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Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbe
grænsning 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 vel
kommen til at kontakte os. Se navne på kontaktpersoner side 31.

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
Foredrag i serien ’Offentlige foredrag i Naturvidenskab’ med 
naturvidenskabelige emner arrangeret af Fakultetet Science and 
Technology ved Aarhus Universitet fortsætter efterår 2022. 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 spørgs
mål til forelæseren på sms.

I efteråret 2022 bliver seks foredrag livestreamet direkte fra Sø
auditoriet i Aarhus til Randers Bibliotek, Langå Kulturhus, Ørsted 
Biograf og Kino Grenå samt Rimsøhuset ved Grenå. Læs mere 
side 15 17.

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikkekommerciel organisation, der arran
gerer forelæsninger om videnskabens teorier, metoder og resulta
ter 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 fagområ
der. Programmet udgives med støtte fra Norddjurs og Randers 
Kommuner. Se mere på hjemmesiderne.

Husk at
Tjekke hjemmesider for Norddjurs, Rougsø og Randers Folkeuniver
siteter for eventuelle ændringer eller kontakt arrangører af de enkelte 
forelæsninger.

Folkeuniversitetet er for alle

Birgit Årsnes

Yvonne Holm Karnøe

Peter staugaard

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



Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorie på vrangen

Tag med på en rejse tilbage til en eksotisk tid – 1800tallet – og stift be
kendtskab med den sidste hofnar på Augustenborg Slot, præstedatteren 
fra Fredericia som skiftede køn og en sort plantageslave som gik i land på 
Skagens Gren flere år efter slavetransporternes ophør. Foredraget handler 
om eksperimenter der gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen 
længere abonnerer på. 

Poul Duedahl, PhD, professor
Tirsdag d. 6. september kl. 19.00
50 kr. 
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 
8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægts
og Lokalhistorisk Forening Djursland
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Dannelsesbegrebets idehistorie 
og stedsegrønne aktualitet

Dannelse lader sig ikke foregribe, designe, planlægge eller mål(styr)e. 
Tværtimod må den opøves og erobres af hvert enkelt menneske 
hele livet igennem. Dannelse er mere end uddannelse og ikke identisk med 
dannethed og fine manerer. Dannelse er en træning i kritik, fantasi og selv
overskridelse. Dannelse er sprogkritik og en samtidskritisk sans.

Steen Nepper Larsen, lektor DPU
Fredag d. 5 august kl. 17.00
150 kr. for alle dage
Ingen. Billetter købes på stedet
Sønderbjerg,  8592 Anholt
Arrangeres i samarbejde med 
Anholt Kulturforening af 1995.
Læs mere på www.langtude.com

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Crowdfunding: Den digitale andelsbevægelse?

Folkefinansiering, også kaldet crowdfunding, er den nye digitale andelsbevæ
gelse. Alle og enhver kan for små beløb investere i lokale virksomheder, låne 
penge ud til indkøb af nye maskiner og lignende og samtidig enten få renter 
eller ejerskab som tak. Foredraget giver dig et indblik i hvad folkefinansiering 
er og er krydret med eksempler fra ind og udland.

Thomas Neumann, lektor, PhD, cand.jur.
Onsdag d. 7. september kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
på www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen.
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med GrenaaDjurs Rotary
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Godt nyt om gamle hjerner

Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og 
derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompeten
cer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen 
for demens. 
Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan 
styrke sin hjerne og forebygge demens.

Henning Kirk, dr.med, aldringsforsker
Mandag d. 12. september kl. 19.00
50 kr. inkl. kaffe i pausen
Til 1942kaihansen@gmail.com eller tlf. 2445 2108.
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 8.9. 
Åstruphallens Cafeteria, Mellemstrupvej 21, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Åstrup Idrætsforening.

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Djursland og Englandskrigene

Hør om de kendte og de glemte spor, som Englandskrigene (18011814) har 
sat på Djursland. Vi skal bl.a. høre om Englandskrigenes største begiven
heder og hvad der foregik på Djursland – om alle vores havne på Djursland, 
som blev skabt under Englandskrigene 18011814, om skanserne, om ind
dragelsen af lokale beboere til bygning og bemanding,  om kanontræfningen 
ved Bønnerup, om angrebet på Anholt – og om hvor vi finder sporene i dag. 

Torsten Skovmand, lærer, lokalhistoriker
Tirsdag d. 13. september kl. 19.00
50 kr.
Billetter købes via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek.

Skudt ned. Flystyrt i Danmark 1939-45

Der styrtede mere end 1000 flyvemaskiner ned i Danmark under Anden 
Verdenskrig, britiske, amerikanske, tyske – og en enkelt dansk. Ole Steen 
Hansen fortæller historien om en række af de vigtigste flystyrt krigen igen
nem. Vi er med, når nedskudte flyvere forsøger at flygte og møder også de 
barske konsekvenser af de mange styrt. 

Ole Steen Hansen, forfatter, historiker
Tirsdag d. 27. september kl. 14.00 
50 kr. inkl. kaffe og kage i pausen
på telefon 2711 7794 senest d. 20.9.
Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 
Fjellerup, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde Tirsdagsklubben i Fjellerup

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Kolindsund – søen der deler vandene

Kolindsund fortæller danmarkshistorie, og søen har siden dræningen været 
et tilbagevendende debatemne, som har delt vandene. Men Kolindsund er 
både fortællingen om den sø, der var engang, og samtidig en historie om, 
hvordan landskabet er formet og modelleret af mennesker. Kolindsund er 
et kulturlandskab, der er udvalgt som særligt værdifuldt kulturmiljø i kraft af 
pumpestationer, de særegne sundgårde, det langstrakte kanalsystem og 
ikke mindst det landbrug, der stadig giver gode afgrøder i søbunden. 

Tina Bjerregaard og Rikke Alsbjerg Schøning, museumsinspektører 
Museum  Østjylland
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægts og 
Lokalhistorisk Forening Djursland og Museum Østjylland

7

Underviser

Tid
Pris

Tilmelding
Sted

Bob Dylan – digter og musiker

Bob Dylan er kendt som en af verdens mest indflydelsesrige musikere. Det 
skyldes ikke kun hans fænomenale, iørefaldende musik, men i lige så høj 
grad sangteksterne, som bl.a. taler om menneskerettigheder og frygten for 
krig. I 2016 vandt Dylan Nobelprisen i litteratur for at have skabt nye poeti
ske udtryksformer inden for den store, amerikanske sangtradition.
AnneMarie Mai er en ægte Dylanfan, som giver os en indføring i Bob 
Dylans univers.

AnneMarie Mai, professor, Syddansk Universitet 
Onsdag d. 12. oktober kl. 14.00 
50 kr.
På www.norddjursbib.dk . Billetter kan også købes ved døren
Ørum Bibliotek, Skolebakken 43, 8586 Ørum
Arrangeres i samarbejde med Norddjurs Biblioteker

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Putins Rusland

Rusland har under Putin udviklet sig til et benhårdt diktatur, som oven i 
købet fører en enormt aggressiv udenrigspolitik. Men hvordan er vi endt der? 
Hvordan fungerer diktaturet i Rusland? Hvilken rolle spiller indenrigspolitikken 
for udenrigspolitikken? Og hvad kan true Putins magt?

Jakob Tolstrup, PhD, lektor Århus Universitet
Onsdag d. 16. november kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage 
Billetter købes via www.norddjursfolkeuni.dk 
Kulturhuset Pavillonen, 
Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde 
med GrenaaDjurs Rotary
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

i kløerne på Gestapo

Hør om det berygtede tyske sikkerhedspoliti Gestapos arbejde på Djurs
land og Randersegnen. Historiker Simon Ryvang True fortæller om et af de 
sorteste – men også mest spændende – kapitler i danmarkshistorien. Gen
nem personskildringer tegnes der et billede af de ansatte, deres metoder 
og af konsekvensen for de modstandsfolk, der blev taget til fange, eller som 
nåede at flygte.  

Simon Ryvang True, museumsinspektør Museum Østjylland 
Tirsdag d. 1. november kl. 19.00  
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægts og Lokalhistorisk Forening Djursland

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Pengeinstitutter i Grenaa gennem tiden

Foredraget er foruden en gennemgang af de i alt 19 institutter, sparekasser 
og banker også en særlig fortælling om Djurslands Landmandsbank, der 
blev stiftet i 1908 og som krakkede for nøjagtig 100 år siden i 1922. 
I år er det samtidig 100 år siden, at en gruppe personer stiftede Banken 
for Grenaa og Omegn, der senere, nemlig i 1965, blev en del af Djurslands 
Bank, som fortsat eksisterer i bedste velgående.

Jens Daugaard, lokalhistoriker
Tirsdag d. 6. december kl. 19.00
50 kr.
 Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
 Arrangeres i samarbejde med Slægts og Lokalhistorisk Forening Djursland

Naturvidenskabelige foredrag

Kino grenaa (www.kinogrenaa.dk) og rimsøhuset (www.rimsoehus.dk) 
tilbyder en række streamede naturvidenskabelige foredrag fra aarhus 
universitet 

tirsdag d. 27.09. kl. 19.00:  Jorden og livet

tirsdag d. 04.10. kl. 19.00:  Kvantefysikken – atomernes vilde verden 

tirsdag d. 25.10. kl. 19.00: søvn og immunforsvaret

tirsdag d. 01.11. kl. 19.00:    vores urolige klode

tirsdag d. 15.11. kl. 19.00:  Fagre nye genetiske verden

tirsdag d. 22.11. kl. 19.00: datalogien i din lomme
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Kristendommens kirkesamfund belyst 
med udgangspunkt i krigen i Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har vist, at den ortodokse kirke i Rusland og 
Ukraine er dybt uenige om, hvad der er den ortodokse kirkes opgave, og 
hvordan de forstår kristendommens betydning for de to landes historie og 
politiske udvikling. Forelæsningen vil redegøre for de to ortodokse kirkers hi
storie og betydning for krigen. Derudover vil der blive lejlighed til at redegøre 
for forholdet mellem kristendommens forskellige kirkesamfund: ortodokse, 
katolske og protestantiske kirker i nutidens Europa.
I samarbejde med Norddjurslands Valgmenighed

Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet
Lørdag den 17. september kl. 14.00
Gratis
Ingen tilmelding
Vivild Gymnastik & Idrætsefterskole, Langgade, Vivild

Vadehavet – Nationalpark og verdensnaturarv

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som 
verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi. Dermed 
har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland 
status som verdensarv. Men hvordan er Vadehavet og marsken dannet? 
Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket området? Der fortælles om, 
hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekam
mer og mange fugles yngleområde og om dyre og plantelivet. Ud over at 
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en 
spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri, der vidner 
om menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken. Vi er på vej ind i en tid 
med klimamæssige forandringer, så hvordan ser fremtiden ud med invasive 
arter og global opvarmning? Biolog Uwe Lindholdt, der har været med til at 
skrive bøger om Vadehavet og Nordsøkystens dyr og planter, vil fortælle om 
disse emner.

Uwe Lindholdt, biolog, Aabenraa
Torsdag den 29. september kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk 
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Churchill – den største brite - bulldog og imperialist

Winston Churchill blev født på det kæmpestore slot Blenheim i 1874 og døde 
i London 1965. Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som 
Churchill. Han var fra sin tidligste ungdom en meget omstridt person, men 
alligevel kunne BBC i 2002 udnævne ham til ”den største af alle briter” efter 
en folkelig afstemning blandt mange kandidater.
Churchill var en eventyrer og hans liv var eventyrligt. Foredraget vil fortælle 
om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men han var som 
journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunk
ter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika. Det blev dog især som politiker 
han satte sine vigtigste spor med utallige ministerposter. Foredraget vil især 
gøre rede for hans ukuelige kampvilje og optimisme, da han som premiermi
nister bragte Storbritanien intakt gennem 2.verdenskrig, hvor briterne i flere 
år i realiteten kæmpede alene og med ryggen mod muren – alligevel kunne 
Churchill, ”the Bulldog”, kun tilbyde dem ”blod, sved og tårer”.

Jørn Buch, lektor, Haderslev
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.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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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

 Sundhedsvæsenets fremtid

Diskussionen om sundhedsvæsenets fremtid er mere aktuel end nogensinde. 
Vores sundhedssystem er blevet testet som aldrig før under COVID19. 
Følgerne skal vi leve med i årevis. 
Samtidig presser mange andre spørgsmål sig på. Hvordan vil man opbygge 
et nært sundhedsvæsen med specialiserede sundhedshuse? Kan sund
hedsklynger udvikle sig til en ny måde at anskue det nære sundhedsvæsen 
på? Og bidrage til et mere sammenhængende sundhedsvæsen? Hvad bliver 
supersygehusenes rolle? Og hvordan prioriteres der i dag i Medicinrådet og 
Behandlingsrådet? Hvad betyder COVID19 for det hele? 
Få en kort status efter COVID19. Og hør om det nære sundhedsvæsen, su
persygehusene, et stigende antal sygeforsikringer, patientrettigheder og ikke 
mindst, hvordan man håndterer udfordringerne med en aldrende befolkning.
I samarbejde med Ørsted menighedsråd

Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, Syddansk Universitet
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Gratis. Der serveres kaffe for 25 kr.
Ingen tilmelding
Sognegården, Lillegade 30, 8950 Ørsted



Russisk selvforståelse fra Peter den Store til Putin

Foredraget vil redegøre for "almindelige" russeres opfattelse af russisk 
nationalmentalitet  af nogle kaldet "den russiske sjæl". Endvidere vil der 
være fokus på magtens selvforståelse repræsenteret ved bl.a. udtalelser af 
præsident Putin, udenrigsminsiter Lavrov og den russiskortodokse kirkes 
overhovede kardinal Kiril – med reference til aktuelle begivenheder som 
Krimannekteringen i 2014 og den igangværende Ukrainekrig. Der vil også 
være omtale af de historiske forudsætninger for den aktuelle selvforståelse 
(herunder Stalin og Sovjetfortiden i øvrigt) og af begrebet "russofobi" i 
denne sammenhæng. Et kernespørgsmål vil være hvorfor og hvordan Putin 
kan samle så tilsyneladende stor opbakning for sin politik / krigsførelse i 
befolkningen.

Torben Heuer, lektor, forfatter og rejseleder
Onsdag den 9. november kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.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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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

i kløerne på Gestapo

Hør om det berygtede tyske sikkerhedspoliti Gestapos arbejde på Djursland 
og Randersegnen. Historiker Simon Ryvang True fortæller om et af de sor
teste – men også mest spændende – kapitler i danmarkshistorien. Gennem 
personskildringer tegnes der et billede af de ansatte, deres metoder og af 
konsekvensen for de modstandsfolk, der blev taget til fange, eller som nåede 
at flygte.

Simon Ryvang True, museumsinspektør, Museum Østjylland
Onsdag den 2. november kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.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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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

De danske Syrienskrigere

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kommer den største terrortrussel 
mod Danmark fra militant islamisme, heriblandt fra hjemvendte Islamisk Stat 
(IS)krigere. Deniz Serinci har mødt de danske ISkrigere i Syrien. Det blev til 
timelange og dybdegående interviews, hvor de blandt andet blev stillet over 
for spørgsmålene:
Hvorfor drog de i hellig krig? Hvordan forklarer de IS’ handlinger? Hvad 
synes de nu, hvor IS er nedkæmpet? Er de skuffede, fortryder de og vil de 
tilbage til Danmark? 
Han vil endvidere komme ind på hvem de 25 kvinder fra Danmark er, der tog 
til Syrien, og hvordan Danmark kan arbejde for at modvirke radikalisering?
Deniz Serinci har besøgt Islamisk Stat (IS)områder i Irak og Syrien 12 gange 
på 3 år og har skrevet to bøger om IS. Endvidere har han været graverjour
nalist på Ekstra Bladet med fokus på danske Syrienskrigere.

Deniz Serinci, journalist, forfatter, foredragsholder
Onsdag den 16. november kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk 
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Litteratur

Vi vil fire tirsdage (09.00 11.00) læse fire forskellige romaner, to norske, en 
fransk og en dansk, der alle blev anmelderrost, da de udkom. 

Tirsdag d.17. januar 2023: ”Pindsvinets elegance”, Muriel Barbery (2006)
Romanen foregår i et parisisk herskabshus og følger dels portnersken, dels 
en af husets beboere. Portnersken Renée er 54 år gammel, belæst udi både 
filosofi og litteratur. Paloma er 12 år gammel, intelligent og bemærkelsesvær
dig livsklog. Da Mr. Ozu en dag flytter ind, opstår der et spændende møde 
mellem fransk og japansk kultur og imellem ung og gammel. Det bliver efter
hånden klart, at høj intelligens ikke nødvendigvis er det eneste saliggørende i 
verden, og muligvis er det ikke helt uproblematisk at leve en skyggetilværelse 
som filosof og litterat, mens man officielt er den dumme portnerske.

Tirsdag d.31. januar 2023: ”En moderne familie”, Helga Flatland (2018)
Efter et 40 års langt ægteskab beslutter Torill og Sverre at lade sig skille. 
De er begge 70 år, pensioneret – og føler sig færdige med familieprojek
tet. Men det gør deres tre voksne børn ikke. For dem er familien et vigtigt 
omdrejningspunkt  og ophav til deres værdier, valg og ambitioner. Det rokker 
ved grundlaget for alle tre søskende, da forældrene lader sig skille – men 
også ved balancen og dynamikken i familien. Gennem de tre søskendes 
forskellige synsvinkler fortælles historien om tilhørsforhold, opbrud og konse
kvenser – og spørgsmålet stilles: Hvad det er, der egentlig udgør en familie? 
Helga Flatland skriver træfsikkert og genkendeligt om søskendeforhold og 
om at se tingene fra forskellige synspunkter og giver på den måde forskellige 
indblik i den samme fortælling.
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STREamiNG aF NaTURViDENSKaBELiGE FOREDRaG
i ØRSTED BiOGRaF

Samarbejde med Ørsted Biograf.  Ingen tilmelding – gratis adgang
Læs mere side 15-17

tirsdag d. 02.09. kl. 19.00:  Jorden og livet
tirsdag d. 25.10. kl. 19.00:  søvn og immunforsvar
tirsdag d. 01.11. kl. 19.00:    vores urolige klode
tirsdag d. 15.11. kl. 19.00:  Fagre nye genetiske verden
tirsdag d. 22.11. kl. 19.00:  datalogien i din lomme
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Tirsdag d.28. februar 2023: ”Kaptajnen og Ann Barbara”, Ida Jessen (2020)
Ida Jessen udfolder i sin nye roman en i dag ret ukendt fortælling om hedens 
opdyrkning og om vilkår og udvikling i 1700tallets Danmark. Den 54årige 
tyske kaptajn Ludwig von Kahlen slår sig ned det mest trøstesløse sted 
sydvest for Viborg, bygger et hus og går i krig med den umulige opgave at 
opdyrke heden. Kaptajnen er stærk, stolt og stædig. En dag flytter også den 
unge kvinde Ann Barbara ind, og en lille taterpige bliver efterladt af sin far. 
Den onde landsdommer og herremand Schinkel gør alt for at chikanere pro
jektet. Heden, der er fint lyrisk beskrevet i al sin vælde, gør også modstand. 
Dramaerne ruller, og spændingerne stiger.

Tirsdag d.14. marts 2023: ”Generthed og værdighed”, Dag Solstad (1994)
Vi følger den lettere alkoholiserede lektor Elias Rukla, der underviser ved 
Fagerborg Gymnasium. Under gennemgangen af Henrik Ibsens ’Vildanden’, 
bliver Elias slået af en pludselig erkendelse. Gymnasieeleverne virker på 
samme tid uinteresserede i den nye opdagelse. Frustrationen ulmer i den 
tømmermændsramte hjerne og folder sig ud, da han ikke kan slå sin paraply 
op på vej gennem skolegården. Her rammes han af et voldsomt raseri og 
overfuser de tilstedeværende elever. Hændelsen bliver for hovedpersonen på 
det ydre plan hans ultimative fald, men tillige et erkendelsesmæssigt vigtigt 
omslag i hans liv.

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 17. og 31. januar, 28. februar og 14. marts kl. 9.0011.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykker for 20 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk 
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek tlf. 89 59 43 00
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted
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Jorden og livet – 
3.800 mio. års spejling
Ved professor i geologi Minik Rosing, GLOBE 
Institute, Københavns Universitet.

Den jord vi lever på i dag, er markant anderledes 
end den der blev dannet for 4.500 millioner år si-
den. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet 
og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang 
med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

Tirsdag den 27. september
Kl 18.45 - 21.00 Kulturhuset Langå
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang

Kvantefysikken – 
atomernes vilde verden
Ved professor i kvantefysik, Klaus Mølmer, Niels 
Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejel-
ser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik 
som fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal 
forstå – samtidig med at den anvendes med 
succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i 
smartphones.

Tirsdag den 4. oktober
Kl 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang

Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab 

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

Vores urolige klode
Ved lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, 
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Trods vor magt over naturen udgør jord-
skælv og tsunamier stadig voldsomme og 
uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og 
infrastruktur. Men jordskælv holder også 
Jordens overflade ung, frugtbar og oven 
vande og afslører detaljer om Jordens 
dybe indre.

Tirsdag den 1. november
Kl 18.45 - 21.00 Kulturhuset i Langå
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang

Søvn og immunforsvaret
Ved lektor i neurofysiologi Birgitte Rahbek Kornum, 
Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn 
og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker 
immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – 
som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvn-
reguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne 
sammenhæng?

Tirsdag den 25. oktober
Kl 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek 
og Kulturhuset i Langå
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang
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Fagre nye genetiske verden
Ved professor i genterapi og personlig medicin Jacob Giehm 
Mikkelsen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.

Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen 
til at redigere livets kode, genomet. En revolution i genetisk 
forskning med uanede muligheder, hvilket afføder væsentlige 
etiske diskussioner. Tag med på rejse i den fagre nye geneti-
ske verden.

Tirsdag den 15. november
Kl 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek 
og Kulturhuset i Langå
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang

Datalogien i din lomme
Ved professorerne i datalogi Kasper Green Larsen og Kaj Grønbæk, Institut 
for Datalogi, Aarhus Universitet.

I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af 
mange års datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om 
teknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritmer og brugergræn-
seflader, der gavner os alle.

Tirsdag den 22. november
Kl 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl.19:00 Kino Grenaa og Rimsøhuset
Gratis adgang
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Kvindfolk og fattigfolk

Med udgangspunkt i foredragsholderens tiptiptipoldemor fortælles om 
levevilkår på landet for de fattigste, de forladte koner og enlige mødre. Det er 
ikke meget, vi ved om disse kvinders liv, men Kirsten Andersdatter har blandt 
andet efterladt sig breve til amtmanden og afhøringer i politiprotokollerne. 
Gennem sådanne kilder kan vi i dag få et indblik i vilkårene for kvinder og fat
tigfolk i midten af 1800tallet.

Agnete Birger Madsen, historiker, ph.d.
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 – 21.15
Entré 50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen tilmelding
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening
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afskrevne kilder

Som slægtsforsker skal man ofte søge bredt over sogne og tid, når man for
søger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor 
vi ikke kender fødesognet. Her kan afskrevne kilder være til stor hjælp. Peter 
Olsen viser med eksempler, hvordan han har benyttet afskrevne kilder til at 
finde fjerne slægtninge – både i tid og sted. Der vises desuden eksempler på 
indtastningsprojekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder 
søgbare.

Peter Olsen, folkeskolelærer
Tirsdag den 27. september kl. 19.00 – 21.15
Entré 50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen tilmelding
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening

Underviser
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Fra ateist til katolik

Fra et ungdomsliv som ateist til et voksenliv som troende kristen  først som 
medlem af folkekirken, siden som katolik. Malene fortæller i sit foredrag om 
sin trosrejse. Om hvordan Gud har virket ind på hendes liv, og om hvilke 
overvejelser hun har gjort sig undervejs. Om sine møder med mennesker og 
miljøer i Mellemøsten og Europa, som har haft afgørende betydning for hen
des trosliv – og om helgener, forbøn og inspiration fra klosterlivets spiritualitet.

Malene FengerGrøndahl, journalist
Torsdag den 22. september kl. 19.00 – 21.30
Entré kr. 75
Ingen tilmelding
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn
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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.

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Det forunderlige og gådefulde univers

Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor 
trang til at undersøge naturen i et forsøg på at forstå sammenhængene i den 
verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et utal af spændende 
gåder  både løste og uløste. 
Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder derude blandt stjernerne og 
blandt andet omtale Big Bang, solsystemet og søgning efter planeter 
omkring andre stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion af hvordan 
naturvidenskab undersøger verden og hvilke typer af spørgsmål og svar 
naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en serie af bil
leder fra det forunderlige og gådefulde univers.

Hans Kjeldsen, professor og astronom
Onsdag den 28. september kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Botaniske haver, parker og grønne pletter

Følg med på en fodtur gennem frodige, botaniske haver i Barcelona, Berlin 
og Amsterdam samt til spændende parker og haver i bl.a. Frankrig, England, 
Spanien og Danmark. Der er naturligvis relevant information om alle de 
steder vi skal se, måske inspiration til selv at tage på tur. Foredraget følges 
op med god musik. 
Jeg lever af at tegne og designe haver, derfor er det oplagt for mig at hente 
inspiration i fritiden, så jeg rejser rundt i ind og udland og besøger og foto
graferer skønne, grønne omgivelser. Jeg har efterhånden tusindvis af fotos, 
og det er blandt dem jeg sammensætter mine fotoforedrag.

Hanne Nippin, havearkitekt
Onsdag den 12. oktober kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

21

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



rANdErs22

Fokus på ulve i Danmark

Hvad er ulven for et dyr? Hvordan er ulvens levevis og fødegrundlag?  Der 
fortælles om ulvens udbredelse i Europa, og hvordan ulven forvaltes i forskel
lige lande. Hvilke myter, sagn, fortællinger, symboler og forfølgelse knytter 
sig til ulve? Hvorfor vækker ulven så voldsomme følelser i os? Er der plads til 
ulve i Danmark? Er der plads til vild natur? Hvor kommer de danske ulve fra? 
Hvilke erfaringer har man med ulve i Danmark siden indvandringen i 2012? 
Hvor farlig er ulve for mennesker og husdyr? Hvad kan man gøre for at 
beskytte vores husdyr mod ulve og andre rovdyr? Hvad skal man gøre hvis 
man møder en ulv? Er ulven kommet for at blive? Hvilken rolle spiller ulve og 
andre rovdyr i naturens økologi? Det er ikke et foredrag for eller imod ulve, 
men om ulve.
Foredragsholderen er ikke ulveforsker, men forsøger at formidle den viden, 
der er om ulve, og de holdninger der er i befolkningen.

Uwe Lindhold, lektor
Tirsdag den 25. oktober kl. 10.30 – 13.30
Entré kr. 80
Ingen tilmelding
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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På rejse i Kina 
med forfatteren Yu Huas fortryllende univers

’Denne bog er en folkevise, hvis puls skabes af erindringen’, sådan skriver 
Yu Hua i forordet til bogen ”Fortællingen om dengang Xu Sanguan solgte sit 
blod”, en lettilgængelig, absurd og humoristisk fortælling, der fører os godt 
ind i forfatterens univers. Hovedpersonen Xu Sanguan tjener sine ’svedpen
ge’ på en silkefabrik i den lille by hvor han bor, men samtidig begynder han 
at tjene ’blodpenge’ ved at sælge blod på hospitalet. 
Et bijob der kommer til at få enorm symbolsk betydning og fortælle en meget 
større historie. Vi kommer helt ind i familiens intime rum og samtidig begyn
der samfundets politiske spændinger at rykke ind. Som i folkevisen dykkes 
der ned i nogle dybereliggende menneskelige lag, samtidig med at Yu Hua 
gransker det omkringliggende samfund og Kinas historie. Foredraget vil blive 
krydret med et bagtæppe af kinesisk kunst.

Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag litteraturhistorie og religionsvidenskab
Onsdag den 26. oktober kl. 10.30 – 13.30
Entré70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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amerikansk politik

Hvad er der på vej i amerikansk politik? Biden har snart været præsident 
i 2 år. Han startede med at aflyse meget af det, som Trump havde indført. 
Hvilken politik har Bidenadministrationen fået vedtaget? Hvordan står det til 
med samarbejdet mellem partierne?
Derek Beach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og 
foredragsholder under Folkeuniversitetet, vil give os en status på amerikansk 
politik og kigge fremad mod det kommende midtvejsvalg i november 2022.

Derek Beach, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Torsdag den 27. oktober kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr. pr. foredrag eller 450 for en hel sæson
Ingen tilmelding
Johanneskirkens sognelokaler, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arangør: Vorup Højskoleforening
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Den gode historie hopper på én

Blandt fortællere siger vi, at den gode historie hopper på én. Overskrifterne 
er: En flyvetur november 1950, en stormfuld sejltur 1967, historien om den 
blå fisk og hvordan redder dyrlæge James Herriot en kat, der er kørt over. I 
november 1950 rejste min mor med fem børn til Accra på Guldkysten, hvor 
min far arbejdede som dyrlæge. 17 år senere boede vi i Mzuzu i Malawi, 
hvor jeg fik lejlighed til at sejle på den smukke sø Lake Malawi til Likoma 
Island i et forrygende stormvejr. 
Den blå fisk er en fortælling om et af udviklingshistoriens “overgangsdyr” 
Latimeria Calumnae. Hør om hvordan Marjorie Latimer Courtenay opdager 
Coelecanten (fisken har disse tre navne) under meget ugunstige forhold, 
og om hvordan en stærkt religiøs Sydafrikansk premierminister er med til at 
redde en fisk, der kan sandsynliggøre Darwins teori om arternes oprindelse, 
selv om han tror på bibelens ord, om at verden blev skabt knap 4.000 år 
f.kr. Den engelske dyrlæge James Herriots fortællinger findes både som 
bøger og TVserie. Historien om katten Maude, er blot en af hans mange fine 
fortællinger om kærlighed til dyr og livet på landet.
Dette er ikke en forelæsning men en fortælling.

Peter Staugaard, pensioneret bibliotekar
Torsdag den 3. november kl. 19.00 – 21.30
Entré kr. 75
Ingen tilmelding
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, Randers C
Højskoleforeningen for Randers og Omegn
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Faderskab og skilsmisse

Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn, der er født uden for æg
teskab, og ægteskaber der er endt i skilsmisse? I første del af foredraget 
kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kil
demulighederne gennem tiden. I anden del ses på muligheden for skilsmisse 
og de skiftende regler omkring disse. Stikord til foredraget er adoption, ali
mentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne. 

SvendErik Christiansen, cand.phil.
Tirsdag den 1. november kl. 19.00 – 21.15
Entré 50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen tilmelding
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening
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Den spanske syge

I 1918 rasede den spanske syge og slog 15.000 danskere ihjel. 102 år 
senere kom COVID19 – 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 tragedie, men 
også om håb og handling. Pandemier kan føre frygt og død med sig. Men de 
kan også aktivere næstekærlighed og samfundssind.

Tommy Heisz, journalist og forfatter
Tirsdag den 15. november kl. 19.00 – 21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikkemedlemmer
Ingen tilmelding
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund
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Firenze – renæssancens skattekiste

Ifølge Unesco befinder 60% af verdens betydeligste kunstværker sig i Italien; 
heraf halvdelen i Firenze. Vi "besøger" en masse af dem i byens kirker og 
museer, bl.a. Dåbskapellet, Santa Maria Novella og Santa Croce, San Lo
renzo og San Marco, Galleria degli Uffizi og Palazzo Medici. – Særligt fokus 
på den florentinske version af Den sidste nadver’ i byens klostre, som også 
er Leonardos "model". Giotto og Fra Angelico, Botticelli og Michelangelo 
er også på programmet. Og spørgsmålene: Hvad er renæssancen? Hvem 
var mæcenerne, der betalte? Hvordan var det samfund, som renæssancen 
formedes i?

Ivan Z. Sørensen, mag.art
Onsdag den 9. november kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Det forunderlige univers

Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor 
trang til at undersøge naturen i et forsøg på at forstå sammenhængene i den 
verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et utal af spændende 
gåder– både løste og uløste. 
Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder derude blandt stjernerne og 
blandt andet omtale Big Bang, solsystemet og søgning efter planeter 
omkring andre stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion af hvordan 
naturvidenskab undersøger verden og hvilken typer af spørgsmål og svar 
naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en serie af bil
leder fra det forunderlige univers.

Hans Kjeldsen, professor og astronom
Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 10.30 – 13.30
Entré kr. 80
Ingen tilmelding
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Vort modersmål er dejligt – 
og dansk kan noget helt særligt

Vort modersmål er dejligt — og dansk kan noget helt særligt. Det kan pro
fessor emerita dr. phil. Hanne Korzen bevidne med baggrund i sit virke som 
sprogforsker og underviser i fransk på CBS i København. En oversætter må 
stille skarpt på, hvad der udtrykkes, og med hvilke midler. På dansk anven
der vi særlige sproglige figurer, som ikke kan oversættes ordret; og hvor man 
på andre sprog må bruge omstændelige formuleringer, kan vi på dansk klare 
os med en enkelt glose. 
Vi kan cykle, i Frankrig må man aller à bicyclette. Per DurstAndersen kalder 
engelsk og fransk for ’væresprog’, mens russisk er et ‘stå’sprog og dansk 
et ’ligge’sprog. Restauranten ligger på hjørnet bliver oversat til fransk med: 
Le restaurant est au coin de la rue. Men hvad stiller man op med en ytring 
som: En eller anden klovn har ligget og ringet galt nummer? Sproget kan 
lokke os på vildveje, og det kommer Hanne Korzen også ind på. Der ligger 
en særlig udfordring i at oversætte konstruktioner som: De arbejdede røven 
ud af bukserne, men kunne alligevel ikke få enderne til at mødes.

Hanne Korzen, professor emerita, dr. phil
Onsdag den 23. november kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Den røde brænding

Kom til et spændende foredrag med historiker Jakob Tøtrup Kjærsgaard om 
Ddag og de danske krigssejlere. 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 danskere sejlede for de allierede under krigen.
Hjemkomst og eftervirkninger af krigen tog hårdt på flertallet af krigsdeltager
ne og specielt krigssejlere, og i mange år efter krigen led de danske sømænd 
et politisk svigt af nærmest historiske dimensioner.
På 70årsdagen for Ddag i 2014 var Danmark for første gang officielt repræ
senteret ved mindehøjtideligheden i Normandiet, og dermed blev der skrevet 
et nyt kapitel i historien om Danmark under Anden Verdenskrig. Dannebrog 
vajer nu sammen med flagene fra de øvrige allierede nationer, og det kan vi 
takke de danske krigssejlere for.
Kom og hør historien om denne del af Anden Verdenskrig ved historiker 
Jakob Tøtrup Kjærsgaard, som har arbejdet på Utah Beach Museum, skrevet 
bogen Den Røde Brænding, og som i dag bor i Vorup.

Jakob Tøtrup Kjærsgaard, historiker
Onsdag den 25. januar 2023 kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

En virtuel tur til Randers’ hemmelige steder

Kom med på en hyggelig og nostalgisk tur til Randers’ hemmelige steder. 
Randers er en gammel by med mange spændende skjulte baggårde og 
stier, der slynger sig gemt mellem bygninger og ofte er oversete små perler. 
Nogle af baggårdene er private og ikke tilgængelige for alle os borgere i 
Randers, mens der er opstået mange spændende stier i forbindelse med 
oprydning og sanering, og mange af disse stier er offentlige og kan bruges til 
søndagsturen. På Randers Stadsarkiv ligger en del gamle fotos af mange af 
baggårdene og stierne, og i dette foredrag bliver de blandet med nyoptagel
ser fra de nyere stier.

Tina Knudsen Jensen, arkivar
Onsdag den 11. januar 2023 kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Dansk natur forarmes hastigt 
– vildere natur er en del af løsningen

I et billedrigt Power Pointforedrag redegør forfatter og idéhistoriker Rune 
Engelbreth Larsen for, hvorfor dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke har 
standset den igangværende uddøen af arter 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 naturingeniører, 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 Repræsentantskabet i Danmarks 
Naturfredningsforening og sidder i Etisk Råd.

Rune Engelbreth Larsen, forfatter og idehistoriker
Onsdag den 8. februar 2023 kl. 10.30 – 13.30
Entré 70 kr.
Ingen tilmelding
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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arrangører efterår 2022
Randers Folkeuniversitet 

Mere information på www.randersfolkeuni.dk

Kristrup Højskoleforening
Poul Frits – 2180 0862
poul.frits@fiberflex.dk

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

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

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

Randers Bibliotek – streamede foredrag
Pernille Thoustrup Jensen – 8710 6891
pj@randersbib.dk

Højskoleforeningen for Randers og Omegn
Kirsten Hune – 2382 4980
kirsten.hune@get2net.dk

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

Udover foredragene i samarbejde med Randers Folkeuniversitet har de enkelte foreninger og 
Randers Bibliotek rigtig mange interessante foredrag og aktiviteter. Find det på deres forskellige 
hjemmesider på Google ved blot at skrive foreningens navn.

Provinsens fine stemme

Landdistrikterne med landsbyer og sognekultur har tabt indflydelse og 
status. Gårde, kirker, forsamlingshuse, småbutikker, foreninger var endnu 
omkring 1950 på selvindlysende vis centrum for tilværelsen for omkring 
halvdelen af alle danskere. I løbet af årtierne herefter gik det stærkt med 
en urbanisering (bymæsiggørelse), der i dag præger alle dele af det danske 
samfund. I dag er byernes liv og kultur nærmest fuldstændig dominerende. 
Det er dog pointen i mit foredrag at provinsen, landet derude, stadig taler 
med en fin stemme.
Foredraget handler om livet på landet gennem en årrække. Det sker med 
muntre og mere sørgmuntre beretninger, der dels er selvoplevet, dels byg
ger på en forskning jeg har arbejdet med i mange år. Det sker også ved at 
opsøge markante forfatteres fortællinger om provinsens fine stemme.

Johannes Nørregaard Frandsen, professor emeritus
Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 10.30 – 13.30
Entré 80 kr.
Ingen tilmelding
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Naturvidenskabelige foredrag:
Grenaa: Kino Grenaa (K) og Rimsøhuset (Ri) , Ørsted (Ø), Randers (Ra) og Langå (L)
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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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Indtryk  5045 3574

Inspiration og viden i din hverdag

Se mere på www.randersbib.dk

FÅ MERE 
UD AF FOREDRAGENE 

- lån bøgerne hos os eller 
få hjælp til at søge viden på nettet... 

Følg 
foredrag 

i naturvidenskab 
 streamet direkte fra  Aarhus Universitet

Se side 15-17


