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Folkeuniversitetet er for alle
Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbegrænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. Her kan
du dyrke dine interesser, blive klogere på verden, dig selv og dit
arbejde. Har du forslag til foredrag om bestemte emner, er du velkommen til at kontakte os. Se navne på kontaktpersoner side 31.
Corona
Vi kan ikke vide, om pandemien dukker op igen med nedlukninger til
følge. Men vi er optimistiske og regner med at efterårets forelæsninger kan gennemføres. Tjek hjemmesider for Norddjurs, Rougsø og
Randers Folkeuniversiteter for ændringer eller kontakt arrangører af
de enkelte forelæsninger.

Birgit Årsnes

Efterårets tilbud
I programmet kan du se foredrag i Norddjurs, Rougsø og Randers
Folkeuniversiteter arrangeret i samarbejde med mange foreninger i
lokalområderne.
Offentlige foredrag i Naturvidenskab
De populære foredrag i serien ’Offentlige foredrag i Naturvidenskab’
med naturvidenskabelige emner arrangeret af Fakultetet Science
and Technology ved Aarhus Universitet fortsætter efterår 2021.
De nyeste opdagelser og erkendelser bliver formidlet af forskere,
så alle kan være med. Du kan på et bibliotek, et kulturhus eller et
forsamlingshus overalt i Danmark – blot der er internetforbindelse,
projektor og storskærm – overvære foredraget samt stille spørgsmål
til forelæseren på sms.
I efteråret 2021 bliver fem foredrag livestreamet direkte fra Søauditoriet i Aarhus til Randers og Langå Biblioteker og Ørsted Biograf.
Læs mere side 15 -17.

Yvonne Holm Karnøe

Peter Staugaard

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikke-kommerciel organisation, der arrangerer forelæsninger om videnskabens teorier, metoder og resultater
med foredragsholdere, der brænder for deres fag og som har lyst til
at udbrede kendskabet til det.
Få ny viden og inspiration
Derfor ”få åbnet døren” til nye erkendelser og ny viden eller få
opdateret din viden om fortid og nutid indenfor mange fagområder.
Programmet udgives med støtte fra Norddjurs og Randers Kommuner. Se mere på hjemmesiderne.

Velkommen og god fornøjelse!
Birgit Årsnes, Norddjurs Folkeuniversitet – www.norddjursfolkeuni.dk
Yvonne Holm Karnøe, Rougsø Folkeuniversitet – www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Peter Staugaard, Randers Folkeuniversitet – www.randersfolkeuni.dk
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Norddjurs

”Men jeg er jo kun en dråbe i havet”
Hvor kan vi finde vilje til at handle i en tid, hvor klima- og biodiversitetskriserne hærger og den enkeltes bidrag samtidig er så uendeligt lille? I en tid, hvor
politikerne bliver ved at hævde, at de voksne har styr på det og firmaerne
greenwasher forbrugssamfundet?
Bioetiker og teolog Mickey Gjerris vil tage udgangspunkt i disse spørgsmål
og udfolde, hvorfor han mener, at det giver både etisk og åndelig mening at
handle, når Jorden brænder, selvom man kun er en dråbe.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Mickey Gjerris, teolog, bioetiker, Ph.d.,
lektor Københavns Universitet
Søndag d. 8. august kl. 17.00
150 kr. for alle dage
Ingen. Billetter købes på stedet
Sønderbjerg / Anholt Forsamlingshus,
Ørkenvej 2, 8592 Anholt
Arrangeres i samarbejde med Anholt
Kulturforening af 1995.
Læs mere på www.langtude.com

OmSorg
Findes der et sprog for sorgen? Vi sætter fokus på sorg og tab, når vi inviterer til aftenarrangement på Sostrup Slot med forfatter Naja Marie Aidt og
Helle Dalby Kristensen fra Hospice Djursland.
Helle Dalby Kristensen fortæller om tab og sorg ud fra en psykologisk vinkel.
Hun stiller skarpt på faserne, den sørgende går igennem, og kommer med
gode råd. Undervejs inddrager hun eksempler fra sit arbejde som souschef
på Hospice Djursland.
Forfatter Naja Marie Aidt mistede i 2015 sin søn i en tragisk
dødsulykke. Det svære sorgarbejde førte bl.a. til romanen,
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, der beskriver den meningsløshed, man kan rammes af, når man mister
en elsket. Hør hendes beretning om at komme videre.
Thomas Olesen fra Norddjurs Biblioteker fungerer som
moderator.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Helle Dalby Kristensen, sygeplejerske, souschef på Hospice Djursland
Tirsdag d. 7. september kl. 19.00
100 kr.
Billetter købes via www.norddjursbib.dk. Max 100 deltagere
Sostrup Slot, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker, Hospice Djursland og
Sostrup Slot. Støttet af Statens Kunstfond.
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To herregårde på Djursland:
Quelstrup og Lyngsbækgaard
Foredraget omhandler både de to herregårdes historie og situationen i
dag. På Quelstrup skal vi bl.a. høre om Poulsen-slægten, der ejede godset
fra 1839 til 1927, og om baggrunden for Birthe og Svend Schaumanns
overtagelse af Quelstrup i 1964. På Lyngsbækgaard vil vi fokusere på Mønstedslægten, der ejede godset fra 1835 til 1918 og om baggrunden for den
nuværende situation, hvor Henrik Frederiksen ejer den gamle herregård.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Vilfred Friborg Hansen, lokalhistoriker
Tirsdag d. 7. september kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening
samt Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland.

August Krogh: Fysiologiens supermand
August Krogh er født i Grenaa i 1874 og modtog Nobelprisen i medicin
og fysiologi i 1920. Foredraget tager afsæt i Kroghs store videnskabelige
opdagelser og prøver at forklare, hvordan Kroghs forskning påvirker vores
nuværende opfattelse af fysiologi. Vi hører også om, hvordan Krogh bragte
insulinen til Danmark og skabte verdens førende medicinalvirksomhed i
behandlingen af diabetes.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved
Aarhus Universitet
Onsdag d. 15. september kl. 19.30
50 kr.
Billetter købes via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek.
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Norddjurs

Sund? Sundere? Supersimpelt!
Interaktivt energigivende foredrag: sundhed med glimt i øjet og genialt enkle
metoder. Du er… hvordan du tænker, ernærer og bevæger dig. Opdag hvordan man i praksis hurtigere og smartere minimerer stress og energimangel
og optimerer sundhed og præstation: Få overblik og overskud med simple,
tidseffektive tiltag.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Marina Aagaard, forfatter, master i fitness og træning
Tirsdag d. 21. september
50 kr. inkl. kaffe i pausen
Til 1942kaihansen@gmail.com eller tlf. 2445 2108
Senest fredag d. 17.9.
Åstruphallens Cafeteria
Mellemstrupvej 21, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med
Åstrup Idrætsforening

”Den grønne revolution”
”Power to X” bliver én af de afgørende teknologier i den grønne omstilling.
Teknologien kan omdanne elektricitet fra vind og sol til bæredygtigt brændsel, der kan hældes på alt fra lastbiler og skibsfartøjer til fly. Foredraget vil
give et indblik i teknologien omkring ”Power to X” og hvilken rolle denne vil
have i den grønne omstilling i Danmark og i resten af verden.
Underviser Jens Ejbye Schmidt, Institutleder, Institut for Grøn Teknologi,
Syddansk Universitet
Tid Onsdag d. 29. september kl. 19.00
Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen.
Sted Kystvejens Hotel, Kystvejen 26 , 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary
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Arkæologiske fund i 2020 i vort nærområde
Thomas Guntzelnick Poulsen fra Museum Østjylland fortæller om museet
udgravninger og projekter og viser nogle af de flotteste genstandsfund,
som området flittige metaldetektorførere har indleveret. 2020 har været et
yderst aktivt år for Museum Østjylland. Stor opmærksom fik blandt andet
museets undersøgelser i foråret i Auning, hvor to meget velbevarede
teglovne blev afdækket.
Underviser Thomas Guntzelnick Poulsen, cand.mag. i middelalderarkæologi og historie.
Museumsinspektør Museum Østjylland
Tid Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00
Pris 50 kr.
Tilmelding Ingen. Billetter købes ved indgangen
Sted Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening
samt Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland.

Hvorfor er vi så krænkede?
Alting er hårdt, når man er pakket ind i vat! Foredraget forholder sig kritisk
til den krænkelseskultur, der stadig tager til i styrke i Danmark, såvel som i
udlandet. Krænkelsesdebattens højdepunkter vil blive gennemgået, og der
vil blive givet en række svar på, hvorfor krænkelseskulturen trives bedre
end nogensinde. Afslutningsvis forhåbentlig heftig diskussion!
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Thomas Johannes Erichsen, cand.mag. i moderne kultur, BA i filosofi, debattør
Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjurs-folkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen.
Kystvejens Hotel, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary
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Norddjurs

Kongens borg på Kalø
Den store borg var et vigtigt magtcentrum gennem hele senmiddelalderen,
og det tilhørende len omfattede hele Djursland. Foredraget skildrer borgens
spændende historie fra opførelsen i begyndelsen af 1300-tallet til 1660, hvor
lenet blev nedlagt. Efterfølgende blev bygningerne nedrevet, men der er
stadig betydelige ruiner tilbage og arkæologiske udgravninger har kastet lys
over de mange bygninger på øen.
Underviser Vivian Etting, seniorforsker,
museumsinspektør, Nationalmuseet
Tid Tirsdag d. 2. november kl. 19.00
Pris 50 kr.
Tilmelding Ingen. Billetter købes ved indgangen
Sted Kulturhuset Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med
Djurslands Museumsforening
samt Slægts- og Lokalhistorisk
Forening for Djursland.

Fællessang – hver for sig
Hvilken rolle kan musik og sang spille i opbygningen af et fællesskab? Og
hvorfor har så mange mennesker lyst til synge sammen gennem sociale medier og TV, som det viste sig, da DR lancerede ’Morgensang’ og ’Fællessang
hver for sig’ i de første uger af Corona-nedlukningen i foråret 2020? Disse
spørgsmål og mange flere vil Katrine Baunvig forsøge at besvare, når hun
holder foredrag på Grenaa Bibliotek.
Underviser Katrine Frøkjær Baunvig, leder af Center for
Grundtvigforskning, Aarhus Universitet
Tid Torsdag d. 11. november kl. 19.00
Pris 50 kr.
Tilmelding Billetter købes via www.norddjursbib.dk
Sted Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek.

9

Da kunsten blev abstrakt
Hvad er kunst set med nutidige øjne? Hvordan kan den forstås? Skal den
overhovedet forstås? Få et overblik over samtidskunsten inden for det
sidste hundrede år, samt om baggrunden for abstraktkunstens opståen.
Palle Vinther vil på en engageret og inddragende måde give et indblik i de
mange forskellige ismer og veje, som samtidskunsten er gået.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Palle Vinther, tidl. rektor for Århus Kunstakademi
Tirsdag d. 16. november kl. 19.00
100 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Grenaa Gymnasium, N.P.Josiassensvej 21, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

Fæstebonden og slægtsforskeren
Langt de fleste af vores aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige
udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre
i ens forskning? Ulrich Alster Klug giver dels teoretisk stof vedrørende
fæstere og godser, dels hjælpemidler til og praktiske eksempler på at finde
frem til godsarkiverne og deres spændende materialer.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Ulrich Alster Klug, forfatter og foredragsholder
Tirsdag d. 7. december kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening
samt Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland.

rougsø
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Livet - det dejligste eventyr
Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”: ”Mit Livs Historie vil
vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det
Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i
sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i
eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne tro sættes bestandigt på prøve. H.C. Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb
midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen
er Guds åbenbaringer. Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds
nådige forsyn. Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed. For H.C.
Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv
og glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materialisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham
hører tro og viden sammen.
I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C. Andersentekster – både
kendte og mindre kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Kaj Mogensen, dr. theol, Thy
Torsdag den 16. september kl. 19.00
Gratis. Der serveres kaffe til 25 kr.
Der er ingen forhåndstilmelding
Ørsted Sognegård, Lillegade 30, 8950 Ørsted

Den skjulte sandhed
– konspirationsteorier og alternative forklaringer
Regeringen putter noget i drikkevandet, der gør dig lydig. Jøderne kontrollerer verden, og det var i virkeligheden amerikanerne selv, der stod bag angrebet på World Trade Center. Intet er, som det ser ud, og der er skjulte kræfter
overalt, som undertrykker os. Fortællingen om skjulte kræfters indflydelse
på verdens gang dukker hyppigt op, senest i forbindelse med coronakrisen
og diskussionen om 5G-netværket. Men hvad skal man mene om konspirationsteorier? Er det farlige fortællinger, som peger frem mod politisk vold og
terror, eller er det harmløse og farverige fortællinger med en vis underholdningsværdi, som vi ikke behøver at tage særligt alvorligt? Og kan man i det
hele taget skelne mellem sande og falske konspirationsteorier? I foredraget
analyseres mange af de konspirationsteorier, der har floreret i historien, og
dem der stortrives på de sociale medier i dag. Baseret på bogen ’Den skjulte
sandhed’ (Forlaget Klim, 2018).
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Rikke Alber Peters, lektor, ph.d., Historie Lab., Nationalt Videncenter
for Historie- og Kulturarvsformidling
Torsdag den 30. september kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Den spanske borgerkrig
Et foredrag om den spanske borgerkrig, der startede i juli 1936 og sluttede
efter næsten fire blodige år i marts 1939.
Borgerkrigen var et opgør mellem Folkefronten, et demokratisk valgt
venstreorienteret styre, der kæmpede mod kongedømmet, for folkestyre,
sociale reformer og udligningen af de enorme klasseforskelle i det spanske
samfund i 1930-er, og så kongetro fascister med general Franco i spidsen.
Francos styre vandt, og Franco var spansk diktator fra 1939 til 1975, hvor
han døde, og det spanske kongedømme blev genoprettet under en demokratisk konstitutionel forfatning.
Borgerkrigen i Spanien blev også en generalprøve på 2. Verdenskrig.
Tusindvis af frivillige fra hele Europa også fra Danmark tog til Spanien under
borgerkrigen for at kæmpe på Folkefrontens side mod Francos fascistiske
styrker.
I foredraget indgår flere videoer om borgerkrigen samt omtale af
- den danske digter Gustaf Munch-Petersen, der tog til Spanien som frivillig
og kæmpede på Folkefrontens side. Han blev dræbt sidst i marts 1938.
- den spanske maler Pablo Picassos verdensberømte antikrigsmaleri
”Guernica”, som Picasso malede i foråret 1937.
Foredragsholderen er en af de største kendere af den spanske borgerkrig.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Steen Ole Hedelund Jørgensen,
tidligere journalist ved DR og TV2, forlagsleder
Torsdag den 7. oktober kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Sundhedsvæsenet efter COVID-19
Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting. Vores sundhedsvæsen
er blevet testet som aldrig før, og effekterne af krisen skal vi leve med i
årevis. Vi har også lært meget nyt. Diskussionen om fremtidens sundhedsvæsen er mere aktuel end nogensinde og må nu ses i et nyt lys. Hvad har
vi lært? Kan vores sundhedsvæsen stå distancen? Hvordan skal og kan
der prioriteres i fremtiden? Hvilken struktur giver danskerne den bedste
sundhed, og hvad vil vi betale for den? Kjeld Møller Pedersen tager temperaturen på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest
centrale udfordringer.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding

Sted

Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, Syddansk Universitet
Onsdag den 27. oktober kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

rougsø
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Dronningens Gobeliner
I Riddersalen på Christiansborg Slot hænger 17 moderne gobeliner,
som en af de største fremstillinger af Danmarkshistorien på vægtæpper.
Gobelinerne var en gave fra erhvervslivet og en række fonde til dronningen
i anledning af hendes 50 års fødselsdag. Det blev en opgave, der tog ti år
for 30 franske vævere at fremstille, og de blev hængt op i den nyrestaurerede riddersal i år 2000.
Det blev kunstneren Bjørn Nørgaard, der blev sat på opgaven at skildre
Danmarkshistorien gennem de seneste godt 1000 år. Det gjorde han i et
moderne, kulørt billedsprog, hvor scener med historiske begivenheder
sammenvævedes med konger og dronninger, periodetypiske genstande,
symboler og ornamenter. En overdådighed af skønne billeder.
I foredraget vil der blive gjort rede for baggrunden for gobelinerne og for
deres funktion i den repræsentative riddersal med dens klassiske arkitektur. Men der vil især blive fortalt om deres historiske indhold og holdningen
til historien, som Bjørn Nørgaards billeder repræsenterer.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lektor Jørn Buch, Haderslev
Onsdag den 24. november kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

USA efter præsidentvalget
Hvad var det for et USA, der gik til valg i 2020? Hvorfor blev præsidentvalget i 2020 karakteriseret som en kamp om USA’s sjæl? Hvordan lod det sig
overhovedet gøre fire år tidligere, at en byggematador og forhenværende
realitystjerne med meget ringe politisk erfaring blev valgt til præsident? Hvad
fik Donald Trump gennemført i løbet af sine fire stormomsuste år i Det Hvide
Hus? Hvem er Joe Biden? Hvad er udsigterne til, at Biden kan få gennemført
sit politiske program? Hvad er betydningen af, at Kamala Harris blev Bidens
vicepræsident? Vender USA nu tilbage til ”normale tilstande”? Spørgsmålene hober sig op. Tag med på en rutsjebanetur gennem de sidste godt 4
års amerikansk politik, når Jørn Brøndal tager disse og en række relaterede
spørgsmål op til behandling. Brøndal er professor i Amerikanske Studier ved
Syddansk Universitet og optræder hyppigt på TV og i radioen.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved SDU
onsdag den 1. december kl 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Litteratur – Hvad er det, der skaber en familie – og et liv?
Vi vil fire tirsdage i januar, februar og marts 2022 læse fire romaner, der har
det til fælles, at deres forfattere kredser om væsentlige livsspørgsmål, som
eksempelvis hvem man i grunden er, når livet forandrer sig, og hvad det er,
der skaber en familie og et godt liv.
Tirsdag den 11. januar: ”Løgneren” af Martin A. Hansen (1950)
I Løgneren følger læseren i dagbogsform Johannes Vig gennem fire skelsættende forårsdøgn. Johannes Vig, der er tæt på de 40 år, er lærer og degn på
Sandø og lever som den enlige iagttager blandt øens beboere. I en følsomt,
nølende sprogtone, der spænder fra melankoli over ironi til fortvivlelse,
skildres Johannes Vigs indre splittelse mellem drift og distance i mødet med
kvinderne Annemari og Rigmor, mens han vikles ind i dramatiske begivenheder på øen.
Tirsdag den 25. januar: ”De usynlige” af Roy Jacobsen (2013)
Roy Jacobsens lille roman er en lavmælt, næsten tyst beretning om livet
på en lille norsk ø, Barrøy, i begyndelsen af det tyvende århundrede. Der
bor kun en familie, en håndfuld mennesker, med pigen Ingrid som en slags
hovedperson, som vi følger fra barndom til voksenlivet. Det er ikke de store
begivenheder, der præger romanen, de små ting bliver det vigtige. Årets
gang. Fiskeriet. Landbruget. Det daglige virke. Fødsel. Død. De sjældne
besøg. Natur og menneskeliv sammenskrevet.

rougsø

14

Tirsdag den 8. februar: ”Om hundrede år” af Elisabeth Jessen (2019)
Bogen rummer en familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede
korte nedslag fra 1914 til 2014 – et for hvert år. Romanen begynder i 1914,
da Første Verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I steder
overtager svogeren Marius og søsteren hele gården. De får fem børn, hvis liv
præges voldsomt af deres døve far og de spor, som den store krig trækker helt op til 2014. Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et
skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre en familie.
Tirsdag den 1. marts: ”Frank vender hjem” af Kristian Bang Foss (2019)
Frank er vokset op i Hvidovre. Moderen var kontordame og faderen en
sørgelig skikkelse, hvis liv og død er en hemmelighed, som Frank bærer på.
Frank forelsker sig i Thea, som er yngste generation i en stenrig familie. Frank
går rundt med en nagende følelse af ikke at høre til i denne familie så forskellig fra det, han er rundet af. En dag forsvinder han, og da han vender hjem er
det med en historie, der er svær helt at tro på. Romanen er en fortælling om
mennesker, der kæmper for at finde en plads i livet og et yderst velskrevet
portræt af to vidt forskellige familier.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding

Sted

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 11. og 25. januar, 8. februar og 1. marts kl. 9.00 -11.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykker for 20 kr.
www.folkeuniversítetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted

Streaming af naturvidenskabelige foredrag
i Ørsted Biograf
Samarbejde med Ørsted Biograf. Ingen tilmelding – gratis adgang
Læs mere side 15-17

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

12.10.
26.10.
09.11.
23.11.

kl.
kl.
kl.
kl.

18.45:
18.45:
18.45:
18.45:

Yngre med årene
Pandemier i de sidste 200 år
Den inderste kerne
Vores cellers saltbalance

15

Big Bang og det
usynlige univers
Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet.
Mørkt stof og mørk energi udgør
95% af universet, men vi ved faktisk
ikke, hvad det er. Uden det mørke
stof ville vi og livet imidlertid ikke
eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det
usynlige univers egentlig består af?
Tirsdag den 5. oktober
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk
Gratis adgang
Foto: nasa, esa, nraq/aui/nsf andg. dubner (university of buenos aires)
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Yngre med årene
Professor Bente Klarlund Pedersen,
Københavns Universitet, overlæge på
Rigshospitalet og leder af CFAS.
Forskning viser at ikke bare din livsstil,
men også livsindstilling, er med til, i et
vist omfang, at bestemme om du vil dø
som en rask 90-årig eller som en syg
80-årig. Du kan forsinke aldringen af
dine celler og dermed af din krop.
Tirsdag den 12. oktober
Kl. 18.45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk
Gratis adgang

Læs mere om foredragene på https://ofn.au.dk/

Pandemier i de
sidste 200 år
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab
og Miljø, Roskilde Universitet.
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage
i historien på de store epidemier
og pandemier – fx pesten, spansk
syge, kopper, kolera og mæslinger?
Nye matematiske modeller giver
os indsigt i hvordan fremtidige
epidemier udvikler sig – herunder
covid-19-pandemien.
Tirsdag den 26. oktober
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk
Gratis adgang

Foto: wikimedia Otis Historival archives, national musum of health and medicine

17

Den inderste kerne
Forfatter Lotte Kaa Andersen og professor
i geofysik David Lundbek Egholm, Aarhus
Universitet.
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns
liv og forskningskarriere. Herunder hvordan
hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at
Jorden har en indre kerne og at Jordens indre
dermed er tredelt og ikke todelt.
Tirsdag den 9. november
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk
Gratis adgang

Vores cellers
saltbalance
Lektor i molekylærbiologi
Hanne Poulsen, Institut for
Molekylærbiologi og Genetik – Neurobiologi, Aarhus
Universitet.
Vores celler er helt afhængige
af salt. I cellernes membraner
sidder en lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kaliumpumpen – som omhyggeligt
sorterer forskellige saltioner.
De seneste års forskning har
vist at fejl i pumpen medfører
sjældne sygdomme.
Tirsdag den 23. november
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.
dk Gratis adgang
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Konspirationsteorier – underholdning eller trussel?
Professor Mikkel Thorup tager os med ind i konspirationerne. Overalt i disse
år dukker konspirationsteorier op: Trumps valg, Bidens valg, covid19, vacciner, 5g-master – konspirationsteorier er i fremmarch på nettet og på gaden.
Læs mere og bestil billet på randersbib.dk/DetSker
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Mikkel Thorup, professor i idehistorie, Aarhus Universitet
Mandag den 13. september kl. 19.00 - 21.00
50 kr.
www.randersbib.dk
Hovedbiblioteket, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Bibliotek og FOF

Grønland og Danmark – holder rigsfællesskabet?
Grønland er blevet vigtigere end nogensinde. Stormagterne står i kø, og
rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland er udfordret. Vil Grønland
løsrive sig - eller skal vi leve i fællesskab mange år endnu? Vil USA forsøge
at købe Grønland igen? Hvorfor er kongefamilien så engageret? Tag med til
verdens største ø og få det sidste ny fra nord. Journalist og forfatter Martin
Breum er tidligere tv-vært på DR2 Deadline og en af landets største kendere
af Grønland og resten af Arktis. Vi byder på et skarpt foredrag med masser
af billeder og debat.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Martin Breum, journalist og forfatter
Onsdag den 15. september kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

barbara56, pixabay.com

OBS: Husk til foredrag i Kristrup, Vorup og Sct. Clemens Højskoleforeninger at medbringe
madpakke. I Kristrup Højskoleforening kan du købe kaffe/te. I Vorup Højskoleforening kan
du købe kaffe/te, øl og vand. I Sct. Clemens skal du selv medbringe drikkevarer.
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Allierede flyvere skudt ned over Danmark
– med lokale vinkler
I Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård hviler flyveren Bradley, skudt
ned i 1943. Under et bombetogt faldt en bombe i Vorup. En Lancaster
styrtede ned ved Estruplund. Nogle fly blev skudt ned i forbindelse med våbennedkastninger. Mange mennesker blev berørt af flystyrt. Hør om nogle af
de 463 fly og 3.089 flyvere i AirmenDK www.airmen.dk som Anders Straarup
har opbygget siden 2007. For det fik han i 2018 Ellehammer Prisen.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Anders Straarup, lærer og foredragsholder
Torsdag den 23. september kl. 20.00 - 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Tæt på og langt fra dyret
Nogle husdyr elsker vi til døde, andre elsker vi at sætte til livs. Danskerne
spiser med glæde bacon, kyllingevinger og T-bonesteaks, men vi glemmer
bare ofte de grise, kyllinger og køer, der lægger krop til. Dem tror vi stadig vi
har hånd- og halsret over. Inger Anneberg, journalist, antropolog og ph.d. i
kommunikation om dyrevelfærd, er forfatter til Tænkepausen ”HUSDYR”. Hun
tager fat i, hvorfor dyrevelfærd debatteres så heftigt, og trækker tråde tilbage
til, hvordan dyrevelfærd opstod historisk. Men vi kommer også med ud i stalden, hvor hun har lavet feltarbejde blandt grise, køer og landmænd i mange
år som forsker på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.
Inger Anneberg, antropolog
Onsdag den 29. september kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Rory Bury, pixabay.com

Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

RANDERS
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Brudekjolen var i sort – om bryllup, brudekjoler
og brudebilleder gennem tiderne
I de gode, gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, der regulerede,
hvem der var for rette ægtefolk at regne. Kirken mente naturligvis, at den
kirkelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab, og det
førte til en lang strid. Romerretten og senere Reformationen ændrede også
på tingene, men fra 1922 blev det muligt at undgå en kirkelig vielse til fordel
fra den borgerlige.
På den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre om medgift,
brudekrone og brudebuket og ser på mere end 250 års bryllupsbilleder.
Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgående, og det er vel
ikke så ringe endda?
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lisa Elsbøll, cand.phil. i historie
Tirsdag den 5. oktober kl. 19 - 21
Gratis adgang for medlemmer
– 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8,
Vestergade 15,
8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og
Egnshistorisk Forening Randers

At fortælle mennesker
Vi begynder med gudstjeneste i Klosterkirken kl. 19.00. Efterfølgende er der
foredrag i Fritidscentret ca. kl. 20.00.
Foredraget har fokus på de personlige og kollektive fortællinger, der “fortæller” os om mennesker. Foredraget er en blanding af fotografier fra verden og
lokale synsindtryk, der tilsammen skaber en livsfortælling og fortællinger om
det fælles. Vi flytter altid ind i de fortællinger, vi møder, og vi skabes i mødet
med hinandens liv og rummeligheder. Der vil være fortællinger fra litteraturen,
poesien og det levede liv, spejlet i en kameralinse igennem næsten 50 år fra
Vendsyssel og til “de dødes rige”. Det er også fortællingen om at flytte ind og
tage de fortællinger og erindringer, der ligger, på sig.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Peter Ulvsgaard, præst
Torsdag den 7. oktober kl. 19.00 - 21.30
75 kr.
Ingen
Klosterkirken og Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn
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Christian IV - en europæisk statsmand
Med udgangspunkt i Christian IV’s bygninger og hans mange tusinde breve
tegner Steffen Heiberg et billede af en konge med store visioner, men hvis
overdrevne selvfølelse og manglende psykologiske sans endte med at koste
ham dyrt i både krig og kærlighed. Men netop derfor blev hans liv et skæbnedrama, der for altid ændrede Danmarkshistorien. Lysbilledforedrag baseret
på Steffen Heiberg: Christian IV. En europæisk statsmand, 3.udg. 2017.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Steffen Heiberg, historiker
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Den røde brænding
– krigssejlere og øvrige danskere i allieret krigs
tjeneste på D-dag og i invasionen i Normandiet 1944
Kom til spændende foredrag med historiker Jakob Tøtrup Kjærsgaard, som
har arbejdet på Utah Beach Museum. Hvis man står ved Normandiets kyst i
dag, er det ikke svært at forestille sig, at synet af de tusinde og atter tusinde
skibe, der i morgentågen den 6. juni 1944 mødte de tyske soldater, må have
været skræmmende. Omkring 6.300 danske allierede var med.
Læs mere og bestil billet på randersbib.dk/DetSker.
Underviser

Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Jakob Tøtrup Kjærsgaard,
cand.mag i historie og
kulturarvsformidling
Torsdag den 14. oktober
kl. 19.00 - 21.00
50 kr.
www.randersbib.dk
Hovedbiblioteket,
Stemannsgade 2,
8900 Randers C
Arrangør:
Randers Bibliotek og FOF
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Dyre- og plantelivet i Gudenåen og Gudenåengene
I foredraget vil vi komme omkring den spændende udvikling i Gudenåengene
– det naturgenoprettede område beliggende syd og nord for Gudenåens
udløb i Randers Fjord. Området udgør en grøn kile ind i Randers Midtby og
den unikke natur kommer på denne måde helt ind i Danmarks 6.største by
Randers. Undervejs fortælles der også om den aktuelle status for planter og
dyr i området – og hvordan en aktiv naturpleje har sat biodiversiteten i vejret
og øget antallet af arter, særligt for fuglenes vedkommende. Foredraget ledsages af fotos, sådan at man efterfølgende selv kan gå på opdagelse efter
naturens herligheder i området..
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Helle Marie Taastrøm, biolog og centerleder Randers Naturcenter
Tirsdag den 26. oktober 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Slægtsforskning i 1900-tallet
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har
levet i 1900- tallet. Kilderne er ofte andre end dem, man normalt bruger som
slægtsforsker, og man kan være nødt til at lege detektiv også. I foredraget
gennemgås de vigtigste kilder, man kan trække på, og det vil blive illustreret
med en række gode eksempler på, hvordan kilderne bruges, og hvilke resultater forskningen kan føre til. Foredragsholderen har fornylig udgivet bogen
Find din familie – Slægtens gåder i 1900-tallet.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Per Andersen, cand.scient.
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 - 21.00
50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15,
8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og
Egnshistorisk Forening Randers

til at bære våben. Indledningen til den amerikanske forfatning (1789) taler om
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frihed”, mens årets Oscarvindende film, Nomadland, fortæller om en kvinde s
undtagen sin frihed i sit nye hjem – en varevogn.

Land of the Free
Edward Broadbridge undersøger USA’s forståelse af ’frihed’ – fra Frihedsgudinden ved indsejlingen til New York til grænsemuren imod Mexico, fra
ytrings-, religions-, og pressefrihed til frihed til at bære våben. Indledningen
til den amerikanske forfatning (1789) taler om ”velsignelserne ved frihed”,
mens årets Oscarvindende film, Nomadland, fortæller om en kvinde som har
mistet alt, undtagen sin frihed i sit nye hjem – en varevogn.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Edward Broadbridge, tidl. lektor, forfatter og foredragsholder
Onsdag den 27. oktober kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Hvem var Karin Michaëlis?
Karin Michaëlis (1872 -1950) solgte millioner af bøger i sin samtid og var en
verdensdame og en velgører i stort format. Hun holdt foredrag for tusinder af
mennesker i mange lande, forsvarede de svage, lavede sin egen flygtningelejr og gik personligt op imod Hitler, hvilket kostede hende dyrt. Alligevel har
hun været stort set glemt i nutiden – og det skal der gøres noget ved.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Inger Nygaard Kaad, cand.mag. i litteratur
Torsdag den 4. november kl. 19.00 - 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn
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”Inden for murene”, om jødedommen i Danmark
Jøderne blev inviteret til at bosætte sig i Danmark af Christian den IV. Siden
da har der boet jøder, også i Randers. Bent Lexner vil fortælle om jødernes
historie i Danmark, om jødernes situation i dag og om forholdet til kristendommen.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Bent Lexner, tidl. dansk overrabbiner
Onsdag den 10. november 2021 kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Den spanske syge
I 1918 rasede den spanske syge og slog 15.000 danskere ihjel. 102 år
senere kom COVID-19 – en pandemi, som har spredt sig på en lignende
måde. Gennem øjenvidneberetninger har Tommy Heisz i bogen Den Spanske
Syge dokumenteret, hvordan danskerne reagerede i 1918. I dette foredrag
fortæller han om, hvad der skete, da den spanske syge kom til Danmark og
belyser, hvad vi kan lære af historien. Det er et foredrag om en tragedie, men
også om håb og handling. Pandemier kan føre frygt og død med sig. Men de
kan også aktivere næstekærlighed og samfundssind.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tommy Heisz, journalist og forfatter
Tirsdag den 16. november kl. 19.00 -21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen tilmelding
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund
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Ægtemand i overskud
En sandfærdig og spændende beretning om et mord begået i Harte vest
for Kolding i 1867. Ane, der er gift med en 21 år ældre mand, forelsker sig i
en flot dragon. Hendes fætter mener nemt at kunne skaffe ægtemanden af
vejen, men det går ikke helt efter planen. Historien er et godt eksempel på,
hvad der kan findes af dokumenter i arkiverne: håndskrevne kærestebreve,
Cyprianus (trolddomsbøger), beretning om natligt besøg på en kirkegård
og meget andet. Foredragsholderen bidrager med udredninger af historiske
kriminalsager til hjemmesiden kriminalhistorie.dk.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Leif Sepstrup, slægtsforsker og webmaster
Tirsdag den 16. November kl. 19.00 - 21.00
50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Guldalderens billedverden
Mag.art. Charlotte Christensen har skrevet en lang række bøger og artikler om
kunsthistoriske emner, har undervist på universiteterne i Aarhus, København
og Kiel, har været museumsinspektør ved Aarhus Kunstmuseum, direktør for
Kunstforeningen og var generalsekretær for ”Christian IV året 1988”. I en årrække var hun desuden balletanmelder i Information.
Hun har bl.a. skrevet om Jens Juels portrætkunst, billedhuggeren H.W. Bissen, maleren Nicolai Abildgaard og Designmuseets historie. ”Drømmebilleder”
(2016) om den svenske maler ved det danske hof Carl Gustaf Pilo rostes i de
højeste toner (”En drøm af en bog”, ”Imponerende og inciterende”). Hendes
seneste bog ”Guldalderens billedverden” (2019) er blevet kaldt ”en bombe
under vor opfattelse af guldalderen”, idet hun med vid og et fyldigt materiale
påviser, at hvad vi ved om periodens kunst, er alt for snævert.
Underviser Charlotte Christensen, kunsthistoriker,
mag.art., tidl. knyttet til flere kunstmuseer
Tid Onsdag den 24. november
kl. 10.30 -13.30
Pris 70 kr.
Tilmelding Ingen
Sted Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15,
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Vorup – fra sognekommune til forstad 1842 -1970
Danske sognekommuner har en spændende historie, der strækker sig fra
deres spæde start i begyndelsen af 1800-tallet til kommunalreformen i 1970.
Emnet for foredraget er primært udviklingen i Vorup kommune, som der kan
læses om i kommunens protokoller, men det er samtidig en omtale af udviklingen i Danmarks øvrige kommuner. Kommunens ældre historie begynder
med fattiglovene i 1803 og skoleloven i 1814, hvor en del af ansvaret for den
lokale forvaltning blev lagt ud lokalt.
De danske sognekommuner blev en realitet med ordningen om sogneforstanderskaberne, der blev vedtaget i Stænderforsamlingen i 1841, og som
trådte i kraft i 1842. Vorup kommune var altså en etableret landkommune i
128 år fra 1842 og indtil 1. april 1970, hvor de 1098 mindre kommuner blev
lagt sammen til 277 kommuner, og Vorup altså blev en del af storkommunen
Randers.
Tina Knudsen Jensen har i forbindelse med udgivelse af bogen ”Fra boplads
til forstad” læst Vorup kommunes protokoller og skrevet kommunens nyere
historie i et kapitel i bogen. Bogen kan købes på mødet.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tina Knudsen Jensen, overarkivar ved Randers Stadsarkiv
Torsdag den 25. november kl. 10.30 -13.30
70 kr. pr. foredrag eller en hel sæson for 450 kr.
Ingen
Johanneskirkens sognelokaler, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arrangør: Vorup Højskoleforening

forår 2022

Det amerikanske præsidentvalg og amerikansk politik
Biden har snart været præsident i et år. Han startede med at aflyse mange af
de dekreter Trump havde indført. Hvilken politik har Biden-administrationen
fået vedtaget? Hvad er på vej? Hvordan står det til med samarbejde mellem
partierne? Oplægget vil give en status om amerikansk politik, og også kigge
fremad mod de kommende midtvejsvalg i efteråret 2022.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Derek Beach, professor
Tirsdag den 11. januar 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Dansk natur forarmes hastigt
I et billedrigt Power Point-foredrag redegør forfatter og idéhistoriker Rune
Engelbrecht Larsen for, hvorfor dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke
har standset den igangværende artsuddøen og tilbagegang af naturværdier.
I Nationalparkerne er der f.eks. slet ikke nogen særlig naturbeskyttelse, og
langt hovedparten af budgetterne går til alt andet end naturformål. Derfor
er der brug for at gentænke en dansk naturforvaltning, så den i højere grad
foregår på naturens egne præmisser.
Foredraget præsenterer grundtanker i bogen ”Vildere vidder med dansk
natur”, der beskriver, hvordan Danmark sammenlagt kunne få over 1.000
kvadratkilometer vildere natur fordelt på en lang række større naturområder,
der allerede i altovervejende grad er offentligt ejet. Det kræver, at vi er villige
til at få vildheste, bisoner og elge tilbage i udvalgte områder, for at naturen
selv kan komme på fode igen. Disse nøglearter er nemlig økosystemernes
manglende natur-ingeniører, som vore øvrige arter er udviklet i et samspil
med gennem tusinder af år. Dermed bliver både natur- og oplevelsesværdierne mangedoblet til gavn og glæde for naturen – og for os, der gerne
vil opleve den. Rune Engelbreth Larsen er medlem af Hovedbestyrelsen i
Danmarks Naturfredningsforening og sidder i Etisk Råd.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Rune Engelbrecht Larsen, forfatter og idehistoriker
Onsdag den 12. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15,
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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RANDERS

Dagligdag i et symfoniorkester
Hvordan bliver man medlem af et symfoniorkester? Hvordan er arbejdsforholdene, udfordringerne og omkostningerne? Hvem bestemmer programmer
og økonomi? Leif Balthzersen har som tidligere musikchef for både Aarhus
og Sønderjyllands symfoniorkestre stor indsigt i disse spørgsmål og har
desuden skrevet bøger og mange artikler om musik.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Leif Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Onsdag den 26. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Den sidste zarfamilie
Det var et rigt og lykkeligt hus – men dets fald var stort. En billedfortælling om
den danske prinsesse Dagmar, der giftede sig med kejser Aleksander den 3.
af Rusland. En fortælling om Dagmars russiske families liv – og undergang.
Holger Lyngberg, provst
Torsdag den 27. januar kl. 19.00 - 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

F oto : D et K gl . B ibliotek

Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

forår 2022
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Syd for åen
De sydlige forstæder i Randers var indtil 1970 selvstændige sognekommuner med egen administration og historie. Forstæderne udgøres af de
gamle Vorup og Kristrup Kommuner og begge områder rummer deres helt
egen historie. Fra de tidligste skoler og fattigforsorg til forsøgene i 1969 på
at danne Strømmens Kommune som modstykke til den nye store Randers
Kommune. I foredraget vises billeder fra de to forstæder – krydret med gode
historier og fakta.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tina Knudsen Jensen, overarkivar Randers Stadsarkiv
Tirsdag den 8. februar 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen tilmelding
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Tallenes historie og betydning
Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke så tydeligt, men de er der. Vi måler
og vejer som aldrig før, og tal styrer både vores individuelle hverdag og vores
samfund og videnskab. Tal kan være tørre, men de kan også være fascinerende, næsten mystiske. De kan være synlige som klokkeslæt og busruter,
hårdtslående som eksamenskarakterer, eller mere skjulte som dem, der indgår i videnskab og politiske beslutninger. Nogle kan endda være bange for
nogle tal eller have tal som personlige venner. Men hvad er de faktisk, disse
tal? Hvor kommer de fra? Hvad kan de bruges til? Og kan de misbruges?
Tag med på en rundtur i tallenes ide- og kulturhistoriske perspektiver.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Henrik Kragh Sørensen, professor Københavns Universitet
Onsdag den 9. februar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Mere information på www.randersfolkeuni.dk

Arrangører efterår 2021
Randers Folkeuniversitet

Randers Bibliotek
Inger Nygaard Kaad – 8710 6802
ink@randersbib.dk

Kristrup Højskoleforening
Poul Frits – 8642 6161
poul.frits@fiberflex.dk

Sct. Clemens Højskoleforening
Hanne Hjørlund – 4034 4012
hjoerlundhanne@gmail.com

Højskoleforeningen for Randers og Omegn
Kirsten Hune – 23 82 49 80
kirsten.hune@get2net.dk

Vorup Højskoleforening
Inge Kaag – 2444 4970
ingemkaag@gmail.com

Randers Amts Historiske Samfund
Inger-Lise Mørup – 5099 6105
imorup332@gmail.com

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Birgit Reng – 2231 5204
birgit.reng@hotmail.com
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Norddjurs

Dato

Side

Men jeg er jo kun en dråbe i havet

8. aug.

4

OmSorg

7. sept.

4

To herregårde på Djursland

7. sept.

5

August Krogh: Fysiologiens supermand

15. sept.

5

Sund? Sundere? Supersimpelt!

21. sept.

6

”Den Grønne Revolution”

29. sept.

6

5. okt.

7

27. okt.

7

2. nov.

8

Fællessang – hver for sig

11. nov.

8

Da kunsten blev abstrakt

16. nov.

9

Fæstebonden og slægtsforskeren
						

7. dec.

9

						
Rougsø Livet – det dejligste eventyr

16. sept.

10

30. sept.

10

7. okt.

11

Sundhedsvæsenet efter Covid-19

27. okt.

11

Dronningens Gobeliner

24. nov.

12

1. dec.

12

Arkæologiske fund i 2020 i vort nærområde
Hvorfor er vi så krænkede?
Kongens borg på Kalø

Den skjulte sandhed
Den spanske borgerkrig

Fra Trump til Biden
					

Naturvidenskabelige foredrag i Ørsted (Ø), Randers (R) og Langå (L)
R

5. okt.

15

RØ

Yngre med årene

12. okt.

16

RØ

Pandemier

26. okt.

16

RØ

Den inderste kerne

9. nov.

17

LØ

Vores cellers saltbalance

23. nov.

17

Big Bang og det usynlige univers
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Dato

Side

Konspirationsteorier – underholdning eller trussel?

13. sept.

18

Grønland og Danmark – holder rigsfællesskabet

15. sept.

18

Allierede flyvere skudt ned over Danmark – med lokale vinkler
		
Tæt på og langt fra dyret
		
Brudekjolen var i sort - om bryllup, brudekjoler og brudebilleder

23. sept.

19

29. sept.

19

5. okt.

20

Randers

7. okt.

20

Christian IV en europæisk statsmand

13. okt.

21

Den røde brænding – krigssejlere og øvrige danskere

14. okt.

21

Dyre- og plantelivet i Gudenåen og Gudenåengene

26. okt.

22

Slægtsforskning i 1900-tallet

26. okt.

22

27. okt.

23

4. nov.

23

”Inden for murene”, om jødedommen i Danmark

10. nov.

24

Den spanske syge

16. nov.

24

Ægtemand i overskud

16. nov.

25

Guldalderens billedverden

24. nov.

25

Vorup – fra sognekommune til forstad 1842-1970

25. nov.

26

At fortælle mennesker

i allieret krigstjeneste

						
Land of the Free
Hvem var Karen Michaëlis?

						

Information og kontakt
Norddjurs Folkeuniversitet: www.norddjursfolkeuni.dk
Randers Folkeuniversitet: www.randersfolkeuni.dk
Rougsø Folkeuniversitet: www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Aarhus Folkeuniversitet: www.fuau.dk
På www.randersfolkeuni.dk kan du læse mere om, hvordan du
og din forening/institution arrangerer forelæsninger, betaler for
foredrag m.m.
Programmet udgives med støtte fra Norddjurs Kommune og
Kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune.
Randers Bibliotek er sekretariat for Randers Folkeuniversitet.

Norddjurs: Birgit Årsnes – 2344 8014
info@norddjursfolkeuni.dk
Rougsø: Yvonne Holm Karnøe – 2212 3907
info@folkeuniversitetet-rougso.dk
Randers: Peter Staugaard – 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk
eller
sekretær Dorthe Rasmussen – 8710 6852
dr@randersbib.dk
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Følg
foredrag
i naturvidenskab
streamet direkte fra Aarhus Universitet
Se side 15-17

FÅ MERE
UD AF FOREDRAGENE
- lån bøgerne hos os eller
få hjælp til at søge viden på nettet...
Se mere på www.randersbib.dk
Inspiration og viden i din hverdag

Indtryk 8639 8580

