dansk litteraturs største forfatterskaber i en 

udgave, hvor de latinske tekster er nyoversat til dansk, og de danske tekster er gengivet 

i moderne retskrivning, så de kommer nutidens læsere i møde. Her er Holbergs egne ord, 

men uden vanskelige stavemåder.

Som deltager kan du købe sidste bind i udgivelsesserien med et udvalg af Holbergs 

vigtigste tekster til halv pris 50 kr. (normalpris 100 kr.).

Rundt om Holberg 
– en nutidig klassiker



1918 —1939
MelleMtiden

Søren Hein Rasmussen,  
ph.d. i historie, MegaNørd

Århundredets Festival er støttet af
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1.–10. marts

Søren Hein Rasmussen,  
ph.d. i historie, MegaNørd

Århundredets Festival sætter for ottende gang en histo-
risk periode under lup! Fra den 1. til den 10. marts dyk-
ker vi ned i mellemkrigstiden 1918-1939. Vi kalder årets  
festival for MELLEMTIDEN. Herunder udvalgte arran-
gementer i Aarhus, som du allerede nu kan tilmelde dig.  
Se flere på aarhundredetsfestival.dk

the swing era  
– aarhus Jazz Orchestra

Hold-nr.: 1911-433
Tid: Fredag 1/3, kl. 20.00-21.30 (Dørene åbner kl. 19.30)
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
Pris: 150 kr., studerende 75 kr.
Samarbejdspartner: Aarhus Jazz Orchestra

Kom med på en musikalsk rejse tilbage i tiden, når Aarhus Jazz  

Orchestra, anført af dirigent Jesper Riis og med solisten Live Foyn 
Friis, sætter aulaen i svingninger. Historiker Søren Hein Rasmussen 

gør dig indledningsvis klogere på den kultur, som musikken udsprang 

af. Koncerten vil være bygget op omkring artister fra The Swing Era, 

men med afstikkere til den danske visetradition.

Kærs KunstKafé

Hold-nr.: 1911-414
Tid: Tirsdag 5/3, kl. 10.00-14.00
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 160 kr. inkl. kaffe/te og kage
Samarbejdspartner: DOKK1

Kunsthistoriker Peter Kær byder inden for i sin kunstkafé, hvor vi 

kigger på kunsten, som den udfoldede sig mellem de to verdenskri-

ge.  Vi kommer omkring store kunstnere som Wassily Kandinsky, Paul 

Klee, Mies van der Rohe, Joan Miro, Marcel duchamp, André Breton 

og Franciska Clausen. Undervejs vil vi lytte til musikalske indslag ved 

guitarist Peter Uldahl. 

når Krisen Kradser

Hold-nr.: 1911-415
Tid: Torsdag 7/3, kl. 19.00-21.00
Sted: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
Pris: 120 kr., studerende 60 kr.
Samarbejdspartner: DOKK1

Etnolog Frederikke Heick giver et indblik i 1930’ernes krisetider 

og husmødrenes metoder til at få tiøren til at række længst muligt. 

Men vi kigger også på bæredygtig levevis i dag, når livsstilsekspert 

Anne Glad og blogger Calina Leonhardt samtaler om zero-waste 

og minimalisme. Hvad er forskellen på den krisetid, der dominerede 

1930’erne, og den krisetid, der diskuteres så meget i dag?

 hærværK på hærværK

Hold-nr.: 1911-431
Tid: Lørdag 9/3, kl. 18.00-21.30
Sted: Restaurant Hærværk, Frederiks Allé 105
Pris: 750 kr. inkl. tre retters menu, snacks, hvidvin, rødvin og kaffe 
Samarbejdspartner: Restaurant Hærværk

”Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk og pludselig 

død.” Sådan lyder det i digtet ’Angst’, der optræder i Tom Kristensens 

nyklassiske roman ’Hærværk’ fra 1930. For at markere vigtigheden 

af et af mellemkrigstidens hovedværker inden for dansk litteratur 

inviterer vi til en dekadent aften med mad, oplæg, vin og musik 

på Restaurant Hærværk. lektor emeritus ved litteraturhistorie på  

Aarhus Universitet Steen Klitgård Povlsen introducerer til romanen, 

og skuespiller Nanna Bøttcher læser små bidder op. Efter middagen 

lines der op til storbystemning i ægte Bar des Artistes-stil med øl, 

cocktails og livemusik. 

tilmeld dig på  

aarhundredetsfestival.dK
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Praktiske oplysninger
Komitéer i Region Midtjylland
I flere byer i Midtjylland er der mindre Folkeuniversitets-komitéer, der hver især arrangerer forelæsninger i 

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

Syddjurs: Kontakt Birthe damgård nielsen / 2947 6833 / info@syddjurs-folkeuniversitet.dk / www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

Favrskov: Kontakt Ida Jensen / 8964 1584 / idaj@favrskov.dk

Herning: Kontakt Iben Østerbye / 4088 6993/ 2069 7545 / 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 besty-

relsens medlemmer, forskere og 

fagpersoner primært fra Aarhus 

Universitet og fra Aarhus’ kultur-

institutioner.

Bestyrelsen

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 Bæk-

gaard nielsen / lektor Rikke lou-

ise Meyer / biolog 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 / 4088 6993/ 2069 7545 / 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 iStockphoto.com og Shutterstock. Fotos af for-

skere: montgomery.dk. 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 / re-

daktør louise Højbjerg Jacobsen / redaktør 

Anne Marie Støvring Sørensen (barsel) / re-

daktør Mette Grønborg Poulsen / redaktør 

Joakim Quorp Matthiesen / redaktør lærke 

Sofie Glerup Hansen / redaktør Anne Enge-

dal / redaktør Kasper dam nielsen / grafiker 

lotte Vestergård Melsen / programmedar-

bejdere:  Julie Harboe / Sebastian Aaskov 

Jakobsen / Mette Bentzen / Mathilde Bach / 

festivalchef Hanne lundgren nielsen / pro-

gramansvarlig for festival noa Kjærsgaard 

Hansen / festivalmedarbejder Johanne 

Greibe Andersen / økonomi- og admini-

strationschef Randi dahlin / assistent Mar-

tin 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.

Programrådet i Herning
Folkeuniversitetet i Herning har sit eget programråd, som er i dialog med sekretariatet omkring programudvikling. 

Iben Østerbye, Bibliotektet i Holstebro (formand)  

John Hansen, AU Herning  

Søren Brøndum, Herning Gymnasium 

Kristine Holm-Jensen, Museum Midtjylland  

Rikke Ramm Eberlein, den Jyske Sangskole 

Marie Kruse Larsen, program- og kommunikationschef på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning

Sten Tiedemann, rektor på Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
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AARHUS UNIVERSITET  
SKABER FREMTIDENS CAMPUS
 

Se mere på www.nycampus.au.dk 

CAMPUS 2.0

Aarhus Universitet tager i det kommende årti hul  
på den mest intense, samlede bygningsudvikling  
i universitetets historie. Universitetet griber en unik 
mulighed for at samle sine aktiviteter omkring og  
tæt ved Universitetsparken i Aarhus, når universitetet  
gradvist overtager den nærliggende, tidligere  
hospitalsgrund ved Nørrebrogade. 

Det nye område vil blive kaldt Universitetsbyen.  
Her integreres undervisning og forskning med  
iværksætteri, samarbejde med erhvervsliv og  
ikke mindst et aktivt byliv. Samtidig udbygger  
universitetet aktiviteterne på Katrinebjerg som  
et led i universitetets store faglige it- og  
ingeniørsatsning. 
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