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Mød forskerne på Folkeuniversitetet
på Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Tid til opdagelser og oplysning
Så er det opdagelsestid og oplysningstid igen! Velkommen til et forår, hvor du kan
dykke dybere ned i videnskaben og tage på rejser ud i verden. Folkeuniversitetet byder
velkommen til en verden af viden. Søg de dybere sammenhænge ved at bruge din egen
forstand, så det gavner verden omkring dig! Sådan lyder kaldet til alle, der vil tage
aktivt del i nutidens videnssamfund. Denne idé begynder faktisk allerede at spire i
1700-tallets Europa.
1700-tallet er oplysningens århundrede. En tid præget af optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede viden. Hør forskerne fortælle om netop 1700-tallets fascinerende verden med optaktsarrangementet til Århundredets Festival søndag 4/3, og tag den nye bog ’1700-tallet sort på hvidt’
med hjem (side 3).
Det er stadig den samme drivkraft, der ligger bag forskernes store engagement, når de
deler ud af deres viden på Folkeuniversitetet. Tag med eksperter fra hele Danmark på
en rejse tilbage i tiden eller frem til ny viden og erkendelse.

Sten Tiedemann,
rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus og
Hanne Lundgren Nielsen,
formand for Folkeuniversitetets
komité i Herning

På Folkeuniversitetet kan du bl.a. møde forskerne, der pryder forsiden: Tak til Carsten
Porskrog Rasmussen, Peter K.A. Jensen, Mette Skak, Helge Kragh, Jeanette Varberg,
Per Stounbjerg, Mikkel Thorup, Birte Poulsen, Hans Henrik Knoop og de mange andre,
der hvert år gør os klogere på livets store og små spørgsmål.
Velkommen til forårets program og god fornøjelse.

Weekend på Sandbjerg Gods
Reventlow – en helstatsslægt
Gå i dybden med danmarkshistorien, når fortællingerne om én af Danmarks mest magtfulde adelsslægter gennem 1700-tallet, Reventlowerne,
oprulles på slægtens tidligere gods, Sandbjerg Gods. Grev Conrad Reventlow bosatte sig i 1685 på Sandbjerg Gods, hvor han oprettede grevskabet
Reventlow. Her begynder en eventyrlig historie om begær efter magt og indflydelse, men også lysten til forandring og udvikling. I Reventlowslægten møder vi Anna Sophie Reventlow, som blev Frederik 4.’s elskerinde og gift til kongens venstre hånd. Vi hører om Christian Ditlev Reventlow,
som var hovedmand bag landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse, samt broren Johan Ludvig Reventlow, som lavede begyndende reformer
af skolevæsenet. Den efterfølgende generations Ditlev Reventlow blev ansat som underviser af den unge Christian 7., og dette korporlige bekendtskab satte et livsvarigt aftryk på den skrøbelige konge, som vi alle kender fra historien om Caroline Mathilde og livlægen Struensee. Hør historien i
de helt rigtige rammer, når Reventlowernes dramatiske historie udfoldes på Sandbjerg Gods. Der er mulighed for at afslutte weekenden med besøg
på den – for offentligheden lukkede – holstenske herregård Emkendorf, som var i Reventlowernes eje 1764-1929.
120-470, 120-471
Lørdag 16/6 kl. 12.00 til søndag 17/6 kl. 13.00
Pris 1950 kr. Tilmelding er bindende.
Tilmelding senest 1/6
Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
Prisen inkluderer overnatning, fuld forplejning
fra frokost lørdag til og med frokost søndag,
forelæsninger samt omvisninger. For at tilgodese
deltagernes individuelle ønsker mht. udnyttelse
af weekenden til andre aktiviteter i grænselandet,
sørger man selv for transport.
120-472: Rundvisning på emkendorf
Søndag 17/6 kl. 15.30-16.30
Gutshof 3, Emkendorf, Schleswig-Holstein
Pris 60 kr. Begrænset antal pladser

Christian 7.

Lørdag 16. juni

13.00-14.30: Slægtens baggrund og etablering i Danmark
og Slesvig-Holsten. Lektor Carsten Porskrog
Rasmussen, Aarhus Universitet
14.45-16.15: Anna Sofie – en dronning fra adelen
16.30-17.15: Rundvisning på Sandbjerg Gods
19.00-20.00: Landbo- og skolereformer. De to berømte
brødre og den glemte. Lektor Carsten
Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet

Søndag 17. juni

09.00-10.20: Reventlowerne som godsejere.
Lektor Carsten Porskrog Rasmussen,
Aarhus Universitet
10.30-11.50: Romantik og konservatisme.
De holstenske fætre og deres koner.
Arkivleder, dr.phil. Lars N. Henningsen,
Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig
13.00-15.00: Kørsel til Emkendorf i egne biler
15.30-16.30: Rundvisning på Emkendorf

Tag med på en rejse tilbage til de store
opdagelsesrejsendes tid, hvor enevælden hersker, købmænd tjener formuer
på slavehandel og oplysningsideer
bliver diskuteret i private saloner.
Århundredets Festival sætter spot på
1700-tallet. Et kontrastfyldt århundrede, hvor det eventyrlystne og ekstravagante står side om side med det
grumme og brutale.
Festivalen præsenteres af Folkeuniversitetet i tæt samarbejde med Aarhus
Universitet og en lang række kulturinstitutioner. Glæd dig til et program
med appel til både sanser og intellekt.
Her er et par smagsprøver.
Se hele programmet og tilmeld dig på
www.aarhundredetsfestival.dk
Fortællinger i Aarhus Domkirke

Historiske Talkshows i
Musikhuset Aarhus

Oplev forrygende historisk fortælling, når
Niels Krause-Kjær vækker to markante
1700-talspersoner til live i et moderne talkshow. Livlægen Struensee, der bliver dronningens elsker og overtager magten, og plantageejer Schimmelmann, der er hovedarkitekten
bag det danske slavehandelsforbud. Sammensatte personer i følelsernes vold og med stor
magt.

Forskerdebatter i
Stakladen på Aarhus Universitet

Tre temaer, to forskere, en ordstyrer og et spørgelystent publikum. 1700-tallet skal til debat.
12/03: Fra Goethe til Google – dumhed og
dannelse i internettets tidsalder
13/03: Har Gud stemmeret? – hvad skal vi
med religion i et moderne samfund?
14/03: Kampen om oplysningen – når
oplysningen bliver til kulturkamp

Hver dag 8/3-13/3

3 dage kl. 16.15

Women Only på Kvindemuseet

Mozarts Requiem i
Musikhuset Aarhus

I Kvindemuseets café sættes meterhøjt rokokohår, mens du kan nyde omvendt striptease
og høre fortællinger om moden lag for lag.
Rådhussalen forvandles til salon, hvor forskere fortæller om kvinder, kærlighed, krop
og erotik i 1700-tallet.

Oplev mesterværket, Mozarts Requiem, når
Aarhus Symfoniorkester og Kor72 inviterer på
koncert i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus.
Koncerten er kulminationen på et korstævne
med mere end 450 korsangere.

Fredag 16/3 kl. 19.30

Lørdag 10/3 kl. 15.00

Erotisk salon på Aarhus Teater

Anatomisk teater i
Aarhus Kunstbygning

Oplev domkirken blive forvandlet til fire fortællescener. Bliv klogere på alt fra naturvidenskab til oplysningsideer. Kirkens drengekor,
1700-talsorgel og smagsoplevelser fra koloniernes verden skaber en helt særlig aften

Aarhus Teater inviterer under skørterne på
1700-tallet. Hør skuespillere oplæse fra Casanova og den erotiske roman Fanny Hill, og få
røde kinder, når forskere lukker op for fortællinger om erotisk undergrundslitteratur og sex
i oplysningstiden.

Torsdag 15/3 kl. 19.00

Onsdag 14/03 kl. 20.00

Oplev en videnskabelig dissektion. I en total
installation bliver et stort dyr dissekeret,
mens forskere med iscenesat retorik fortæller
om dyrets inderste og 1700-tallets videnskabelige nysgerrighed.
Lørdag 17/3 kl. kl. 14.00

Danmark i 1700-tallet – Optaktsarrangement på Folkeuniversitetet i Herning – GRATIS
Bliv henført til 1700-tallet med tre spændende forelæsninger og en antologi til fortsat fordybelse. Denne temadag dykker ned i den internationalisering, som gennemsyrer handel og magt, kultur og dannelse i 1700-tallet. Tyske og franske andelsmænd får indflydelse på dansk udvikling. Samtidig
søger opdagelsesrejsende at forstå og erobre den fremmede verden langt fra Danmarks grænser. Mens europæiske oplysningsidealer diskuteres i
lærde saloner. Danmark i 1700-tallet er et bondeland under opbygning, men samtidig syder og bobler landet af videnskabelig nysgerrighed, udviklingstrang og globale udblik. Med forelæsningsrækken får du udgivelsen ’1700-tallet – sort på hvidt’ (Aarhus Universitetsforlag).
10.00-11.30: Internationale forbindelser
Lektor Niels Kayser Nielsen, Aarhus Universitet
12.15-13.45: Opdagelsesrejsende
Docent Ole Høiris, Aarhus Universitet
14.00-15.30: Salonkultur og smagsdannelse
Lektor Karen Klitgaard-Povlsen, Aarhus Universitet

122-040
Søndag 4/3 kl. 10.00-15.30
AU i Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle modtager en bog.

Herningegnens storhedstid –
bønder og fyrster i ældre jernalder

Fra tiden omkring Kristi fødsel har Herning
Museum gjort en række boplads- og gravfund,
som giver et helt fantastisk og meget overraskende kig ind i dele af samfundet på den tid.
Forelæsningen præsenterer en række af disse
fund – endda nogle af de personer, som er involveret i magtspillet i samfundets top. Det er
tydeligt, at enkelte familier omkring Herning
i en periode har været viklet ind i både lokal,
regional, ja, endda i europæisk politik.
122-049
Museumsinspektør Martin Winther Olesen,
Herning Museum
Tirsdag 10/1 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)

Indblik i Mellemøsten

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter.
Det er en kompleks region, hvor forskellige
kulturer, politiske dagsordener og økonomiske betingelser både mødes og støder sammen. De mange demonstrationer, oprør og
konflikter, der har præget Mellemøsten i den
senere tid, viser samtidig en region i opbrud.
Men hvor er regionen på vej hen?
11/01: Introduktion til Mellemøsten.
Lektor Helle Lykke Nielsen,
Syddansk Universitet
18/01: Irak. Lektor Helle Lykke Nielsen,
Syddansk Universitet
25/01: Iran. Lektor Claus V. Pedersen,
Københavns Universitet
01/02: Oliestaterne. Ph.d.-studerende
Thomas Brandt Fibiger,
Aarhus Universitet
08/02: Israel. Ph.d.-studerende Danny
Raymond, Roskilde Universitet
15/02: Libanon og Syrien. Lektor Peter
Seeberg, Syddansk Universitet
122-002
6 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.
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Indblik i Europa

Europa handler om langt mere end det politiske Europa og EU, som fylder medierne. Det er
også kulturliv og idéhistorisk fællesskab. Hvor
godt kender du de enkelte lande i Europa?
Hvordan ser Spanien ud anno 2012, hvor er
Tyskland på vej hen, hvilken rolle spiller mafiaen i dagens Italien, og kan Frankrig forene en
plads i et nyt Europa med sin gamle forestilling om unik fransk ’grandeur’? Tag med på en
rejse gennem Europa, og få indblik i landenes
nyere historie og aktuelle virkelighed.
11/01: Spanien. Adjunkt Morten Heiberg,
Københavns Universitet
18/01: Storbritannien. Lektor Nils Arne
Sørensen, Syddansk Universitet
25/01: Tyskland. Lektor Karl Christian
Lammers, Københavns Universitet
01/02: Frankrig. Lektor Henrik Prebensen,
Københavns Universitet
08/02: Italien. Lektor Gert Sørensen,
Københavns Universitet
15/02: Grækenland. Lektor Mogens
Pelt, Københavns Universitet
122-003
6 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Få styr på dine følelser

Tristhed, glæde, smerte, velbehag – alle mærker dem, men hvad er en følelse egentlig? En
følelse har mange definitionsmuligheder – fra
en almindelig trykpåvirkning, der kan registreres på huden over en mekanisme til at afmåle
andres sindelag til en abstrakt subjektiv oplevelse, der kun kan opleves indefra. Forelæsningsrækken belyser følelser fra forskellige
vinkler og forsøger at give nogle svar på det
komplekse spørgsmål: Hvad er følelser?
11/01: Psykologi: Personlighed og
motivation er afgørende faktorer for
velvære. Ph.d.-studerende Martin
H. Olesen, Aarhus Universitet
18/01: Evolution: Hvorfor vi har følelser, og
hvordan de kan markere kulturelle
værdier. Cand.mag. Lars Andreassen

25/01: Religiøsitet som følelse. Om at
være født en eller to gange og
om voldsomme religiøse følelser.
Ph.d.-studerende Dorthe Toudal
Viftrup, Syddansk Universitet
01/02: Kognitiv coaching: Er følelser
håndgribelige, og kan vi arbejde
med dem? BA Anne Marie Beck
122-005
4 onsdage kl. 17.45-19.30. Start 11/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. Studerende 300 kr.

Alt hvad du bør vide om psykologi

Hvad er personlighed, og hvordan dannes
den? Hvordan fungerer menneskets hukommelse? Hvordan lærer vi? Hvad er emotioner, og hvordan påvirker de vores adfærd?
Hvordan formes holdninger, og kan man måle
dem? Få indblik i de vigtigste milepæle i den
psykologiske forskning, og bliv introduceret til
den nyeste viden på området. Forelæsningerne præsenterer psykologiske forskningsmetoder og gennemgår forskellige hovedretninger
inden for psykologien.
11/01: Psykologi: metode, begreb og teori.
Cand.psych. Thomas Koester
18/01: Læringspsykologi. Lektor Frans
Ørsted Andersen, Aarhus Universitet
25/01: Kognitionspsykologi. Lektor
Dorthe Kirkegaard Thomsen,
Aarhus Universitet
01/02: Udviklingspsykologi. Professor Peter
Krøjgaard, Aarhus Universitet
08/02: Personlighedspsykologi. Ph.d.studerende Lasse Meinert Jensen,
Københavns Universitet
15/02: Socialpsykologi. Ph.d.-studerende
Maria Ovesen, Aarhus Universitet
122-006
6 onsdage kl. 17.45-19.30. Start 11/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Folkeuniversitetet i herning

Hvor original var Jesus?

Vi er opdraget til at tro, at Jesus var både
Guds søn og en orginal etisk reformator af kristendommen. Men var han egentlig så orginal
endda? Med den kritiske bibelforskning i det
19.-20. århundrede opdager forskerne, at der
er forskel på trosbekendelsernes dogmatiske
Jesus og den virkelige, historiske Jesus, som
skimtes under de kanoniske evangeliers overflade. Siden 1980’erne er det blevet mere og
mere tydeligt, at den historiske Jesus hørte sin
tid til. At han var en jødisk profet og måske
endda messiasprætendent på linje med en
række andre. Er der så noget originalt tilbage?
122-012
Professor Per Bilde, Aarhus Universitet
5 onsdage kl. 18.15-20.00. Start 11/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. Studerende 350 kr.

Hvad enhver dansker bør vide

Hvad skal der til, for at du er et alment dannet menneske? Hvad er den grundlæggende
viden, der ruster dig til at forstå og tage del
i den verden, der omgiver dig? Kom og få et
godt svar, når forskere og eksperter med overblikket i orden fortæller om det, de mener, vi
alle bør vide om deres fag.
18/01: Naturvidenskab. Lektor Kurt Møller
Pedersen, Aarhus Universitet
25/01: Idéhistorie. Lektor Mikkel
Thorup, Aarhus Universitet
01/02: Danmarks historie. Lektor Claus
Møller Jørgensen, Aarhus Universitet
08/02: Samfund og økonomi. Professor
Gert Tinggaard Svendsen,
Aarhus Universitet
15/02: Kunst. Museumsdirektør
Holger Reenberg, HEART
22/02: Litteratur. Professor Svend Erik
Larsen, Aarhus Universitet
29/02: Klassisk musik. Musikchef Palle
Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester
122-011
7 onsdage kl. 19.45-21.30. Start 18/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. Studerende 500 kr.

Moderne filosoffer

Antikkens verden

18/01: Karl Marx. Lektor Anne-Marie
Eggert Olsen, Aarhus Universitet
25/01: Søren Kierkegaard. Adjunkt Peter
Aaboe Sørensen, Aarhus Universitet
01/02: Friedrich Nietzsche. Lektor Jørgen
Hass, Syddansk Universitet
08/02: Ludwig Wittgenstein. Lektor
Anne-Marie S. Christensen,
Syddansk Universitet
15/02: Martin Heidegger. Lektor
Søren Gosvig Olesen,
Københavns Universitet
22/02: Theodor W. Adorno.
Dr.phil. Poul Ferland

18/01: Antikkens lægekunst og
lægevidenskab. Lektor Ole
Sonne, Aarhus Universitet
25/01: Antikken i eftertiden. Postdoc Rolf
Stavnem, Aarhus Universitet
01/02: Erindring og historie i den
græske oldtid. Lektor Jens
Krasilnikoff, Aarhus Universitet
08/02: Antikkens kosmologi og
astronomi. Professor Helge
Kragh, Aarhus Universitet
15/02: Jura – den klassiske naturret. Lektor
Per Andersen, Aarhus Universitet
22/02: Seksualitet og køn i antikken.
Lektor Anders Klostergaard
Petersen, Aarhus Universitet
29/02: Kunstsamlinger i antikken. Lektor
Vinnie Nørskov, Aarhus Universitet
07/03: Den græske og romerske
komedie. Docent Ole Thomsen,
Aarhus Universitet

Filosofiens mest provokerende tænkere findes i den moderne periode, hvor Marx henter
økonomien ind i filosofien, Kierkegaard revser
bedsteborgerne, og Nietzsche erklærer Gud
død. Wittgenstein peger på sprogets brug, og
Heidegger opfinder næsten et nyt sprog for at
kunne udtrykke sine tanker. Adornos pessimistiske tænkning er præget af det Holocaust,
der rystede hele verden. Perioden er altafgørende til at forstå vort samfund i dag.

122-010
6 onsdage kl. 17.00-18.45. Start 18/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Antikken har en særlig status i den vestlige
verdens selvforståelse. I dag bidrager antikkens græske filosofi, videnskabsteori og kunst
samt den romerske ret og statsforfatning
fortsat til den historiske fortælling, som er
grundlaget for en fælleseuropæisk identitet.
Det athenske demokrati og retorik lagde byggeklodserne til den demokratiske proces og
debat. ’Antikkens verden’ (Aarhus Universitetsforlag) kan inkluderes i prisen.

122-013, 122-014
8 onsdage kl. 19.00-20.45. Start 18/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-013: Pris 980 kr. Studerende 800 kr. inkl. bog
(værdi 498 kr.)
122-014: Pris 800 kr. Studerende 550 kr. uden bog

Vidensbiffen: Jiro Dreams of Sushi

I samarbejde med BioCity Herning har Folkeuniversitetet fornøjelsen af at invitere dig til forpremiere på
dokumentarfilmen, der fortæller historien om den verdensberømte sushirestaurant ’Sukiyabashi Jiro’ i Tokyo;
verdens mindste tre-stjernede Michelin-restaurant,
hvor der er plads til 10 siddende gæster ad gangen, ikke
er noget menukort, og hvor man ikke tager kreditkort!
Journalist og forfatter Mette Holm introducerer filmen.
122-055: 28/2 kl. 18.45 i BioCity Herning. Pris 75 kr.
Se kommende film i Vidensbiffen på www.fuau.dk
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Det meningsfulde liv

Hvorfor lever du – hvad er meningen med dit
liv? Hør om, hvordan en lang række overindividuelle forhold som sprog, politik, teknologi,
etik, natur og menneskelige fællesskaber er
nødvendige for mening i livet – hvordan det
først er med disse forhold, at mennesker møder de horisonter, som et meningsfuldt liv kan
udfolde sig igennem. ’Det meningsfulde liv’
(Aarhus Universitetsforlag) kan inkluderes i
prisen.
25/01: Filosofien og det meningsfulde
liv. Cand.mag. Cecilie Eriksen
01/02: Litteraturen og det meningsfulde
liv. Lektor Anne-Marie S. Christensen, Syddansk Universitet
08/02: Naturvidenskaben og det meningsfulde liv. Ekstern lektor Hans Henrik
Hjermitslev, Aarhus Universitet
15/02: Teologien og det meningsfulde
liv. Sognepræst Birgitte G. Hjort
22/02: Lægevidenskaben og det meningsfulde liv. Psykolog Lise T. Andersen
122-016, 122-017
5 onsdage kl 17.30-19.15. Start 25/1
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-016: Pris 640 kr. Studerende 480 kr. inkl. bog
(værdi 198 kr.)
122-017: Pris 500 kr. Studerende 350 kr. uden bog

Midtjysk jern – midtjysk magt

Området omkring Herning indtager en helt
speciel stilling inden for jernfremstilling og
smedning. Her er de tidligste jernudvindingsovne i Danmarks fundet, og det er i disse
landskaber, bønderne helt op i middelalderen
udvandt jern af den midtjyske myremalm. Vejen fra malm i mosen til stål i smedjen var kort
og kilde til stor velstand og magt.
122-050
Lektor Henriette Lyngstrøm, Københavns Universitet
Tirsdag 31/1 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)
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Historikerens værktøjer III: Kom til
kort – og til historiske luftfotos

Før måtte man rejse til København og betale
for dyre kopier af de kort og luftfotos, man
møjsommeligt gravede frem af arkiverne på
de institutioner, man besøgte. Nu i den digitale tidsalder er adgangen til dette kildemateriale langt nemmere. Kort og luftfotos findes
på offentlige portaler i vid udstrækning. Men
hvor findes materialet, hvad kan det bruges
til, og hvor meget har man adgang til som privatperson? Første halvdel af forelæsningen
handler om historiske kort og anden halvdel
om luftfotos. Perspektivet vil ikke udelukkende være lokalt – vi vil undervejs løfte os op på
nationalt niveau.
122-051
Konsulent Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen
Tirsdag 7/2 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)

Følelser i ledelse

Moderne ledelse handler i høj grad om følelser: Om at lukke op for kreativitet i organisationen og skabe motivation, selvledelse og
empowerment hos de ansatte. Ledere i dag
bedømmes ikke kun på deres evne til at skabe
gode resultater på bundlinjen, men også på
deres evner til at håndtere følelser hos sig
selv og andre. Forelæsningsrækken introducerer teorier om følelser i organisationer og
giver konkrete bud på, hvordan ledere kan
arbejde positivt med empowerment, dynamik, nærvær og empati. Rækken peger også
på nogle af de faldgruber, ledere bør undgå
i ’følelsesarbejdet’. Forelæsningerne er baseret på første bind i serien Moderne arbejdsliv,
’Følelser i ledelse’ (Klim), som kan inkluderes
i prisen.
22/02: Ledelse og følelser i organi
sationer. Professor Claus
Elmholdt, Aalborg Universitet
29/02: Det møgbeskidte lederteam.
Ph.d. og organisationspsykolog
Anders Trillingsgaard

07/03: Ledelse, flow og mindfulness.
Lektor Frans Ørsted Andersen,
Aarhus Universitet
122-018, 122-019
3 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-018: Pris 520 kr. Studerende 450 kr. inkl. bog
(værdi 299 kr.)
122-019: Pris 320 kr. Studerende 250 kr. uden bog

Det gode liv 60+

”Alder er som et bjerg. Man bliver nok lidt
forpustet, men får en langt bedre udsigt”, har
Ingrid Bergman engang sagt. Med livet 60+
åbner sig mange nye muligheder. Pludselig er
der bedre tid til at dyrke sine interesser, rejse,
nyde naturen, få kulturoplevelser og være
sammen med familie og venner. Samtidig er
der nu også tid til at gøre noget godt for sig
selv både fysisk og mentalt. Forelæsningsrækken sætter fokus på forskellige aspekter af det
gode liv 60+, og hvordan du kan forberede
dig, så du ikke bliver så forpustet på vej op og
virkelig kan nyde udsigten fra toppen.
22/02: Hvad er det gode liv 60+?
Ph.d. Marie Konge Nielsen
29/02: Livstilfredshed. Lektor Mimi
Mehlsen, Aarhus Universitet
07/03: Hold kroppen i gang. Chefkonsulent,
ph.d. Lis Puggaard, COWI
14/03: Spis dig let og lystig. Klinisk
diætist Anne Ravn, Aarhus
Universitetshospital
21/03: En tredje karriere. Konsulent, ph.d.
Poul Erik Tindbæk, Aarhus Kommune
28/03: Hold hjernen i gang.
Dr.med. Henning Kirk
122-022
6 onsdage kl. 18.30-20.15. Start 22/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Folkeuniversitetet i herning

Søndage på
Folkeuniversitetet
Bliv klogere 4/3 og 29/4.
Sæt kryds i kalenderen.

Hvad er et menneske?

Hvad ville du svare et barn, der spørger dig:
“Hvad er et menneske?” Den lette forklaring
kunne være, at et menneske er sådan ét som
dig og mig. Du kunne også bevæge dig ud på
lidt dybere vand med forklaringer om, at mennesket er krop og gener, skabt af samfund og
familie, og at det kendetegnes ved bevidsthed
og fantasi, etik og sprog. Spørgsmålet er ikke
så let at besvare. Hør om, hvilken rolle gener,
grupper, identitet, selvet og teknologi spiller i
dannelsen af mennesket.
22/02: Sociologi – grupper og
samfund. Lektor Carsten Bagge
Laustsen, Aarhus Universitet
29/02: Filosofi og etik. Lektor Jørgen
Husted, Aarhus Universitet
07/03: ’Erkend dig selv!’ – selvet og
mennesket. Lektor Thomas Schwartz
Wentzer, Aarhus Universitet
14/03: Kommunikation, netværk og
teknologi. Lektor Jakob Linaa
Jensen, Aarhus Universitet
21/03: Psykologi og adfærd. Cand.
psych. Thomas Koester
28/03: Biologi, evolution og gener. Lektor
Peter K.A. Jensen, Aarhus Universitet
122-026
6 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Strategier og slag i Anden Verdenskrig

Anden Verdenskrig fremstår ofte som en konflikt, der på grund af sin katastrofale omfang
og geografiske udstrækning er svær at gennemskue i sin militærhistoriske helhed. For Anden Verdenskrig blev udkæmpet på forskellige
fronter samt i en række helt afgørende slag.
Men man kan få et overblik. Forelæsningsrækken undersøger gennem studiet af en række
udvalgte slag i Anden Verdenskrig forskellige
strategiske, taktiske og teknologiske udviklingslinjer, der samlet giver en række gennemskuelige militærhistorisk perspektiver på konflikten.
22/02: Blitzkrigens triumf:
Frankrigs fald, 1940

29/02: Slaget om Atlanten, 1939-1943
07/03: Luftlandsætningens succes og
fiasko: Kreta og Arnhem 1940-1944
21/03: Hangarskibets dominans,
slagskibets forfald: Bismarck og
Slaget ved Midway, 1939-1944
122-034
Cand.mag. Martin Husted
4 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2
Ingen undervisning 14/3
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. Studerende 300 kr.

Islam

Koranen, de fem søjler, profeten Muhammed, moskeer, Mellemøsten, martyrdøden,
sharialovgivning, tørklæder, terrorisme, tegningkrisen, det osmaniske imperium, arabisk
arkitektur, hellige krige og krigere… Islam har
gennem de seneste år været et emne, som
mange har stærke holdninger til, men sjældnere en dybere viden om. Forelæsningsrækken giver dig en chance for at få et indblik i,
hvad islam egentligt er, hvilken historisk og
kulturel kontekst, trosretningen har udviklet
sig i, og hvordan den kan udvikle sig i fremtiden.
22/02: Koranen, Muhammed og profeterne.
Professor Jørgen Bæk Simonsen,
Københavns Universitet
29/02: Sunni/Shia-islam(isme) – mellem
retorik og realitet. Lektor Morten
Valbjørn, Aarhus Universitet
07/03: Det osmaniske sultanat. Studieleder
Peter Seeberg, Syddansk Universitet
14/03: Arabisk litteratur og sprog. Studielektor June Dahy, Københavns Universitet
21/03: Sharia. Professor Jørgen Schøler
Nielsen, Københavns Universitet
28/03: Islam i dag og i fremtiden.
Professor Jørgen Bæk Simonsen,
Københavns Universitet
122-035
6 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 22/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Store danske kunstnere

Du kender dem sikkert fra deres kunstneriske bidrag til kronprinseparrets store, spændende udsmykningsprojekt i parrets bolig på
Amalienborg, og måske har du hørt deres
navn nævnt, når talen er faldet på ny dansk
samtidskunst. Men hvem er de egentlig, hvad
laver de, og hvad vil de med deres kunst?
Forelæsningsrækken præsenterer fem af de
allerbedste danske samtidskunstnere og alt,
hvad der er værd at vide om deres kunstneriske virke. Fælles for dem er deres eksperimenterende malestil og evne til at vække provokation, undren og beundring.
22/02: Dansk samtidskunst – en ny guldalder. Kunstkritiker, freelancejournalist
og cand.mag. Lisbeth Bonde
29/02: Kathrine Ærtebjerg.
Cand.mag. Mai Misfeldt
07/03: Erik A. Frandsen. Kunstkritiker,
freelancejournalist og cand.
mag. Lisbeth Bonde
14/03: John Kørner. Mag.art.
Line Rosenvinge
21/03: Tal R. Kunstkritiker, freelancejournalist og cand.mag. Lisbeth Bonde
28/03: Olafur Eliasson. Kunstkritiker,
freelancejournalist og cand.
mag. Lisbeth Bonde
122-039
6 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 22/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Positiv psykologi

Positiv psykologi sætter fokus på at fremme
glæde, trivsel, lykke og det gode liv. Med andre ord fokuserer positiv psykologi på de situationer, hvor mennesket har det bedst og
anvender dets ressourcer mest konstruktivt
og optimalt. Retningen har sit udspring i en
erkendelse af, at psykologien i mange år har
fokuseret på de tilfælde ’hvor tingene går
galt’ – bl.a. udviklingsforstyrrelser, personlige problemer og psykiske sygdomme – og at
psykologien har underprioriteret positive fænomener. Få indblik i positiv psykologis grundlæggende teorier og resultater af forelæsere,
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der har bidraget til bogen ’Positiv psykologi’
(Hans Reitzels Forlag).
22/02: Den positive psykologi –
væsentlige hovedstrømninger
og teorier. Lektor Hans Henrik
Knoop, Aarhus Universitet
29/02: Positiv psykologi, flow og
læring. Lektor Frans Ørsted
Andersen, Aarhus Universitet
07/03: Positiv psykologi anvendt ved
vurderinger. Ledende psykolog
Christian Møller Pedersen,
Aarhus Universitetshospital
14/03: Positiv psykologi og coaching
psykologi. Cand.psych. Anders Myszak
28/03: Lykke samt subjektiv og psykologisk
velvære. Cand.psych.aut. Jonas Fisker
122-061, 122-062
5 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 22/2
Ingen undervisning 21/3
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-061: Pris 750 kr. Studerende 550 kr. inkl. bog
(værdi 298 kr.)
122-062: Pris 600 kr. Studerende 400 kr. uden bog

Nye danske bestsellers

Få mulighed for at fordybe dig i tidens storsælgende danske romaner. Og få inspiration
til at læse flere romaner. Forelæsningsrækken
præsenterer fem bestsellers, som med familien i centrum tematiserer nutidens liv. Forfatterne eksperimenterer med forskellige genrer
som Ida Jessens familieroman og Katrine Marie Guldagers historiske roman. De undersøger temaer som krig og kærlighed hos Leif
Davidsen og børnefantasterne hos Morten
Ramsland. Læs litteratur med professionelle
litteraturentusiaster.
29/02: Leif Davidsen: ’Min broders
vogter’. Professor Lars Ole
Sauerberg, Syddansk Universitet
07/03: Katrine Marie Guldager: ’Ulven’.
Cand.mag. Anne-Marie Vestergaard
14/03: Ida Jessen: ’Børnene’. Litteraturanmelder, cand.mag. May Schack, Politiken
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21/03: Morten Ramsland: ’Sumobrødre’.
Lektor Mogens Davidsen,
Syddansk Universitet
28/03: Helle Helle: ’Ned til hundene’.
Ekstern lektor Jørgen Aabenhus,
Syddansk Universitet
122-020
5 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 29/2
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. Studerende 350 kr.

Himmelgåder. Kunst og astronomi i
dansk kunst 1780-2010

Billedkunstnerne har til alle tider fundet
inspiration i astronomiens kortlægning af
himmelrummet og de fascinerende himmellegemer. Forelæsningen tager afsæt i den
aktuelle udstilling ’HIMMELGÅDER. Dansk
kunst og astronomi i 1780-2010’ på Fuglsang/
Fyns Kunstmuseum, hvor værker af en række
meget forskellige kunstnere tilsammen viser
himmelrummet som spektakulære motiver
parallelt med samtidens videnskab, litteratur,
musik, film mv. Forelæsningerne viser bl.a.
kunst af C.W. Eckersberg, J.C. Dahl, Martinus
Rørbye, Harald Moltke, J.F. Willumsen og Oluf
Høst, Harald Leth, Olivia Holm-Møller, Inge
Lise Westman, Mads Gamdrup og Anders
Brinch. Forelæsningen lægger op til ’Stjerne
drys – kosmiske motiver i Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst’ side 10.
122-052
Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen,
Fyns Kunstmuseum
Torsdag 1/3 kl. 19.00–21.00
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum,
Birk Centerpark 1, 7400 Herning, www.chpeamuseum.dk
Pris 80 kr.

Sommeruniversitet

15.-19. juni om herregården
Nørre Vosborg.
På folkeuniversitetscenteret
Skærum Mølle ved Vemb.
Se mere på www.skaerum.dk

Forårets fugle

Når foråret melder sig, vælter det ind over
landets grænser med fugle, der kommer
fra syd, og landet rømmes for fugle, der har
overvintret her. I et causeri af billeder og lyd
kommer vi rundt om, hvor udvalgte fuglearter kommer fra, hvor de skal hen, hvordan
forskerne undersøger deres trækbevægelser,
og om hvorvidt klimaforandringerne, som alle
snakker om, laver om på trækmønstrene. Der
kommer også tips til, hvor du med fordel kan
drage hen i det midt- og vestjyske, hvis du vil
opleve forårets fugle.
122-030
Seniorforsker Preben Clausen, Aarhus Universitet
Søndag 4/3 kl. 10.00-14.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 220 kr. Studerende 150 kr.

Etik i sygeplejen

Med udgangspunkt i sygeplejens professionsetiske kodekser behandles centrale begreber
i sygeplejens etiske univers: omsorg, respekt,
selvbestemmelse værdighed, velvære, sundhed og professionel integritet. Der præsenteres en metode til etisk beslutningstagning i
sygeplejen, som bruges til analyse af 12 cases.
Jørgen Husteds bog ’Etik og værdier i socialt
arbejde’ (Hans Reitzels Forlag) danner baggrund for forelæsningerne. Udover sygeplejen
henvender forelæsningsrækken sig til sundhedsprofessionelle i øvrigt og almindeligt interesserede.
122-047
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet
Søndag 4/3 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Europas historie gennem 1000 år

Europa har næsten altid været et kontinent
i krig. Forelæsningen gennemløber 1000 års
europahistorie. Dagen starter ved delingen
af Karl den Stores rige i 843, der resulterede
i Frankrigs og Tysklands grundlæggelse, går
over middelalderens religiøse og verdslige
konflikter og når frem til den første altomfattende europæiske storkrig Trediveårskrigen

Folkeuniversitetet i herning

1618-48. Dernæst fortsætter vi med de enevældige staters kollaps i sidste del af 1700-tallet. Nationalismens opståen i 1800-tallet blev
en forudsætning både for demokratiets fortsatte udvikling og for 1920’ernes og 1930’ernes fascistiske diktaturer. Endelig sættes der
fokus på den europæiske integrations udvikling siden Anden Verdenskrigs afslutning og
de langt fredeligere magtkampe, der har fundet sted siden 1945.
122-043
Ekstern lektor Lars Hovbakke, Københavns Universitet
Søndag 4/3 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Hjernens gåder

Hjernen er den mest komplekse levende
struktur, vi kender til. 1½ kilo fedtvæv i menneskets kranium har muliggjort, at mennesket
har gået på Månen, fostret mesterværker
inden for filosofi, kunst, litteratur, musik og
skabt avancerede tekniske opfindelser. Men
hvor meget og hvad, hjernen er i stand til,
er endnu uvist. Dette ene organ kontrollerer
kropsaktiviteter lige fra hjerteslag og seksuelle funktioner til følelser, indlæring og hukommelse. Det er hjernen, der skaber vores
tanker, drømme og fantasi. Med andre ord, er
det hjernen, der gør os menneskelige. Hør om
de mange fantastiske ting, forskerne ved om
hjernen.
07/03: Hjernens udvikling hos menneskeheden. Professor Thomas G.
Jensen, Aarhus Universitet
14/03: Hjernen og bevidstheden.
Professor Albert Gjedde,
Københavns Universitet
21/03: Hjernen og smerte. Professor Troels
Staehelin Jensen, Aarhus Universitet
28/03: Genterapi af hjernen. Lektor Peter
K.A. Jensen, Aarhus Universitet
122-025
4 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 7/3
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 420 kr. Studerende 300 kr.

Krigerisk kult – magt og militær i
romersk jernalder

I århundrederne efter Kristi fødsel blomstrede
skikken med at ofre våben og andet hærudstyr i vådområderne. Vimose på Fyn er én af
de moser, hvor man har fundet resterne af
store, spektakulære ceremonier. Her får vi
et unikt indblik i, hvordan våbenofferskikken
ændrede sig i takt med elitens nye krav om
større gennemslagskraft overfor deres allierede. Samtidig fortæller offerfundene om
handel med det mægtige Romerrige mod syd,
om det tidlige skriftsprog (runerne), hvordan
en ganske almindelig soldat fik hverdagen til
at gå og meget mere.
122-053
Ph.d.-stipendiat Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet
Tirsdag 13/3 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)

Strategi – er noget man har og gør!

Virksomheder er hver dag konfronteret med
intensiv konkurrence, turbulens og forandringer. Det skaber nye komplekse opgaver. Disse
komplekse opgaver har øget fokus på strategi,
og der bruges mange ressourcer på at udvikle
og implementere strategier, men strategiprocessen skaber tit mange problemer og strategiernes potentiale bliver aldrig realiseret. På
forskningssiden er strategi gennem tiden blevet anskuet fra mange forskellige vinkler, som
har givet anledning til forskellige opfattelser
af strategi. Der vil over tre aftner fokuseres
på strategi som begreb, samt antagelser bag
omkring forskellige strategiske perspektiver.
Forløbet vil rokke lidt ved den traditionelle
opfattelse af strategi og præsentere muligheden for bred involvering af organisationen i
strategiprocessen.
122-048
Lektor Ole Friis, Aarhus Universitet
3 onsdage kl. 17.15-19.00. Start 14/3
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Historikerens værktøjer IV:
Hvad husene fortæller

Bygningerne i Frilandsmuseet på Herning Museum rummer hver især en unik historie. Erindringer om husenes beboere og den måde, de
levede på, bruges til at dokumentere hedens
kultur. Med udgangspunkt i de enkelte huse
fortæller museumsinspektør Charlotte Lindhardt om beboerne og bygningernes historie,
mens museumsdirektør Bent Bang Larsen fortæller om Museum Midtjyllands formidlingsplaner.
122-054
Museumsinspektør Charlotte Lindhardt og museumsinspektør Bent Bang Larsen, Herning Museum
Tirsdag 20/3 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)

Stjernedrys. Kosmiske motiver i
Carl-Henning Pedersen og Else
Alfelts kunst

Interessen for det kosmiske viser sig i mange
perioder i dansk kunst. Motivet synes i det
moderne abstrakte maleri at være en kamp,
der er påvirket af samtidens store interesse
for astronomi, men som samtidig synes at
være et resultat af samfundets kamp i årene
omkring de to verdenskrige. Hos Carl-Henning
Pedersen og Else Alfelt spejler interessen for
det kosmiske kunstnernes visioner om, at et
nyt farvestærkt og abstrakt maleri kunne være
med til at skabe rammerne for et nyt og frit
samfund. Forelæsningen tager udgangspunkt
i museets aktuelle udstilling, der har særlig
fokus på de kosmiske motiver. Forelæsningen
ligger i forlængelse af ’Himmelgåder. Kunst og
astronomi i dansk kunst 1780-2010’ side 8.
122-056
Museumsinspektør Lotte Korshøj, Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum
Torsdag 12/4 kl. 19.00–21.00
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Birk
Centerpark 1, 7400 Herning, www.chpeamuseum.dk
Pris 80 kr.
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Få styr på din grammatik

God kommunikation bygger på god grammatik. En grundlæggende forudsætning for effektiv kommunikation er altså, at man kender
sprogets regler. De fleste har oplevet at blive
i tvivl om tegnsætning, stavemåde eller formulering. Hvordan staver man til rawlplug?
Må man sige: ”Det endte op med, at …”, eller
er det mere korrekt med formuleringen: ”Det
endte med, at …”? Begynd arbejdet for fejlfrie
breve, mails, pressemeddelelser, pjecer, rapporter og artikler. Når du kender regler og retningslinjer i dansk grammatik, kan du anvende
sproget med større sikkerhed, frihed, kreativitet og personlighed. Forelæsningsrækken introducerer de almindeligste fejltyper og giver
konkrete redskaber til forbedring af dit sprog.
11/04: Om effekten af at formulere
sig korrekt. Lektor Henrik
Jørgensen, Aarhus Universitet
18/04: De hyppigste fejl i enkeltord.
Korrekturlæser, BA Anette Oest,
korrekturfirmaet ’Den røde pen’
25/04: De hyppigste fejl i formuleringer.
Korrekturlæser, BA Anette Oest,
korrekturfirmaet ’Den røde pen’
02/05: Tekstkomposition. Om fejl i
henvendelsen. Professor Ole
Togeby, Aarhus Universitet
09/05: Hvad er et ord? Hvad er en
sætning? Ekstern lektor Richard
Madsen, Aalborg Universitet
16/05: Komma én gang for alle. Komma,
kolon og semikolon. Ekstern lektor
Richard Madsen, Aalborg Universitet
122-021
6 onsdage kl. 17.15-19.00. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

a
r
G
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Mytologier

Mytologier giver svar på livets store spørgsmål. Mytologiernes verdensbilleder er dominerende frem til kristendommens udbredelse
i Europa, og de fortæller således en vigtig
historie om Europa. Forelæsningsrækken vil
introducere til flere af de europæiske mytologier: deres udbredelse, placering i historien
og deres forklaringer på verdens konflikter,
skabelse og undergang. Forelæsningerne vil
desuden trække paralleller mellem de europæiske mytologier og perspektivere mytologierne til det efterfølgende kristne verdensbillede. Historiens mytologier giver ikke længere
mennesket svar på, hvordan verden hænger
sammen, men de giver et spændende perspektiv på menneskets behov for meningsfulde forklaringer. Hør om fortidens forestillinger
om verden.
11/04: Historisk udvikling og forholdet
mellem europæiske mytologier.
Professor Jens Peter Schjødt,
Aarhus Universitet
18/04: Mytologiske aftryk på kristendommen. Lektor Anders Klostergaard
Petersen, Aarhus Universitet
25/04: Romerske myter. Postdoc Stine
Birk, Aarhus Universitet
02/05: Keltisk mytologi. Lektor Morten
Warmind, Københavns Universitet
09/05: Græsk mytologi og myteanalyser Lektor Lars Albinus,
Aarhus Universitet
16/05: Nordisk mytologi. Professor Jens
Peter Schjødt, Aarhus Universitet
122-028
6 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

Offentlige foredrag i naturvidenskab

Se beskrivelser af foredragene og tilmeld dig på www.fuau.dk
Nanoteknologi og nanoscience – den næste industrielle revolution?
Professor Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet
122-063: Tirsdag 13/03 kl. 19.00-21.00. GRATIS

Trækfuglenes gåder. Seniorforsker Mark Desholm, Aarhus Universitet
122-064: Tirsdag 20/03 kl. 19.00-21.00. GRATIS

Forstå din verden

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, traktater underskrives, og politiske håndtryk udveksles hen over bonede gulve. Men hvad er historien bag det, der sker?
Hvad adskiller de forskellige regioner, og hvilken viden bringer os tættere på en forståelse
af Europa, Mellemøsten, USA, Afrika, Latinamerika og Asien? Stil skarpt på de konflikter,
bevægelser og politiske problemstillinger, de
mener, er vigtigst for at forstå verden i dag.
11/04: Asien. Tidl. kontorchef i Udenrigsministeriet Carsten Boyer Thøgersen
18/04: Afrika. Professor Holger Bernt
Hansen, Københavns Universitet
25/04: Østeuropa og Rusland. Senioranalytiker Karsten Møller, Dansk
Institut for Internationale Studier
02/05: USA. Lektor Niels Bjerre-Poulsen,
Syddansk Universitet
09/05: Mellemøsten og Nordafrika.
Lektor Helle Lykke Nielsen,
Syddansk Universitet
16/05: Latinamerika. Lektor Steen Fryba
Christensen, Aalborg Universitet
23/05: Vesteuropa. Lektor Derek
Beach, Aarhus Universitet
122-029
7 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. Studerende 500 kr.

Pilgrimsvandring

Mange vælger i dag at tage tid ud af kalenderen og vandre som pilgrim. Især den gamle pilgrimsrute til Santiago de Compostela er blevet
populær. Men også i Skandinavien bliver gamle
pilgrimsruter genoptaget og nye etableret. Forbilledet for de vandrende er middelalderens
pilgrimsvandringer, men pilgrimsfærden er
faktisk et universelt religiøst fænomen. Men
hvorfor får en ældgammel, universel religiøs
tradition nyt liv igen? Hvad er dens historiske
rødder? Hvad er det ved pilgrimsfærden, som
tiltrækker det moderne menneske?
11/04: Pilgrimsfærd og spiritualitet
fra senantikken til højmiddelalderen. Professor Brian Patrick
McGuire, Roskilde Universitet

18/04: At gå i Kristi fodspor. Korstog og
pilgrimsfærd i 1100-tallet. Ekstern
lektor Ane Bysted, Aarhus Universitet
25/04: Ritualteoretiske perspektiver på
pilgrimsfærd og pilgrimslandskaber. Ph.d.-studerende Jesper
Østergaard, Aarhus Universitet
02/05: Fra ørkenvandring til Caminoen – at gå
sig til indsigt. Forskningsleder Pernille
Carstens, Københavns Universitet
09/05: Pilgrimsvandring – at bede med
fødderne. Pilgrimspræst og
cand.theol. Elisabeth Lidell
122-037
5 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. Studerende 350 kr.

Stormagter i fortid, nutid og fremtid

Storhed og fald er det gennemgående tema
for historien om stormagterne. Flere af historiens største magtimperier sættes i fokus, når
deres skabelse, opretholdelse og fald bliver
kronologisk fortalt fra det romerske imperium
til dagens og fremtidens USA. Forelæsningerne kaster lys over stormagternes betydning i
fortid, nutid og fremtid.
11/04: Det romerske imperium. Institutleder
Jesper Carlsen, Syddansk Universitet
18/04: Det byzantinske rige. Lektor Karsten
Fledelius, Københavns Universitet
25/04: Det engelske imperium. Lektor
Niels Brimnes, Aarhus Universitet
02/05: Det napoleonske imperium.
Forfatter Eric Lerdrup Bourgois
09/05: Det tredje rige. Lektor Karl Christian
Lammers, Københavns Universitet
16/05: Sovjetimperiet. Lektor Erik
Kulavig, Syddansk Universitet
23/05: USA. Seniorforsker Vibeke Schou
Tjalve, Københavns Universitet
122-038
7 onsdage kl. 18.00-19.45. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 700 kr. Studerende 500 kr.

Verdens store religioner

Verdens religioner spiller en afgørende rolle i
mange menneskers liv. Hvilken udvikling har
de gennemgået? Hvad står religionerne for i
dag? I disse år er religionerne rykket hinanden nærmere end nogensinde før – i dialog,
men også i konfrontation. Få et indblik i fem
religioners basale overbevisninger og værdier.
11/04: Indledning om religioner og deres
betydning. Lektor Marianne Qvortrup
Fibiger, Aarhus Universitet
18/04: Jødedom. Adjunkt Marianne
Schleicher, Aarhus Universitet
25/04: Kristendom. Lektor Else Marie
Wiberg, Aarhus Universitet
02/05: Islam. Ekstern lektor John Møller
Larsen, Aarhus Universitet
09/05: Hinduisme. Lektor Marianne
Qvortrup Fibiger, Aarhus Universitet
16/05: Buddhisme. Lektor Jørn
Borup, Aarhus Universitet
122-042
6 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 600 kr. Studerende 400 kr.

På grænsen til et nyt samfund

Omkring overgangen fra bronze- til jernalder
sker der en række grundlæggende forandringer i samfundet. En af de mest iøjnefaldende
ændringer er fremkomsten af markafgrænsninger og landskabsopdelinger, voldanlæg,
hegn omkring gårdene og landsbyerne. Disse
nye grænser tegner sig på omtrent samme tid
over store dele af Nordvesteuropa og kommer med tiden til at udgøre et symbol for
ejendomsretten og husholdet. Derfor stiller vi
skarpt på netop landskabets udvikling og de
indhegnede førromerske bopladser i Herningområdet.
122-057
Ph.d.-studerende Mette Løvschal, Aarhus Universitet
Tirsdag 17/4 kl. 19.00-21.30
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)

Mindfulness

Etik, moral og værdier

Mange mennesker længes efter et mere enkelt liv med bedre tid til familie, venner og fordybelse. Livet opleves af mange som stresset
og hektisk, og vi lider under manglede elskværdighed mennesker imellem. Mennesket
har værdier og er moralsk forpligtet, men det
er langtfra indlysende, hvordan det faktum
skal forstås. Hvad er det rigtige og gode at
gøre? Med eksempler fra dagligdagens situationer belyses de dominerende positioner inden for moralfilosofien fra antikken til i dag.
Jørgen Husteds bog ’Etik, moral og værdier’
(Philosophia) kan inkluderes i prisen.
122-045, 122-046
Lektor Jørgen Husted, Aarhus Universitet
4 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 11/4
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-045: Pris 600 kr. Studerende 500 kr. inkl. bog
(værdi 298 kr.)
122-046: Pris 420 kr. Studerende 300 kr. uden bog

Interessen for mindfulness er i de seneste år
blomstret op, men faktisk er konceptet og
teknikkerne kendt i buddhismen gennem to
et halvt tusinde år. Så hvad er det, mindfulness kan tilbyde nutidens mennesker? Hvad
er mindfulness egentlig, og hvor og hvornår
kan det bruges? Mindfulness handler om evnen til nærvær. At arbejde med mindfulness
betyder, at man observerer og oplever tanker
og følelser uden at vurdere dem. I en tid, hvor
det handler om at være i kontakt med mange
mennesker gennem medier som mobil, mail
og facebook – samtidigt med at man er i gang
med et utal af større og mindre projekter, kan
det være en stor udfordring at være nærværende. Men evnen til at være til stede i nuet
kan trænes og giver stor indsigt i ens selv og
verden og kan forbedre ens relationer, samarbejde og kreativitet. Hvad ved vi reelt om
mindfulness i teori og praksis?
18/04: Introduktion til mindfulness.
Cand.mag. Karsten Skipper
25/04: Mindfulness-baseret terapi over for
angst og depression. Ph.d.-studerende Jacob Piet, Aarhus Universitet
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02/05: Mindfulness og arbejdsliv.
Psykolog Paw Risager
16/05: Mindfulness i mødet med moderniteten: buddhisme, videnskab
og wellness. Lektor Martijn van
Beek, Aarhus Universitet
23/05: Hvad kan vi bruge mindfulness til
rent praktisk? Ph.d.-studerende
Jacob Piet, Aarhus Universitet
122-027
5 onsdage kl. 20.00-21.45. Start 18/4.
Ingen undervisning 9/5
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 500 kr. Studerende 350 kr.

Persona – brugerfokuseret design

Mennesker vil helst forholde sig til andre
mennesker, og ikke til groft forenklede typer
eller ’brugersegmenter’. Dette er hemmeligheden bag persona. Personaer er en effektiv
metode til at forstå brugerne og udvikle produkter til dem – hvad enten det drejer sig om
websites, møbler eller mælkeprodukter. En
persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger,
men en bruger som kunne findes i virkeligheden. Bliv introduceret til persona-metoden,
hør om de forskellige trin i udviklingen af personaer, og få en række tip og tricks fra persona-værktøjskassen. Forelæsningen er baseret på udgivelsen ’Persona. Brugerfokuseret
design’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan
inkluderes i prisen.
122-023, 122-024
Ph.d. Lene Nielsen
Søndag 29/4 kl. 12.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
122-023: Pris 360 kr. Studerende 280 inkl. bog
(værdi 250 kr.)
122-024: Pris 220 kr. Studerende 150 kr.

Søndage på
Folkeuniversitetet
Bliv klogere 4/3 og 29/4.
Sæt kryds i kalenderen og se
forelæsningerne på fuau.dk
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Haven – grønt alrum, motionsrum
og spisekammer

Hvad indebærer det at få en have, og hvilke udfordringer er der forbundet med det? Forelæsningen kigger på årets gang i haven med gennemgang af arbejdsmetoder og tidspunkter,
hvor det er godt at plante, beskære, formere
og udtynde, samt hvordan man får sin egen havestil fundet og gennemført. Desuden vil der
være fokus på, hvordan man bruger jorden til
at dyrke spiselige afgrøder. Forelæsningen tager udgangspunkt i gamle og nye metoder med
referencer til klassisk og moderne havearkitektur, og der bliver refereret til dansk og udenlandsk havetradition og havekultur.
10.00-12.00: Hjælp, vi har fået have
12.00-14.00: Havens fornøjelige arbejde
14.00-16.00: Haven fuld af vitaminer
122-031
Cand.arch. Laila Sølager
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Hvorfor kunst?

Et menneske har brug for mad og for tag over
hovedet. Vi har for at føle os trygge og raske.
Men har vi brug for kunst? Den bliver i alt fald
ved med at dukke op – kunsten – i vidt forskellige udformninger og materialer og med forskellige temaer og budskaber. Forelæsningen handler om kunstens rolle i forhold til samfundet og
individet. Vi ser på, hvordan kunsten har været
brugt, til hvad og af hvem. Kunsten som magtsymbol, som prædikener for analfabeter, som
provokation og som fest. Og kunsten som ytring.
Som et basalt udtryk for, at vi tænker og er. Vi
sammenligner værker af kunstnere som Michelangelo, Munch, Picasso, Shermann og Hirst for
at komme tættere på kunstens forskellige roller
og opgaver gennem tiden.
122-032
Mag.art. Anne Sofie Ejersbo Frederiksen
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Hvad er et godt argument?

Hvad er argumentation? Hvornår er argumentation god eller dårlig, rimelig eller urimelig,
etisk eller uetisk? Hvordan kan du analysere
din egen og andres argumentation? Argumentationsanalyse er et redskab til at blive bedre
til at forstå egne og andres argumentationer
og dermed til at indgå i alle kommunikative
sammenhænge. Forelæsningen giver en introduktion til argumentationsanalyse med
udgangspunkt i klassisk og moderne retorisk
teori og inddrager eksempler fra både den private og den politiske sfære.
122-033
Studieadjunkt Sofie Horskær Madsen, Aarhus Universitet
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Haruki Murakami

Den japanske forfatter Haruki Murakamis tekster efterlader ofte læseren med en fornemmelse af, at der er en ’rest’, man ikke har fået
med i læseoplevelsen. Der er mange aspekter
i hans værker, og kender man bare lidt mere
til Murakamis indre litterære og ydre sociale
verden, får man også meget mere ud af romanerne. Der er nok at tage af: Hvor lang er vejen mellem den japanske og den danske tekst?
Hvorfor blev lige netop ’Norwegian Wood’
hans store gennembrudsroman i Japan? Og
hvor befinder Murakami sig i en japansk litteraturhistorisk kontekst: Hvad er moderne
japansk fiktion? Vi tager på en berigende rejse
i Murakamis univers.
10.00-11.45: Introduktion til Murakamis
forfatterskab og tanker om at
oversætte fra japansk til dansk.
Cand.mag. og oversætter Mette
Holm
Frokostpause
12.15-14.00: Norweigan Wood – en læsning
af Murakamis mest kendte
roman. Ph.d.-studerende Gitte
Marianne Hansen, University of
Cambridge og NIAS

Folkeuniversitetet i herning

14.15-16.00: Murakami i japansk
litteraturhistorisk kontekst:
Hvad er moderne japansk
fiktion? Ph.d.-studerende
Annette Thorsen Vilslev,
Københavns Universitet
122-036
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
PRIS 320 kr. Studerende 250 kr.

Samfundsøkonomi
– markeder i forandring

”Boligpakke er ingen mirakelkur”, ”Nye broer
og skoler giver flere job end skattelettelser”,
”Eurokrise øger risiko for boom i dansk ledighed”. Medierne bombarderer os med historier om den økonomiske krise, og det kan ofte
være svært at gennemskue, hvad der ligger
bag de forskellige økonomiske vurderinger.
Men det er der råd for: Bliv klogere på, hvordan samfundsøkonomien hænger sammen.
Forelæsningsdagen stiller skarpt på de økonomiske mekanismer i samfundet og ser på
udviklingen i økonomien – både herhjemme
og globalt. Undervejs vil vi komme omkring
arbejdsløshed, efterløn, pensionsopsparinger,
aktier, renten, vækst, innovation, velfærdsstaten, konkurrenceevne, indvandring, BRIK-landene og meget mere. Temaerne for dagen er:
- Arbejdsmarkedet
- De finansielle markeder
- Virksomhederne og samfundsøkonomien
- Økonomisk politik
- Globaliseringen
122-041
Professor Bent Jesper Christensen, Aarhus Universitet
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Ringkøbing-Skjern
Folkeuniversitet
Se programmet på:

www.riskbib.dk

Man jager et bæst

”Man jager et bæst og fanger et menneske”.
Denne tankevækkende formulering af politiinspektør Bent Isager-Nielsen, tidligere chef for
Rejseholdet, illustrerer med al tydelighed den
kompleksitet, der kendetegner politiets efterforskningsarbejde, jagten efter forbryderne
og de uopklarede kriminalsager. For selv bag
de frygteligste forbrydelser gemmer der sig
et menneske. Hør en af landets mest garvede
drabsefterforskere fortælle om sit arbejde, få
indblik i retsmedicinerens rolle i efterforskningen og kom med ’bag frontlinjen’ sammen
med retsodontologen.
10.00-12.00: Retsmedicin. Vicestatsobducent
Jytte Banner, Aarhus Universitet
12.00-14.00: Efterforskning. Politiinspektør
Bent Isager-Nielsen,
Københavns Vestegns Politi
14.00-16:00: Retsodontologien. Lektor
og specialtandlæge Dorthe
Arenholt Bindslev, Aarhus
Universitet
122-044
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Paris’ historie

Paris regnes som en af Europas kulturhovedstæder og har ikke uden grund fået tilnavnet
’byernes by’. Franskmændenes engagement i
samfundsforhold bevirkede, at det også var
her, oplysningstankerne kulminerede med
den franske revolution i 1789, der medførte
enevældens fald og politiske omvæltninger i
hele Europa. De kaotiske efterdønninger gav
siden plads til Napoleon, som indvarslede et
både uroligt, men også spændende århundrede i Paris. Det er her, vi oplever de fine damer,
det dekadente Paris, borgerskabets forlystelser, men også den moderne tomhed, som impressionisterne udstillede på lærrederne. Vi
ser på byens historie og samfundsforholdenes
vekselvirkning med filosofi, kunst og kultur og
kommer nærmere ind på de kunstneriske stilretninger, som er opstået netop i Paris, som
rokokoen, empirestilen og impressionismen.

122-060
Cand.mag. René Juul
Søndag 29/4 kl. 10.00-16.00
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
Pris 320 kr. Studerende 250 kr.

Russisk kultur
– historien om en eksportsucces

Kaviar, Dostojevskij og ikonmalerier af Jomfru
Marie. Russisk kultur er en af kulturhistoriens
mest succesfulde eksportvarer. Fra de store
russiske murstensromaner erobrede verden
sidst i 1800-tallet og frem til i dag, har verden
elsket russerne for deres gådefulde kultur.
Hvad er det, der forener russerne kulturelt?
Hvad er det, der gør russerne fundamentalt
forskellige fra os? Hvad er hemmeligheden
bag russernes kultursucces? Hvad rører sig
helt aktuelt i russernes kulturhovedstad Skt.
Petersborg? Se rejse side 14.
122-059
Ph.d. Jon Kyst, Akademisk Rejsebureau og cand.mag.
Rikke Helms, Det danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg
Onsdag 2/5 kl. 17.30-21.15
AU Herning, Birk Centerpark 15
Lokale oplyses på stedet
OBS! Efter forelæsningen kan du høre mere om Folkeuniversitetets og Akademisk Rejsebureaus rejser til Rusland
Pris 220 kr. Studerende 150 kr.

Historikerens værktøjer II:
Restaurering af gamle bygninger

En del af vores kulturarv består i gamle huse
og vores viden om arkitektur, håndværk og
byggeskikke. Bygningschef, arkitekt m.a.a.
Niels W. Meyer står for bygningsmassen i Den
Gamle By i Aarhus, hvor håndværkerne løbende nedtager og genopfører gamle huse til udstillingerne. Niels W. Meyer fortæller om det
praktiske arbejde med både bindingsværkshuse og grundmurede bygninger.
122-058
Bygningschef, arkitekt m.a.a. Niels W. Meyer,
Den Gamle By
Tirsdag 8/5 kl. 19.00-21.30.
Herning Museum, Museumsgade 32, Herning,
www.museummidtjylland.dk
Tilmelding hos Folkeuniversitetet eller til Herning Museum
på tlf. 9626 1906 eller mail ole@herningmuseum.dk
Pris 60 kr. (inkl. kaffe og kage)
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Iran

Skt.
Petersborg

Spanien

Baltikum

Islamiske haver og kunst

Kulturrejse bag facaden

Den spanske sølvrute

Estland, Letland og Litauen

Rejsearrangør: Horisont Rejser
Rejseledere: Cand.mag. Eva Witte og
forfatter Steen Estvad Petersen
118-008: 3/3-11/3 2012. Pris 15.900 kr.

Rejsearrangør: Akademisk Rejsebureau
Rejseleder: Direktør Rikke Helms, Det Danske
Kulturinstitut i Skt. Petersborg.
118-005: 30/3-4/4 2012. Pris 9.995 kr.
128-001: 26-31/10 2012. Pris 9.995 kr.

Rejsearrangør: Granada Kulturrejser
Rejseledere: Cand.mag. Elsebeth Strange
og cand.mag. Pia Köllner
118-001: 18/4-28/4 2012. Vejl. pris 12.230 kr.

Rejsearrangør: Akademisk Rejsebureau
Rejseleder: Direktør Rikke Helms,
Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg
118-007: 6/5-13/5 2012. Pris 12.995 kr.

Ni dages spændende rundrejse i Iran
med vægten lagt på havekunst.

Oplev verdens nordligste metropol
med kulturtilbud i verdensklasse.

Vi følger vejen fra Astrurien i nord til
Andalusien i syd.

Barcelona
Bilbao

Rusland

Skt.
Petersborg

Kunstrejse

Flodkrydstogt

Hvide nætter

Vi ser bl.a. Vinterpaladset og kunstsamlingerne og oplever byens berømte lyse, ’hvide’ juninætter.

Vi kommer helt tæt på befolkningen
på en kulturrejse i landenes historie.

Island
Vulkaner, vandfald
og velstand

Catalansk modernisme, romansk
kirkekunst i Pyrenæerne og innovativ arkitektur i Barcelona og Bilbao.

Skt. Petersborg, Moskva og det stille
liv, der udspiller sig, mens vi flyder
ned ad de rolige, brede floder.

Rejsearrangør: Granada Kulturrejser
Rejseleder: Cand.mag. Pia Köllner
118-000: 14/5-21/5 2012. Vejl. pris 11.830 kr.

Rejsearrangør: Akademisk Rejsebureau
Rejseleder: Ph.d. Per Dalgaard
118-003: 23/5-3/6 2012. Pris 15.995 kr.

Sydspanien

Georgien
Armenien

Iran

Jordan

Højskole

Kulturrejse

Persisk storhed og modernitet

Rundrejse

Vi fordyber os i forskellige emner på
olivengården i Sierra Nevada, tager
på udflugter og får god mad og vin.

To romantiske og dramatiske lande
som tryllebinder med kulturel kompleksitet og landskabelig skønhed.

Rejsearrangør: Granada Kulturrejser
Rejseleder: Cand.mag. Pia Köllner
128-006: 26/9-6/10 2012. Pris 9.230 kr.

Rejsearrangør: Akademisk Rejsebureau
Rejseleder: Ph.d. og kunsthistoriker
Markus Bogisch
128-002: 23/5-3/6 2012. Pris 15.995 kr.

Rejsearrangør: Horisont Rejser
Rejseledere: Cand.mag. i persisk sprog og
kultur Eva Witte, bosiddende i Teheran
118-008: 3/3-11/3 2012. Pris 15.900 kr.

Rejsearrangør: Atlantis Rejser
Rejseleder: Cand.mag. Ivar Herlev Sørensen
128-004: 2-9/10 2012. Pris 12.299 kr.

Rejsearrangør: Akademisk Rejsebureau
Rejseleder: Direktør, ph.d. Jon Kyst,
Akademisk Rejsebureau
118-006: 15-20/6 2012. Pris 10.995 kr.

En fascinerende rejse gennem flere
tusinde års persisk historie fra Shiraz
over Persepolis til Teheran.

Oplev Islands spændende geologi,
natur og det omskiftelige samfund.
Rejsearrangør: KulturRetur/Team Island
Rejseledere: Geofysiker Rikke Pedersen
og cand.phil. Torben Rasmussen
118-002: 28/7-4/8 2012. Pris 12.750 kr.

Oplev bl.a. Petra, nabatæernes skjulte by, som er udnævnt til at være et
af verdens syv nye vidundere.

Bliv klogere på verden
Andalusien
Marokko

Rom

Europa møder Afrika

Den evige stad

Vi indsnuser atmosfæren og oplever
Cordoba, Sevilla, Fez og Marrakech.

Besøg de kendte lokaliteter og steder,
der ikke hører masse-turismen til.

Rejsearrangør: Granada Kulturrejser
Rejseleder: Cand.mag. Elsebeth Strange
128-005: 17-27/10 2012. Pris 13.430 kr.

Rejsearrangør: Cramon Kulturrejser
Rejseleder: Lektor Hans Jørgen Frederiksen og
cand.scient. Carsten Cramon
128-001: 30/10-7/11 2012. Pris 13.600 kr.

Rejs med Folkeuniversitetet, og få kvalificeret viden og unikke
oplevelser. Inden rejsen er der mulighed for at få mere viden
gennem forelæsninger på Folkeuniversitetet i Herning og Aarhus. Bliv klogere på dit rejsemål, landets historie, samfundsforhold og kultur, få indsigt i rejsens særlige emne, som fx kunst og
arkitektur, og mød den rejseleder, der senere bliver din guide
på turen. Rejserne arrangeres af specialrejsebureauer, som har
et indgående kendskab til de enkelte rejsemål, og som er anerkendte for deres kvalificerede formidling af viden.
Læs mere om den enkelte rejse og forelæsninger på:

www.fuau.dk

Midtjysk motorvej

Folkeuniversitetet i Herning

Industrivej Nord
Silkeborgvej
Højskolevej
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AU Herning
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Carl Henning Pedersen og
Else Alfelts Museum,
Birk Centerpark 1
7400 Herning
ning

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 10-15. Kontoret åbner for
henvendelse onsdag 4/1. Ingen undervisning og
kontoret er lukket i påskeugen (uge 14).
Tilmelding (du er først tilmeldt ved betaling)
• Tilmeld dig på hjemmesiden fuau.dk, og betal
med Dankort eller kreditkort.
• Indsend kuponen nederst på siden, og vedlæg check eller Dankortoplysninger. Det er
også muligt at udskrive en tilmeldingskupon
på fuau.dk.
• Indbetal på gironr. 2066610. Angiv altid navn,
adresse, tlf.nr. og holdnr.
• Overførsel fra egen konto via netbank til Folkeuniversitetets bankkonto i Danske Bank reg.
nr. 3627 kontonr. 4621970208. Angiv navn,
adresse, tlf.nr. og holdnr.
• Telefon 8619 0566. Oplys dankortnummer,
udløbsdato og kontrolcifre til os, så bliver du
tilmeldt med det samme og modtager dankortkvittering og adgangskort.
Forbehold
Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, lokale, dato og tidspunkt.
Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af
betalingen.
Afmelding
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på
120 kr. Afmelding skal ske senest 14 dage før
holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner
er bindende og depositum refunderes ikke.
Studierabat
Der gives rabat til studerende, som er berettiget til SU. Ved tilmelding på hjemmesiden
fremkommer prisen, når du har oplyst uddannelsessted og årskortnr. Husk studiekort første
undervisningsgang.
Undervisningmateriale
Slides og undervisningsnoter er som hovedregel ikke inkluderet i prisen og kan ikke forventes
udleveret.
Forplejning
Kaffe, te, sandwich mv. kan købes på HIH.
Folkeuniversitetskomitéen i Herning
Hanne Lundgren Nielsen (formand og sekretær),
Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum;
Søren Brøndum, Herning Gymnasium; Steen Engelbøl, Herning HF og VUC; Morten Fogh, Herning
Bibliotekerne; Lise Grunnet, Kunstforeningen for
Herning og Omegn; Hans Rostholm, Herning Museum; Henrik Stamp, Retten i Herning; Gudrun Aspel, Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle; John

Industrivej Syd

Handels- og
Ingeniørhøjskolen
i Herning

rve

j

Uldjydevej

Her

Programmet er udgivet af:
Folkeuniversitetet i Aarhus, www.fuau.dk
Skt. Clemens Stræde 1, 8000 Aarhus C,
tlf. 8619 0566, fax 8619 1568,
postgiro nr. 2066610

Carl Henning Pedersen og
Else Alfelts Museum

mot

orv

ejen

Hansen, AU i Herning; Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet i Aarhus; Knud Rønn Sørensen, Herning
Filmklub; Jens Kragsig Thomsen, Dacapo – Midtjysk Musikforening.

Programrådet
Programrådet består af styrelsens medlemmer,
forskere og fagpersoner primært fra Aarhus
Universitet og fra Aarhus’ kulturinstitutioner
samt deltagerrepræsentanterne.
Styrelsen
Lektor Noe Munck, Business and Social Sciences
(formand); Jens Dybkjær Holbech, Science and
Technology (næstformand); pressechef Anders
Correll, AU; professor Thomas Ledet, Health;
lektor Hans Jørgen Frederiksen, Arts; lektor
Niels Kayser Nielsen, Arts; lektor Else Kragelund
Holt, Arts; Claus Holm, Arts; professor Steen
Hildebrandt, Business and Social Sciences; adjunkt Steffen T. Korsgaard, Business and Social
Sciences; seniorforsker Egon Noe, Science and
Technology; seniorforsker Susanne Lildal Amsinck, Science and Technology; cand.agro. Georg Nielsen, deltagerrepræsentant, museumsinspektør Annette Damm, Moesgård Museum.
Forskere og fagpersoner fra
Aarhus Universitet
Arts: Lektor Ane Hejlskov Larsen, projektleder
Anne Sørensen, professor Hans Jørgen Lundager, adjunkt Marie Vejrup Nielsen, lektor Mikkel Thorup, lektor Peter C. Kjærgaard, professor Rane Willerslev, docent Ole Høiris, lektor
Per Stounbjerg, lektor Finn Thorbjørn Hansen.
Science and Technology: Lektor Hans Anton
Salomonsen, professor Søren Rud Keiding, pro-

fessor Tobias Wang. Health: Professor Bjarne
Møller-Madsen, professor Mogens Kilian, lektor Klavs Madsen, lektor Ole Sonne. Business
and Social Sciences: Lektor Dorthe Kierkegaard
Thomsen, lektor Tonny Brems Knudsen, lektor
Christian Bjørnskov, lektor Mette Verner, udviklingschef Pernille Kallehave. Kommunikation:
Vicedirektør Mads Hvitved Grand, Svend Aage
Mogensen, Martin Hagelskjær Damsgaard,
Claus Bo Andreasen.
Fagpersoner fra andre
uddannelses- og kulturinstitutioner
Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet; forskningsleder Jens Chr. Søndertoft, Arkitektskolen Aarhus; museumsleder Merete
Ipsen, Kvindemuseet; museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By; museumsdirektør Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk
Museum; museumsdirektør Hanne Lundgren
Nielsen, Herning Folkeuniversitet/Carl-Henning
Pedersen og Else Alfelts Museum; museumsinspektør Birgit Pedersen, ARoS; museumsinspektør Connie Jantzen, Den Gamle By; museumsinspektør Jeanette Varberg, Moesgård Museum;
museumsinspektør Hanne Teglhus, Steno Museet; souchef Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus
Universitetsforlag; redaktør Christian Adamsen,
Skalk; journalist, stud.jur. Jeff Evald Jørgensen.
Deltagerrepræsentanter
Ring, hvis du har forslag til noget, der kan gøres bedre. Georg Nielsen (8627 5189), Ole Hermansen (8629 0462), Knud-Erik Sabroe (8617
5712), Svend Aage Strunge (7586 6915), Ida
Hald (8615 9397), Vibeke Sjøgren (5157 5256),
Birthe Aakjær (8614 4914).

Kupon til brug ved indbetaling med check eller Dankort

Den udfyldte kupon sendes til Folkeuniversitetet, Skt. Clemens Stræde 1, 8000 Aarhus C
Navn:
Adresse:
Postnr./by
Tlf. privat:

Tlf. job:

Tlf. mobil:

E-mail-adresse:
Holdnr.

Beløb:

Holdnr.

Beløb:

Betalingsmåde:
Check (vedlægges)
Dankortoplysninger
Udløbsdato
(måned/år)

Underskrift:
Dato:

Kortnummer

DK

(alle 16 cifre som er præget på kortet)

Kontrolciffer

(de 3 cifre der står længst til højre over magnetstriben.
På chip-Dankort: Højre hjørne i underskriftfeltet)

viden
ny
nye
tanker
Kompetenceudvikling
af højeste internationale
standard...
Efter godnat-historien.
Efter- og videreuddannelse 2012/13
i Aarhus, København og Herning
Ny viden. Nye tanker: Aarhus Universitet tilbyder en bred
vifte af efter- og videreuddannelsestilbud af høj international
standard til alle med ambitioner om at blive klogere på verden trods en travl hverdag. Benyt vores uddannelsestilbud til
at søge helt ny viden eller holde din faglighed opdateret
– efter fyraften og efter børnene er lagt i seng.

70 måd
blive kl er at
ogere p
å
Se prog
ram og
få
vejledn
ing på
www.a
u.dk/ev
u

