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Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbe
grænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. På Folke
universitetet 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 kontakt
personer side 35.

Corona
Lukning af Danmark den 11. marts medførte bl.a., at alle forelæsnin
ger i Folkeuniversitetet i Danmark blev aflyst. Vi kan ikke vide, hvilke 
restriktioner regering og folketing vil opretholde i efteråret. Men vi 
er optimistiske og håber på, at efterårets forelæsninger vil kunne 
gennemføres. Tjek hjemmesider for Norddjurs, Rougsø og Randers 
folkeuniversiteter for ændringer.

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 efteråret 2020. 
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 2020 bliver fem foredrag livestreamet direkte fra Søaudito
riet i Aarhus til Grenaa Gymnasium, fem til Randers og Langå Biblio
teker og seks til Ørsted Biograf. Hør om: Rejsen ud i rummet, Tang, 
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden, Tilblivelsen af det moderne 
menneske, Grønlands indlandsis og Smagen af øl.

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikkekommerciel organisation, der arrange
rer 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 Kommu
ner. Se mere på hjemmesiderne.

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
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Det vi har glemt om turisme

Turismen i Danmark og på verdensplan er blevet mere og mere industrialise
ret. Turismen skal skabe omsætning, arbejdspladser, værditilvækst og meget 
mere. Men turismen kan også noget helt andet, og hvert sted må se fremad 
og  finde sin helt egen forståelse af, hvad turisme er og skal bruges til.

Peter Kvistgaard, Ph.d., lektor Aalborg Universitet
Tirsdag d. 4. august kl. 17.00
150 kr. for alle dage
Ingen. Billetter købes på stedet
Anholt Forsamlingshus, 
Ørkenvej 2, 8592 Anholt
Arrangeres i samarbejde med 
Anholt Kulturforening af 1995.
Læs mere på 
www.langtude.com

At være et grænselandsbarn

Kjeld Holm fortæller om sin opvækst i Sønderjylland – i spændingsforholdet 
mellem dansk og tysk, mellem land og by og mellem tradition og modernitet.
Kjeld Holm er født i 1945 i Sønderjylland. Han blev mag. art i idéhistorie fra 
Aarhus Universitet i 1972 og tog I 1974 en teologisk tillægseksamen. Han 
har været gymnasie og universitetslærer og sognepræst, indtil han i 1994 
blev biskop over Aarhus Stift.
Foredraget er en del af Forskerturnéen Genforeningen 2020.

Kjeld Holm, cand.theol, biskop emeritus
Tirsdag d. 8. september kl. 16.30 18.30
30 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek 
og Forskerturnéen Genforeningen 2020
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Folkeafstemningen i 1920 
– spurgte man virkelig folket?

Den dansktyske grænse blev fastlagt i 1920 efter en folkeafstemning. Men 
var det virkelig ”folket”, der bestemte, hvor grænsen gik? Hvordan kan det 
så være, at f.eks. Tønder med knap 80% tyske stemmer kom til Danmark? 
Foredraget handler om grænsedragningsproceduren, afstemningsbetingel
serne og alternative grænseforslag, og hvorfor det tog et halvt århundrede, 
inden grænsen var alment accepteret.

Martin Klatt, lektor ved Center for Grænsedragning, Syddansk Universitet
Onsdag d. 16. september kl. 19.00 
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med GrenaaDjurs Rotary

Litterære stemmer i grænselandet

Foredraget giver eksempler på forfattere og værker, som skildrer sider af 
grænselandets og den dansktyske dobbeltheds identitet og virkelighed fra 
Guldalderen til vor tid. Vi skal bl.a. se på forfatterskaber som H.C. Andersen, 
Steen Steensen Blicher, Jens Baggesen, Herman Bang, Karen Blixen, Willy 
August Linnemann og Sigfried Lenz.
Foredraget er en del af Forskerturnéen Genforeningen 2020

Johs. Nørregaard Frandsen, cand.phil., professor Syddansk Universitet
Torsdag d. 17. september kl. 16.30 18.30
30 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek og 
forskerturnéen Genforeningen 2020

Underviser
Tid
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Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Eskimoiske eventyr og sagn

Jørn Borks foredrag er baseret på eskimoiske/grønlandske fortællinger. 
Nogle  fortællinger er af lokalt ophav, andre er circumpolare fortællinger, der 
har fulgt med inuitterne som en del af deres historie.
Jørn Bork og Kirsten Klein udstiller værker med Grønland som tema i 
 Baunhøj Mølle d.26.9.18.10. 

Jørn Bork, billedkunstner
Søndag d. 27. september kl. 14.00
100 kr. inkl. kaffe/te 
Billetter købes ved indgangen 
Baunhøj Mølle, Baunehøjvej 31, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Kunst og Musikforening
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Tilmelding
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Pris
Tilmelding
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Barnemordet i Veggerslev

I 1831 blev der begået et barnemord på en fæstegård i Veggerslev by. Sagen, 
der fyldte meget i det lille landsbysamfund, blev behandlet først ved Byretten 
i Grenaa og senere ved Landsretten og Højesteret. Derfor findes i dag meget 
arkivmateriale om sagen, som foredragsholderen har gennemgået. 

Leif Sepstrup, kriminalhistoriker
Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00
50 kr. inkl. kaffe og kage 
Bent Sølyst. Telefon: 2711 7794. Mail:bes@pc.dk
Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8585 Glesborg
Arrangeres i samarbejde med Tirsdagsklubben i Fjellerup



Skæbner på ”den forkerte side”: Dansksindede i tysk 
krigstjeneste i 1. Verdenskrig

Godt 30.000 sønderjyske soldater måtte kæmpe i tysk uniform under 1. Ver
denskrig. Sønderjyder var at finde på alle fronter, men især skyttegravskrigene 
på Vestfronten formede deres krigserfaring. Foredraget kommer helt tæt på 
nogle udvalgte soldaters oplevelser og skæbner.

Steffen Lind Christensen, Ph.d.studerende 
Tirsdag d. 6. oktober 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
Foredraget er et led i forskerturnéen Genforeningen 2020
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Tid
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Tilmelding
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Fysisk træning. Læring, trivsel og sundhed hos børn

Tre ud af fire børn er aktive i idræt, men den sidste fjerdedel er svære at 
motivere. Børn bevæger sig ikke, for at blive sunde, men fordi det enten er 
sjovt eller nødvendigt. Gennem skolen kan man få aktiveret børnene fysisk, 
når man inddrager fysisk aktivitet i undervisningen. Lars Bo Andersen fortæl
ler om den nyeste forskning indenfor børns fysiske og mentale sundhed og 
sammenhængen med fysisk aktivitet.

Lars Bo Andersen, professor, dr.med.
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00 
50 kr. inkl. kaffe og kage
Til 1942kaihansen@gmail.com eller tlf. 2445 2108.
Senest mandag d. 19.10. 
Åstruphallens Cafeteria, Mellemstrupvej 21, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Åstrup Idrætsforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Den frivillige sektor og frivilligt arbejde i Danmark

Hvem er engageret i frivilligt arbejde? Hvad er de engageret i? Hvorfor laver 
de frivilligt arbejde? Hvorfor begyndte de som frivillige? Hvor meget tid 
bruger de på frivilligt arbejde og hvordan er sammenhængen med erhvervs
arbejde og familieliv?
Foredraget fokuserer på udviklingen i den frivillige sektor og i frivilligt arbejde 
belyst gennem især danske undersøgelser, men med internationale sam
menligninger. 

Torben Fridberg, seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings og 
Analysecenter for Velfærd)
Onsdag d.18. november kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med GrenaaDjurs Rotary

August Krogh: 100-året for hans Nobelpris

For 100 år siden modtog August Krogh Nobelprisen i medicin for en ny teori 
om, hvordan kapillærerne virker i hvile og ved arbejde. Men August Krogh 
var en alsidig forsker og var bl.a. initiativtager til oprettelsen af industrigigan
ten Novo Nordisk.
August Krogh var fra Grenaa, og Helge Kragh giver et billede af Krogh som 
både menneske og forsker.

Helge Kragh, professor emeritus, dr.scient og dr.phil.
Tirsdag d. 3. november 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
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Herregård og herskab. 
Familien Tang og Nørre Vosborg 1850-1920

Perioden fra midten af 1800tallet til starten af 1900tallet bød på store øko
nomiske, politiske og statusmæssige udfordringer for landets herregårde. 
Samtidig var det en epoke, der betragtes som en gylden tid, hvor mange 
herregårde oplevede en sidste blomstringstid. Det gjaldt ikke mindst på den 
vestjyske herregård Nørre Vosborg, hvor familien Tangs helt særlige måde 
at udfylde rollen som herskab og godsejere på, var med til at vende krise til 
opblomstring.

Signe Boeskov, Ph.d., centerleder Dansk Center for Herregårdsforskning
Tirsdag d. 1. 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
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Naturvidenskabelige foredrag

Grenaa Gymnasium tilbyder en række streamede naturvidenskabelige 
foredrag fra Århus universitet. læs mere side 17 - 20

tirsdag d. 06.10. kl. 19.00:  rejsen ud i rummet

tirsdag d. 27.10. kl. 19.00:  tang 

tirsdag d. 03.11. kl. 19.00: dybhavet – nyt fra en ukendt verden

tirsdag d. 17.11. kl. 19.00:    tilblivelsen af det moderne menneske

tirsdag d. 24.11. kl. 19.00:  grønlands indlandsis    



Hekse – bål og brand

Alle kender den klassiske heks – den gamle kone med spids hat, kost, en 
sort kat, og måske en gryde til at koge børn i. Men hvorfra stammer disse 
stereotyper egentlig? Hvilke har hold i virkeligheden? 
Hør hvordan de nye, lutherske myndigheder prøvede på at afskaffe katolsk 
overtro, men i stedet kom til at sætte ild til bålet  bogstaveligt talt! Hvordan 
selveste kong Christian 4. hoppede med på den nye overtro. Hvordan der 
heldigvis blev sat en stopper for Djurslands  måske hele landets  mest 
berygtede heksejæger, Jørgen Arenfeldt til Rugård. 
Historikeren Rasmus Wichmann beretter om middelalderens kættere, renæs
sancens hekseprocesser, og om kvaksalveri og jødeforfølgelser.
Foredraget slutter med hvordan den moderne populærkultur har vendt bøt
ten på hovedet, gjort ”heks” til et plusord, og skabt en masse misforståelser 
omkring hekseforfølgelserne.

Rasmus Wichmann, historiker, Holstebro
Onsdag den 16. september kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversítetetrougso.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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Tilmelding
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Hold hjernen i gang

Selvom 60+generationen får mere og mere bevågenhed, og selvom den 
skal indstille sig på et arbejdsliv langt ud over de 65, knytter der sig en 
bunke myter til det at blive ældre, nærmere bestemt til hjernens funktion i 
seniorårene. Vi vil i oplægget se på hjernens grundlæggende funktion, her
under hukommelsen, og herfra gå videre med de ændringer der nu engang 
opstår med tiltagende alder. I forlængelse af det vil vi besvare spørgsmå
lene: Bliver hjernen virkelig så meget ringere, og kan vi gøre noget selv? Det 
første spørgsmål kan besvares med et klart nej (hvis hjernen ikke er ramt af 
sygdom eller man får sløvende medicin), og det andet kan besvares med et 
ligeså klart ja.
Manden bag foredraget er lektor Ole Lauridsen, der bl.  a. er landskendt 
gennem sin deltagelse i tv og radioudsendelser. Han var i mange år anker
manden i serien Sproghjørnet på P4.

Ole Lauridsen, lektor, mag. art., Aarhus Universitet
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniverstítetetrougso.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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Mennesker bag ringmuren

I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte 
fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne 
sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødven
dige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan 
påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en 
ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan en indsat opretholde kon
takt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden? 
I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske 
hverdag blandt rockere og bandemedlemmer, drabsmænd, narkohandlere, 
røveridømte, voldsmænd og terrordømte – en hverdag, som er meningsfuld 
og teologisk udfordrende!

Jens Birkler, cand. theol., fængselspræst 
Torsdag den 15. oktober kl. 19.00
25 kr. inkl. kaffe
Ingen
Holbæk Sognegård, Holbækvej, Holbæk 
Arrangeres i samarbejde med Rougsø Nord Menighedsråd

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Danmark som overvågningssamfund

Hver dag overvåges vi af kameraer og på sociale medier. Vi står i masser af 
offentlige registre, og vi giver uden tøven tilladelse til, at private firmaer må 
gemme informationer om os. Alligevel vil ingen tilsyneladende stå ved, at vi 
lever i et overvågningssamfund. Men det gør vi. Og det har stået på længe. 
Vi bliver overvåget af staten og af store organisationer. Vi overvåger hinan
den, og vi overvåger os selv.
Men hvad vil det sige at være borger i et overvågningssamfund? Hvordan 
skal vi gebærde os i en verden, hvor personlige informationer ikke er helt så 
private, som de måske var engang? Og hvad gør overvågningen ved os og 
den verden, vi lever i?

Fred og håb 
– Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening

Tiden fra våbenstilstanden den 11. november 1918 til Genforeningen i 1920 
blev fuld af forventning, men også rig på skuffelser. Endelig fik de dansk
sindede sønderjyder håb om at få grænsen flyttet sydpå. Men tusindvis af 
hjemvendte soldater var krigsskadede, og de skulle nu finde en plads på
arbejdsmarkedet. Der var revolution, økonomisk nød, spekulation og uklare 
forhold i styret. Dertil kom en bitter strid om, hvordan en afstemning om den 
nye grænse kunne gennemføres. Foredraget kaster lys over dagligdagen 
i Sønderjylland efter fire års rædsler og ser på den krogede vej frem mod 
genforeningen i 1920.

Lars N. Henningsen, dr.phil. og tidligere leder af studieafdelingen, 
Dansk Centralbibliotek i Flensborg
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00
25 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
Arrangeres i samarbejde med Grænseforeningen for Rougsø og Sønderhald
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Danmark rundt 
– landskabsmalerier af de største danske malere

Bliv introduceret til en sand perlerække af malere, der stilfærdigt, stærkt og 
poetisk har taget det danske landskab til sig og omsat de forskellige tempe
ramenter på lærredet. Sidst i 1800tallet kom impressionismen til Danmark 
med blandt andet Fynboerne (Johs. Larsen, Fritz Syberg, Peter Hansen) og 
Anna Ancher. Siden fulgte symbolismen og ekspressionismen (J. F. Wil
lumsen, Niels Larsen Stevns), og snart opstod der en ny generation anført 
af folk som Harald Giersing og Edvard Weie. Senere fortsatte Oluf Høst 
og Niels Lergaard på Bornholm, mens Jens Søndergaard modsat indtog 
Vestkysten. Erik Rasdal og Svend Engelund malede det jyske bondeland, 
og Lauritz Hartz og Karl Bovin forelskede sig i Odsherreds bakkelandskab. 
Samtidig gjorde også Anna Klindt Sørensen og Olivia Holm Møller sig be
mærket, og Erik Hoppe fandt utrætteligt nye motiver i Søndermarken.

Jørgen Printz Steinicke, kunstner, cand. mag. i historie og kunsthistorie, Holsted
Onsdagene 18. og 25. november kl. 19.00
140 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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Tid
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Sted
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Det er sådanne spørgsmål, der vil blive taget op i dette foredrag, som ud
over en både underholdende og skræmmende indføring i overvågningens 
verden også vil invitere til både spørgsmål og diskussion.

Peter Lauritsen, professor, Aarhus Universitet
Onsdag den 4. november kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversítetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted



Litteratur – Hvad er det, der skaber en familie – og et liv?

Vi vil fire tirsdage i januar, februar og marts 2021 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 19. januar: ”Løgneren” af Martin A. Hansen (1950) 
I ”Løgneren” følger læseren i dagbogsform Johannes Vig gennem fire skelsæt
tende og dramatiske forårsdøgn, hvor Johanns Vigs indre splittelse mellem 
drift og distance i mødet med to kvinder skildres.

Tirsdag den 2. februar: ”De usynlige” af Roy Jacobsen (2013)
Roy Jacobsens lille roman er en lavmælt, næsten tyst beretning  om livet på 
en lille norsk ø i begyndelsen af det tyvende århundrede. Natur og menneske
liv sammenskrevet.

Tirsdag den 23. februar: ”Om hundrede år” af Elisabeth Jessen (2019) 
En familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 
1914 til 2014. Om sønderjyden Hans, der er tysk soldat i Første Verdenskrig, 
om svogeren, der må overtage slægtsgården og om børnene, der præges 
voldsomt af de spor, den store krig trækker helt op til 2014.

Tirsdag den 9. marts: ”Frank vender hjem” af Kristian Bang Foss (2019) 
Frank er vokset op i Hvidovre. Moderen var kontordame, faderen en sørgelig 
skikkelse. Frank forelsker sig i Thea fra en stenrig familie. Det kommer der 
meget morsomt ud af, men også følelsen af ikke at høre til med den baggrund 
han har. En fortælling om mennesker, der kæmper for at finde en plads i livet 
og et yderst velskrevet portræt af to vidt forskellige familier.

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 19. januar, 2. og 23. februar og 9. marts kl. 9.00 11.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykker for 20 kr.
www.folkeuniversítetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48 
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted

14 rougsø

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

STrEAMiNg AF NATUrViDENSKABELigE FOrEDrAg
i ØrSTED BiOgrAF

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

tirsdag den 06.10. kl. 18.45:   rejsen ud i rummet
tirsdag den 27.10. kl. 18.45:   tang
tirsdag den 03.11. kl. 18.45:   dybhavet – nyt fra en ukendt verden
tirsdag den 10.11. kl. 18.45:   smagen af øl – se omtale på hjemmesiden
tirsdag den 17.11. kl. 18.45:   tilblivelsen af det moderne menneske
tirsdag den 24.11. kl. 18.45:   grønlands indlandsis
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rejsen ud 
i rummet
Professor i astrofysik Hans 
Kjeldsen, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet
Hvordan kommer rumsonder 
og satellitter egentlig op i 
rummet? Hvilke baner anbrin-
ges de typisk i, og hvordan 
anbringes de der? – Ja, det 
er raketvidenskab! Hør også 
om hvordan en rummission 
designes og planlægges med 
eksempler fra aktuelle rum-
missioner

Tirsdag den 6. oktober
Kl. 19.00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18.45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå 
og Randers Bibliotek
Husk tilmelding på
www.randersbib.dk 
Gratis adgang
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Tang
Seniorforsker i marin økologi 
 Annette Bruhn, Institut for Bio-
science, Aarhus Universitet. Under 
havets overflade danner tang spek-
takulære undersøiske skove, som er 
vigtige for livet i havet og klimaet på 
kloden. Ny forskning viser, at tang 
også kan bidrage til at løse fremti-
dens udfordringer inden for sundhed, 
fødevarer, klima og miljø.

Tirsdag den 27. oktober
Kl. 19.00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18.45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå og 
Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk 
Gratis adgang

FOTO: PETER BONDO CHRISTENSEN

MR NITTA, JAPAN AGENCy FOR MARINEEARTH SCIENCE AND TECHNOLOGy, JAMSTEC

Dybhavet: nyt 
fra en ukendt 
verden
Professor i biogeokemi Bo Barker 
Jørgensen, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet.
Professor i biogeokemi Ronnie N. 
Glud, Biologisk Institut, Syddansk 
Universitet og Tokyo University of 
Marine Science and Technology.
Forskere har fundet uventet liv 
på de største havdybder og dybt i 
havbunden. Hør om organismer der 
er tilpasset det ekstreme tryk. Og 
hør om bakterier i havbunden som 
har generationstider på tusinder af 
år og som er afgørende for livsfor-
holdene på Jorden.

Tirsdag den 3. november
Kl. 19.00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18.45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå og 
Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk 
Gratis adgang

Læs mere om foredragene på 
https://ofn.au.dk/
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grønlands 
indlandsis
Professor i kvartærgeologi Nicolaj 
Krog Larsen, Globe Institute, Køben-
havns Universitet.
Professor i geofysik David Lundbek 
Egholm, Institut for Geoscience, 
Aarhus Universitet.
Indlandsisen har ændret Grønlands 
landskab og gemmer stadig på 
mange hemmeligheder. Hør om 
forskernes nylige fund af meteorkra-
ter under isen, og om den globale 
opvarmnings påvirkning på indlands-
isen – overlever Indlandsisen eller er 
den dødsdømt?

Tirsdag den 24. november
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk 
Gratis adgang

Tilblivelsen af 
det moderne 
menneske
Professor i DNA-forskning Eske Willerslev, 
Globe Institute, Københavns Universitet
Molekylærbiologien har fundamentalt 
ændret vores forståelse af menneskets 
historie. Kom med på en tur gennem men-
neskets genetiske historie med nedslag i 
nogle af de begivenheder der skabte de 
befolkningsgrupper vi kender fra nutidens 
verden.

Tirsdag den 17. november
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
Tilmelding på www.randersbib.dk 
Gratis adgang

FOTO: NASA/GSFC/JEFF SCHMALTz/MODIS LAND RAPID RESPONSE TEAM
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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.

Partiernes krise – partiernes fremtid

Faldende medlemstal, troløse vælgere og partier på offentlig støtte og 
historier om politikerlede! Hvor alvorlige er de problemer? Er vi på vej mod 
voldsom utilfredshed, som det er set i Spanien, Chile og Frankrig? Eller bliver 
Danmark en fredelig ø i en turbulent verden? Det er nogle af de spørgsmål, 
Roger Buch vil besvare i sit oplæg.
Roger Buch er en af de danske mediers mest brugte eksperter som kom
mentator på kommunalpolitik, partier og valg.

Roger Buch, Centerleder, cand.scient.pol.
Torsdag den 27. august kl. 10.30 13.30
70 kr. pr. foredrag 
eller 450 kr. for en hel sæson
Ingen
Johanneskirkens sognelokaler, 
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arrangør: Vorup Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris

Tilmelding
Sted

Sønderjyllands genforening 
og folkenes selvbestemmelse

Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid, da man simpelt
hen delte Slesvig midtover langs nutidens dansktyske grænse. Historiker 
René Karpantschof fortæller delingstankens overraskende historie med krig 
og død, som kunne være undgået. I 1920 spurgte man endelig slesvigerne 
selv, om de ville høre til Danmark eller til Tyskland. Den løsning var faktisk 
blevet foreslået fra både dansk og tysk side lige siden 1840erne. Men hver 
gang gik det galt, så i stedet udkæmpede man to blodige krige. 
Foredraget giver eksempler på tragiske borgerkrigsoplevelser med familie
bånd og venskaber, der brutalt rives over. Det var en indviklet strid mellem 
den danske konges undersåtter, hvor mange sønderjyder længe foretrak et 
dansktysk blandingssamfund, indtil den moderne danskhed fik folk til at 
vælge side. 
Nationaldigteren Grundtvig svingede f.eks. mellem sin opfordring til ”i Slesvig 
at slå så mange tyskere ihjel som muligt” og sin accept af det udbredte 
slesvigske ønske om at forblive ”halvdansk og halvtysk.” Foredraget bygger 
på René Karpantschofs anmelderroste danmarkshistorie: ”De stridbare dan
skere. Efter enevælden og før demokratiet 18481920”, Gads Forlag 2019.
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Om EU

Den markante politiker Jens Rohde er født i Holstebro, men blev student 
i Viborg og har deltaget aktivt i byens politiske og kulturelle liv, både som 
radiomedarbejder og byrådsmedlem. Han er imidlertid især kendt for sine år i 
Folketinget fra 1998 og sine ti år i EUparlamentet (20092019), først som re
præsentant for Venstre og fra 2018 for Radikale Venstre. Fra 2019 er han igen 
folketingsmedlem, hvor han er medlem af folketingets præsidium og som bl.a. 
medieordfører og EUordfører er en kraftfuld forkæmper for liberale principper. 
I 2019 udgav han bogen ”Tro, håb og ungdomsoprør” på sit nystiftede forlag 
KANT. Rohde har opkaldt forlaget efter filosoffen Immanuel Kant, fordi han 
ligesom denne vil opfordre ungdommen til kritisk tænkning og til at håbe og 
tro på, at et konkret, positivt engagement kan føre til en bedre fremtid.
(OBS: dette er ikke en folkeuniversitetsforelæsning)

Jens Rohde, MF og medlem af Folketingets præsidium
Onsdag den 9. september kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

René Karpantschof, historiker og forfatter
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 21.30
50 kr. – gratis for medlemmer af foreningen
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening Randers

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Tarmens betydning for dit helbred

”Dårlige tarme kan føre til psykisk sygdom”, ”Jo flere bakterier i vores tarme, 
jo sundere er vi”, ”Så meget påvirker dine tarmbakterier din vægt”. I dette 
foredrag gives en introduktion til opbygningen og funktionen af menneskets 
fordøjelsessystem fra mund til endetarm. Tarmsystemet er også bolig for 
billioner af bakterier; tarmens mikrobiota, som gennem det sidste årti har vist 
sig at have meget stor indflydelse på både fordøjelse af kosten og på men
neskets helbred generelt. Eksempler på den nyeste overraskende forskning i 
tarmens mikrobiota vil også blive præsenteret i dette foredrag.

Esben Skipper Sørensen, professor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 
Aarhus Universitet
Mandag den 14. september kl. 17.00 18.45
50 kr.
www.randersbib.dk
Kulturhusets sal, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Bibliotek
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Underviser

Tid
Pris

Tilmelding
Sted

Knuder i usynlige bånd

Lars Terkelsen har skrevet en roman ”Knuder i usynlige bånd”, som handler 
om to mænd og deres familiers vidt forskellige dagligdag i årene, der fulgte 
efter Genforeningen. Tidens voldsomme historiske begivenheder former de
res liv, deres tanker og handlinger. Historiske begivenheder i Sønderjylland, 
fra Genforeningen, mellemkrigsårene, Den anden Verdenskrig og op til i dag. 
Han vinkler både bog og foredrag ud fra hvordan dansk og tysksindede 
levede side om side i rammerne af disse historiske begivenheder, og hvilken 
betydning, det fik for familiers dagligdag helt op til i dag, hvor alt er forandret. 
Lars Terkelsen kommer ind på flere begivenheder, som sikkert mange uden 
for Sønderjylland ikke kender til. Måske heller ikke mange sønderjyder.

Lars R. Therkelsen, lektor i middelalderhistorie
Tirsdag den 22. september kl. 19.00  21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikkemedlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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En familiekrønike – når virkeligheden overgår fiktionen

Om skæbne, kærlighed og død – og om børn, der bliver givet bort. Men 
også en fortælling om slægtsgården, om humor og om at stå fast i gum
miskoene og holde begge ben på jorden. Kort sagt: en fortælling om livet 
gennem flere generationer vævet sammen med Danmarkshistorien og 
samfundsudviklingen.

Dagmar Brendstrup, journalist
Torsdag den 1. oktober kl. 19.00 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

guldalderens billedverden

Mag. art. Charlotte Christensen har skrevet en lang række bøger og artikler 
om kunsthistoriske emner, har undervist på universiteterne i Aarhus, Køben
havn og Kiel, har været museumsinspektør ved Aarhus Kunstmuseum, direk
tør 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 fyldigt materiale påviser, at 
hvad vi ved om periodens kunst, er alt for snævert.

Charlotte Christensen, kunsthistoriker og mag.art.
Onsdag den 23. september kl.  10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Er vi ankommet til det kinesiske århundrede?

Pandaer i zoologisk Have, Huaweitelefoner, der måske kan spionere og en 
Coronavirus der spreder sig over kontinenter så hurtigt som passagerfly kan 
bære dem. Kina fylder mere og mere, økonomisk og politisk. Skal vi være 
bange? Eller har Danmark muligheder, vi bare ikke er opmærksomme på? 
Journalist og forfatter Flemming ytzen besøgte Kina for første gang for 42 år 
siden og er kommet der regelmæssigt siden.

Flemming ytzen, journalist
Onsdag den 7. oktober kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Lægdsruller

Størstedelen af den mandlige befolkning født 1755 eller senere er registre
rede i lægdsrullerne, og dér kan vi læse, hvor de blev født, og hvem deres 
far eller mor var. Hvis de flyttede eller helbredet skrantede nævnes dette 
også; og så får vi naturligvis oplysninger om deres eventuelle militærtjeneste. 
Med udgangspunkt i konkrete opslag i lægdsruller vises, hvordan man følger 
en person i lægdsrullerne både frem og tilbage i tid, samt hvor man finder de 
gode hjælpemidler til opslag af lægdsnumre og tydning af forkortelser.

Peter Olsen, lærer
Tirsdag den 13. oktober kl. 19.00  21.30
50 kr. – gratis for medlemmer af foreningen
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening Randers
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted



Ankers Danmarkshistorie 
– tidsepoken og vejen til velfærdsstaten

Anker – statsministeren, som hele Danmark var på fornavn med. Hans liv og 
virke stod for en tidsepoke, hvor samfundet ændrede sig markant. Fagbe
vægelsen blomstrede, og vi fik et samfund, hvor der blev skabt større lighed. 
Vi står på skuldrene af historien – kvinder og fattigfolk fik stemmeret ved 
Grundloven i 1915, og der blev en vandring mod et demokratisk samfund. 
Der har været mange politiske toner undervejs, og der er langt fra Staunings 
Danmark til det samfund, vi har i dag. Er der mon politiske ledere i dag, der 
kikker over skulderen for at se, om alle er med?

Lene Kirkegaard, cand.pæd., højskolelærer
Torsdag den 15. oktober 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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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

”Se ud, stryg duggen af sjælens rude”

”Se ud, stryg duggen af sjælens rude” –  med de ord fortolkede højskole
læreren og valgmenighedspræsten Jakob Knudsen Grundtvigs idé om en 
folkelig højskole, et folkeligt universitet. Sådan en skoles fornemste opgave 
skulle være at oplyse om og indgyde kærlighed til de hjerteligste ting i nær
heden: sproget og de fælles fortællinger, folkets og landets historie. 
Siden midten af 1800tallet har vi i Danmark ikke kunne tænke os folkestyre 
og demokrati uden at denne grundindstilling måtte gå hånd i hånd med 
folkeoplysning, som den har foldet sig ud i folkehøjskolen, oplysningsforbun
dene og Folkeuniversitetet. 
Ligesom vinduesruden eller brilleglassene kan dugge til, således kan også 
sjælens rude dugge til, så vi ikke kun fysisk, men også følelsesmæssigt 
bliver nærsynede og afskåret fra verden. Den lidelse var det folkehøjskolens 
opgave at kurere ved den spæde start i Rødding for 175 år siden, og det 
er fortsat opgaven – i dialog med det på én gang spændende og skræm
mende: vor verden, vor fremtid, vort ansvar.

Erik Skafte Overgaard, tidligere forstander Rødding Højskole 
og præst Morsø Frimenighed
Onsdag den 21. oktober kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser

Tid
Pris

Tilmelding
Sted
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Om Benny Andersens digtning

”Livet er ikke det værste, man har”. Med denne linje er tonen slået an til en 
god formiddag om Benny Andersen, vores folkekære digter, der med humor, 
sproglige finurligheder og skæve synsvinkler indkredser, hvad det vil sige at 
være menneske. Han er ikke bare til underholdning – der er holdning under. 
Han kalder til menneskeligt nærvær og kredser om livskunsten: ”Til stadig
hed at komme til verden”. Så kom og oplev en formiddag i selskab med 
Benny Andersen og Hanne Hjørlund.

Hanne Hjørlund, sognepræst og provst emeritus
Torsdag den 29. oktober kl. 10.30 13.30
70 kr. pr. foredrag eller 450 kr. for en hel sæson
Ingen
Johanneskirkens sognelokaler, 
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arrangør: Vorup Højskoleforening
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Slip livet løs

Aftenen begynder med en kort gudstjeneste i Klosterkirken, Blegdammen 
3. Derefter går vi til foredrag i Fritidscentret. Et gammelt visdomsord siger 
”Hvor der er helhed, er der mindst to sandheder, der er sande på samme 
tid”. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentligste forhold undertrykt 
/ glemt den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har 
kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme 
ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spil
ler tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Preben Kok, præst
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00  21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Distriktslægearkiver, dødsattester og sygeanstalter

Dette er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokol
ler. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 
1850’erne, og i hvis patientprotokoller der kan hentes enestående oplysnin
ger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver gives nogle interes
sante eksempler. Ved foredraget udleveres en lille materialesamling med 
relation til foredraget.

Ulrich Alster Klug, underviser
Tirsdag den 3. november kl. 19.00  21.30
50 kr. – gratis for medlemmer af foreningen
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening Randers
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

”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 den dansk jødi
ske historie, om jødernes situation i dag og om forholdet til Kristendommen.

Bent Lexner, tidligere dansk overrabbiner
Onsdag den 4. november kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Moderne kunst i danske kirker

Mange kirker i dag bliver fornyet med moderne kunst og spændende er 
det at se, hvordan det er blevet populært at udsmykke kirker og hvordan 
kirkerne er blevet modige til at skabe nye kirkeudsmykninger. I dette foredrag 
vil vi se på en stor og varieret kunstskat i de danske kirker. Belyse forskel
lige kunstneres valg omkring deres måde at udsmykke kirken på, og studere 
kunstnernes mange varierede materialer og stilarter. 
Vi vil se på kirker som Østerhåb Kirke med John Kørners store maleri af et 
cedertræ, Thomas Kluges barokke altertavle i Store Magleby, Christian Lem
merz marmoralter i Lyngby kirke. Desuden undersøge en del af Maja Lisa 
Engelhardts kirkekunst, altre og glasmalerier, Peter Brandes totaludsmykning 
af Vejleåkirke med glasmosaik og skulptur, opleve Utzons arkitektoniske per
le i Bagsværd og meget mere. Kunstnere som Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby 
og Arne Haugen Sørensen har på mange måder banet vejen for de yngre 
kunstnere inden for kirkeudsmykning dem skal vi selvfølgelig også studere. 
Derudover vil mange flere kunstnere berøres, såsom: Svend Wiig Hansen, 
”Kastrup Kirke”, Sophia Kalkau, ”Grøndals kirken”, Dorte Dahlin, ”Aalborg 
Kloster kirke”, Peter Callesen, ”Magrethekirken”, Robert Jakobsen ”Hjerting 
kirke” og mange flere kunstnere og udsmykninger af kirker.
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romaer – frihedens folk

Sigøjnere eller romaer er et folk uden land, og de udgør Europas største 
mindretal. I dette foredrag fortæller Malene FengerGrøndahl om romaerne 
– om deres lange rejse fra Indien til Europa og de mange eksempler på 
forfølgelse og fordømmelse, som de har været udsat for. Og vi ser nærmere 
på, hvordan det gådefulde folkefærd lever i dagens Europa. Foredraget sup
pleres med billeder.

Malene FengerGrøndahl, journalist
Torsdag den 12. november kl. 19.00  21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Beatles for alle

Per Wium fortæller levende og underholdende om The Beatles og deres 
musik. Vi lytter til en lang række sangeksempler fra 196369. Per Wium for
tæller hvorfor musikken lyder som den gør og han kommer ind på gruppens 
meget store musikalske udvikling, der finder sted i løbet af de ganske få år 
gruppen indspiller plader. Vi skal høre om samarbejdet med George Martin 
og om hvordan hver af de fire beatler bidrager til gruppens musik og lyd. Per 
Wium fortæller om John Lennon og Paul McCartney som to konkurrerende 
samarbejdspartnere. Han fortæller også om George Harrisons kamp for at 
blive accepteret som sangskriver – og om Ringo Starrs særlige evner som 
trommeslager. Per Wium er musiker og musikjournalist. Han har holdt mere 
end 800 musikforedrag om The Beatles og han er forfatter til bogen ”Beatles 
for alle – en introduktion til gruppens musik”.

Per Wium, musiker og musikjournalist m.m.
Onsdag den 18. november kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Tine Kragh, cand.mag. kunsthistorie
Tirsdag den 17. november 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 
Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Helen Schou – Monumenternes kvinde

Helen Schou (19052006) var en usædvanlig kunstner for sin tid: En holden 
kvinde, der havde stort set ubegrænset frihed til at skabe sig en kunstnerisk 
karriere på fuld tid, selvom hun havde børn og mand. Hun trodsede samti
dens kønsroller og skabte enorme monumenter, der traditionelt blev opfattet 
som mændenes domæne. Selv var hun en traditionelt orienteret billedhug
ger, der insisterede på at lave klassiske skulpturer af mennesker og dyr i en 
tid, hvor den toneangivende skulptur var nonfigurativ og konceptuel. I fore
draget dykker kunsthistoriker Merete Sanderhoff ned i Schous fascinerende 
kunstneriske løbebane, med særligt fokus på hendes mangeårige slid med 
at skabe de to store hestemonumenter – rytterstatuen af Christian X i Aarhus 
(1955) og Den Jyske Hingst i Randers (1969).

Merete Sanderhoff, museumsinspektør, Statens Museum for Kunst
Onsdag den 25. november kl. 19.00 21.00
50 kr.
Ingen
Randers Kunstmuseum, Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Kunstmuseum

Mit liv som arkæolog

Ernst Stidsing fra Museum Østjylland vil med lune fortælle om stort og småt 
fra et langt liv i arkæologiens tjeneste. Der vil blive fortalt om den store 
gravplads fra vikingetiden, han som ung student undersøgte ved Over 
Hornbæk, om udgravningen af offermosen i Bjerregrav mose, hvor der bl. a. 
dukkede skeletter op af et voksent menneske og et lille barn, samt om den 
udgravning, som skulle blive Ernst Stidsings sidste, udgravningen af en af 
Danmarks største sølvskattefund fra Vikingetiden. Der vil også blive fortalt 
om udstillinger, som han har deltaget i, samt om royale besøg på museet og 
meget mere...

Ernst Stidsing, arkæolog
Torsdag den 26. november kl. 19.00  21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Kønsforskning i arkæologi – hvorfor nu det?

Kønsforskning er et meget aktuelt emne og begreber som ”kønsneutral” og 
”det tredje køn” bruges flittigt. Også inden for arkæologien har kønsforsk
ning været aktuel – specielt i England, Sverige og Norge og i mindre grad 
i Danmark. Når mange mennesker hører ordet kønsforskning, er et af de 
første billeder de får på nethinden, en flok skrigende feminister. Men det er 
egentlig slet ikke det det handler om. Det handler om at forstå og tolke de 
genstande vi finder og få dem sat ind i den rette sammenhæng. Forstået på 
den måde, at man skal inddrage det omkringliggende datidige samfund i en 
helhedstolkning. 
Vikinger og Vikingetiden er emner som hitter stort i disse dage og billeder 
af kvindelige krigere og andre magtfulde kvinder ses bl.a. i TVserier om 
”Vikings”. Men hvordan forholder virkeligheden sig? Kan arkæologien doku
mentere at der har været kvindelige krigere i Vikingetiden og har kvinder haft 
mulighed for at krydse kønsbarrierer på andre måder? Charlotta Lindblom 
har arbejdet med vikingetiden og netop disse spørgsmål og vil forsøge at 
give et overblik over emnet: Kvinder i vikingetidsforskningen.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Adgangsforhold er velegnede for gang
besværede.

Charlotta Lindblom, arkæolog og Museumsinspektør ved Vejlemuseerne
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer
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Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Musikalsk foredrag om vinter- og julesange

Som optakt til advent og jul synger og spiller Jeannet Ulrikkeholm smukke 
vinter og julesange med både verdsligt og religiøst indhold. Undervejs for
tæller hun om sangene. Det er mest danske sange, men der er også en lille 
afdeling med julesange fra Frankrig, England, Italien og Tyskland og en på 
latin. Vi får også et par julehistorier, bl.a. historien om Jeppe Aakjærs første 
jul. Programmet indeholder fællessang.

Jeannet Ulrikkeholm, cand. mag., musiker
Torsdag den 26. november kl. 10.30 13.30
70 kr. pr. foredrag eller 450 kr. for en hel sæson
Ingen
Johanneskirkens sognelokaler, 
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arrangør: Vorup Højskoleforening

OBS: Dato og sted for de to følgende foredrag arrangeret af Randerseg-
nens Amatørarkæologer er endnu ikke fastlagt. Se datoer m.m. på hjem-
mesider for Amatørarkæologerne og Folkeuniversitetet.

Underviser



30

Detektorarkæologi – introduktion til app'en DiME

Dansk metaldetektorarkæologi har udviklet sig til en unik og internationalt 
anerkendt succeshistorie, som forener de bedste sider af den danske model 
med en bred folkelig involvering i det arkæologiske arbejde og en decen
tral museumsstruktur. Aftenens foredrag sætter fokus på hvorfor Danmark 
er blevet et forgangsland på området og hvordan de mange nye fund har 
ændret vores billede af Danmarkshistorien. Foredraget vil også introdu
cere DIME portalen, den Danske registreringsportal for detektorfund som 
muliggør optimal udnyttelse af metaldetektorfundenes store formidlings og 
forskningsmæssige potentiale. 
DIME har vundet stort indpas i detektorkredse, blev udviklet i 20162018 af 
en gruppe museumsfolk og universitetsarkæologer i tæt samarbejde med 
detektorbrugere og et bredt panel af fagfolk fra museer landet over. Aftenens 
foredragsholder er Andres Dobat, idemanden bag DIME. Andres er ekspert i 
jernalder og vikingetid og har især forsket i metaldetektorarkæologi.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Adgangsforhold er velegnede for gang
besværede.

Andres Dobat, arkæolog, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer
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Underviser

Det amerikanske præsidentvalg og amerikansk politik

Den 20. januar indsættes den nye amerikanske præsident. I skrivende stund 
ved vi af gode grunde ikke, hvem det bliver. Foredraget vil give et overblik 
over resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2020 og en analyse af, 
hvad der var baggrunden for, at det blev netop den kandidat, der vandt. Der 
vil også være en vurdering af, hvilke konsekvenser valget vil få for USA og 
resten af verden.

Derek Beach, professor
Tirsdag den 12. januar 2021 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

ArrANgEMENTEr FOrår 2021
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Dansk natur forarmes hastigt

I et billedrigt Power Pointforedrag redegør forfatter og idéhistoriker Rune 
Engelbreth 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.  

Rune Engelbrecht Larsen, forfatter og idehistoriker
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Medvirkende 
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Vild opstandelse

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om tilværelsen på godt og 
ondt ud fra en række nye sange og salmer. Undervejs skal vi synge om alt 
fra vintermørke og livskriser til tidlig forårsglæde og vild opstandelse.

Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter
Onsdag den 27. januar 2021 kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

2021

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 fascine
rende. 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.

Henrik Kragh Sørensen, professor Københavns Universitet
Onsdag den 10. februar 2021 kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Dyre- og plantelivet i gudenåen og gudenåengene

I foredraget vil vi se på Gudenåengene – det naturgenoprettede område syd 
og nord for Gudenåens udløb i Randers Fjord. Området med den unikke natur 
kommer som en kile helt ind i Danmarks 6.største by. Undervejs fortælles der 
om den aktuelle status for planter og dyr i området, og hvordan en aktiv natur
pleje har sat biodiversiteten i vejret. Foredraget ledsages af fotos.

Helle Marie Taastrøm, biolog og centerleder Randers Naturcenter
Tirsdag den 23. februar 2021 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

Hvem var Karin Michaëlis?

Karin Michaëlis har solgt millioner af bøger og var en verdensdame, til trods 
for det er hun stort set glemt. I begyndelsen af det 20. århundrede var hun 
en af de mest populære forfattere i Europa. Flere af hendes bøger blev filma
tiseret i Hollywood. Hun var venner med de største kendisser i verden. Hun 
hjalp flygtninge ud fra NaziTyskland, Og nogen siger hun var inspirationen til 
bøgerne om Pippi Langstrømpe. 

Inger Nygaard Kaad, bibliotekar, cand.mag.
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Arrangører efterår 2020
randers Folkeuniversitet Mere information på www.randersfolkeuni.dk

2021

Dagligdag i et symfoniorkester

Hvordan bliver man medlem af et symfoniorkester? Hvordan er arbejdsforhol
dene, 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.

Leif Balthzersen, mag. art. musikvidenskab
Onsdag den 10. marts kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Den gode historie hopper på én

Denne formiddags fortællinger er: Dyrlægehistorier. Dels har min far været 
dyrlæge i Gold Coast (Ghana) og Malawi, dels har jeg fortalt nogle af James 
Herriots hjertevarme erindringer fra hans praksis i yorkshire. Det handler også 
om hvordan jeg overlever en sejltur i stormvejr på Lake Malawi, og hvordan min 
mor med fem børn flyver til Accra på Guldkysten i november 1950?
(OBS: dette er ikke en folkeuniversitetsforelæsning men fortællinger fra engang)

Peter Staugaard, pensioneret bibliotekar
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 10.30 12.00
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct Clemens Højskoleforening

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

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

Randers Bibliotek
Dorthe Rasmussen – 8710 6852
dr@randersbib.dk

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

Randersegnens Amatørarkæologer 
Eske Thøgersen – 2936 4966  
eske.thoegersen@sol.dk

Randers Kunstmuseum
Lise Jeppesen – 8642 2922
lj@randerskunstmuseum.dk

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

Randers Amts Historiske Samfund
Inger-Lise Mørup – 5099 6105 
inger-lise.moerup@skolekom.dk

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

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Birgit Reng – 2231 5204
birgit.reng@hotmail.com
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Det har vi glemt om turisme

At være et grænselandsbarn

Genforeningen 1920 – spurgte man virkelig folket

Litterære stemmer i grænselandet

Eskimoiske myter og sagn

Barnemordet i Veggerslev

Skæbner på ”den forkerte side” – Dansksindede i tysk tjeneste

Fysisk træning: Læring, trivsel og sundhed hos børn

August Krogh: 100-året for hans Nobelpris

Den frivillige sektor og frivilligt arbejde i Danmark

Herregårde og herskab

Hekse – bål og brand

Hold hjernen i gang

Mennesker bag ringmuren

Fred og håb – Sønderjylland mellem våbentilstand og genforening

Danmark som overvågningssamfund

Danmark rundt – landskabsmalerier af de største danske malere

Fire formiddage om fire romaner ved Ole Juul

Rejsen ud i rummet

Tang

Dybhavet: nyt fra en ukendt verden

Smagen af øl (se mere på https://ofn.au.dk)

Tilblivelsen af det moderne menneske

Grønlands indlandsis

Norddjurs

Rougsø

G  R  L  Ø

G  R  L  Ø

G  R  L  Ø

Ø

G  R  Ø

G  R  Ø

ovErsigt

4. aug

8. sept.

16. sept.

17. sept.

27. sept. 

6. okt.

6. okt.

22. okt.

3. nov.

18. nov

1. dec.

16. sept.

8. okt.

15. okt.

22. okt.

4. nov.

18. og 25. nov.

19. jan., 2. og 3. febr. 

og 9. marts

6. okt.

27. okt.

3. nov.

10. nov.

17. nov.

24. nov.

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

12

12

13

14

15

16

16

14

17

17

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

dato side



      

      

35

Partiernes krise – partiernes fremtid

Sønderjyllands genforening og folkenes selvbestemmelse

Om EU

Tarmens betydning for dit helbred

Knuder i usynlige bånd

Guldalderens billedverden

En familiekrønike – når virkeligheden overgår fiktionen

Er vi ankommet til det kinesiske århundrede

Lægdsruller

Ankers Danmarkshistorie – tidsepoken og vejen til velfærdsstaten

”Se ud, stryg duggen af sjælens rude”

Om Benny Andersens digtning

Slip livet løs

Distriktslægearkiver, dødsattester og sygeanstalter

”Indenfor murene”, om jødedommen i Danmark

Romaer – frihedens folk

Moderne kunst i danske kirker

Beatles for alle

Helen Schou – monumenternes kvinde

Mit liv som arkæolog

Musikalsk foredrag om vinter- og julesange

Randers

  

  

 

 

27. aug.

8. sept.

9. sept.

14. sept.

22. sept.

23. sept.

1. okt.

7. okt.

13. okt.

15. okt.

21. okt.

29. okt.

29. okt.

3. nov.

4. nov.

12. nov.

17. nov.

18. nov.

25. nov.

26. nov.

26. nov.

18

18

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

28

28

29

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

dato side
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Indtryk  8639 8580

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


