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DANMARK DEBATTERER FREMTIDENS EUROPA –
FLYGTNINGE OG IMMIGRANTER, NATIONALISME OG LUKKEDE GRÆNSER
Europa har fået et nyt parlament. Parlamentarikerne og de europæiske partier glæder sig til at arbejde for et bedre Europa
– hvordan de hver især betragter det. Og der er virkelig noget at arbejde for, for fremtidens udfordringer er til at få øje på.
Flygtninge- og migrantstrømme er et af EU’s store dilemmaer. Hvordan løser EU dette problem, så det er tilfredsstillende for
unionen såvel som for medlemmerne? De fortsatte krige og konflikter i Mellemøsten og Afrika skaber fortsat grundlag for væsentlige tilstrømninger til Europa. I nabolande er det vanskeligt at tilbyde hjælp, EU’s aftale med Erdogan i Tyrkiet er konstant
under pres, og bagmændenes metoder til flygtningerejser bliver konstant mere avancerede. Er løsningen modtagecentre i
nærområderne, strengere regler for flygtningekvoter i EU, eller hvor går udviklingen hen? Denne aften samtaler vi om de store
spørgsmål. Hvordan skal EU håndtere flygtningeproblemerne? Hvad kan de folkevalgte parlamentarikere gøre? Og hvilke
scenarier kan vi forestille os i fremtiden?

Holdnr: 2012-202
Medvirkende: Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet, Morten Winther Bülow, ph.d.-stipendiat,
lektor i samfundsfag og bestyrelsesformand i Europa NU, Jens Blom-Hansen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
Samarbejdspartnere: Arrangementet er en del af satsningen ’Danmark debatterer fremtidens Europa’, der støttes af
Europa-Nævnet og er et samarbejde mellem DEO, Europa-Bevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen,
Folkebevægelsen mod EU, Europanu og Europa-Parlamentets kontor i Danmark.
Dato: Onsdag 25/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: Gratis. Men tilmelding nødvendig.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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Åbningsforelæsning:

EN SAMTALE OM
HJERNEN OG NATUREN
Hjerneforsker Åsa Fex Svenningsen og ph.d.-studerende i psykologi og naturvejleder Simon Høegmark fra Syddansk Universitet åbner Folkeuniversitetets forårssæson med denne samtale om hjernen og naturen. De vil prøve at svare på, hvad hjerneforskning og naturterapi i fællesskab kan
bidrage med for at imødegå den voldsomme stressbølge, der har ramt mange vestlige lande de
seneste år.
Brug af naturbaseret terapi og rehabilitering i sundhedssektoren er i kraftig vækst i disse år, både
internationalt og nationalt. Nyere forskning viser, at ophold i naturen og naturbaseret behandling
har en gavnlig effekt på stress, og at naturbaseret behandling kan styrke immunforsvaret og øge
livskvaliteten. Naturen kan både bruges til at forebygge stress og som egentlig behandling.
Forskningen viser, at stress har en målbar effekt på hjernens funktion, men at der i dag også er
mange måder at mindske stress på.
Efter forelæsningen serveres vin, øl, vand og snacks.
Holdnr: 2012-178
Åsa Fex Svenningsen, lektor i neurobiologi, Syddansk Universitet, Simon Høegmark, ph.d.-studerende i
psykologi og naturvejleder, Syddansk Universitet
Dato: Torsdag 6/2
Tid: 18.30-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr. inkl. vin, øl, vand og snacks
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Historie og
arkæologi

KOLDINGHUS: SMYKKER SOM BÆRBAR KUNST
Hvilken værdi har smykker, der næsten ikke kan bæres, og hvordan
bruger vi dem? Statens Kunstfonds Smykkesamling består af 300
smykker, som alle danskere kan ansøge om at låne til en officiel begivenhed. Smykkesamlingen udmærker sig ved at gøre eliten af dansk
smykkekunst tilgængelig for os alle sammen – det er VORES SMYKKER.
Smykkerne er indkøbt og indkøbes fortsat af Statens Kunstfond efter et
princip om høj kunstnerisk kvalitet, ikke fordi smykkerne er nemme at
bære, populære eller pyntelige. Under foredraget vil kurator Anni Nørskov Mørch vise samlingens bedste eksempler på smykker, der udfordrer konventionelle forventninger til, hvad smykker er, hvordan de kan
se ud, og hvad de kan bruges til. Vi kigger på de smykker, der er næsten
umulige at bære, smykker uden et gram guld og uden en eneste diamant, smykker, der fortæller historier, stiller spørgsmål og provokerer.

HERTUGDØMME, GRÆNSELAND,
GENFORENING – 800 ÅRS SØNDERJYSK
HISTORIE
Da genforeningen kom, havde Sønderjylland allerede 700 års
helt særlig historie bag sig. I dette foredrag følger vi denne
særlige historie, fra Sønderjylland blev et hertugdømme, op til
tiden under Tyskland, genforeningen og til de afspændte forhold i dag. Arrangementet er en del af Genforeningen 2020. I
2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med
Danmark. Det markerer vi med to gratis arrangementer med
nogle af de dygtigste forskere i Sønderjyllands historie. Dette
er det første arrangement i rækken. Sidste arrangement finder
sted til efteråret.
Holdnr: 2012-131

Holdnr: 2012-159
Anni Nørskov Mørch, kurator, Koldinghus
Dato: Mandag 2/3
Tid: 17.00-18.00
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder for historie, Museum
Sønderjylland, og adjungeret professor i historie, Aarhus Universitet
Dato: Torsdag 23/4
Tid: 18.30-20.15
Pris: 50 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

HISTORIE OG ARKÆOLOGI
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VERDENS HISTORIE – HISTORIEN OM VERDEN

VINENS HISTORIE

Verdenshistorien handler om kulturmøder. Gennem mødet med andre
stammer, folkeslag, stater og imperier har vi udviklet os. Civilisationer
er i en evig vekslen opstået, vokset og har domineret deres naboer eller
endda hele verdensdele. Sejrherrerne skriver for det meste historien, og
det er eftertidens opgave at udlægge den på bedste vis. Vi tager dig
med på en rejse til historiens civilisationer og fortæller deres beretning
om storhed, undergang og fald. Undervejs besøger vi kendte storriger
som det persiske, egyptiske og det romerske rige, men ser også på nyere
riger i fx middelalderen, oplysningstiden og moderne tid.

Hør om vinens lange historie, om produktionsmetoder, tradition
og fornyelse. Vinens historie er tæt knyttet til historien om landbrug, kultur, civilisation og madkunst. De ædle dråber har spillet
en fremtrædende rolle igennem historie og litteratur. Der findes
stadig vine, som laves som i gamle dage, men moderne vinfremstilling er i dag et helt andet sted end romerne og cisterciensermunkeordenen var. Vi kommer omkring vin i Toscana – måske
Italiens ædleste vinregion med en lang række verdenskendte
appellationer, hvor historien vejer tungt. Hør om regionens vinhistorie, appellationernes tilbliven, deres op- og nedture, de moderne tiltag og områdernes image. Vi skal også se på tendenser i
fransk vin og den historiske udvikling i fransk vinstil og vinkultur.
Fransk vin er ikke, hvad den var engang – den er meget bedre!
Alligevel er landet under pres fra globale konkurrenter, vejret og
ikke mindst de franske forbrugere. Der serveres smagsprøver på
god vin ved alle tre forelæsninger.

19/02 Det gamle Egypten. Louise Alkjær, ægyptolog
26/02 De ekspanderende civilisationer – Hellas, Persien og
Romerriget. Peter Fibiger Bang, lektor i historie, Københavns
Universitet
04/03 Kinesiske stormagter (på letforståeligt engelsk). Andreas
Steen, lektor i kinesiske studier, Aarhus Universitet
11/03 Muslimske imperier. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
18/03 Europa i Middelalderen. Kasper Holdgaard Andersen, historiker, Moesgaard Museum
25/03 Opdagelser og kolonisering. Jacob Tullberg, ekstern lektor i
historie, Københavns
Universitet
01/04 Revolutionernes århundreder. Bertel Nygaard, lektor i historie,
Aarhus Universitet
15/04 Det korte 20. århundrede – verdenskrige, ideologier og kold
krig. Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd
22/04 De præcolumbianske civilisationer. Jesper Nielsen, lektor i
Indianske sprog, Københavns Universitet
Holdnr: 2012-094
Dato: 9 onsdage, start 19/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 980 kr. Studerende: 490 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KOLDINGHUS: KONGERÆKKEN PÅ TO TIMER
Hvilken konge eller dronning fra den danske kongerække ligner du
mest? Hvordan så fortidens konger og dronninger egentlig ud? Hvilke
personlige egenskaber og karaktertræk havde de, og hvilket Danmark
stod de i spidsen for? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som danner
udgangspunkt for et nyt formidlingskoncept på Koldinghus, udviklet i
samarbejde med designer Jim Lyngvild. Rammen for ’Mød Kongerækken’ er Koldinghus’ bibliotekssal. Konceptet tager udgangspunkt i kongerækken fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe 2. igennem bl.a.
Jim Lyngvilds fotos og smykker, Den Kongelige Systues historiske dragter samt et udklædningsværksted og en fotostation.
Holdnr: 2012-154
Michael Bregnsbo, lektor i historie, Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 22/4
Tid: 18.00-19.45
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

26/02 Vin i historien. Tønnes Bekker-Nielsen, lektor i historie,
Syddansk Universitet
04/03 Fransk vin før og nu. André Devald, vinkonsulent,
skribent og underviser
11/03 Vin i Toscana. René Langdahl, cand.mag. i historie og
vinskribent på Gastro samt underviser på Vinakademiet
Holdnr: 2012-110
Dato: 3 onsdage, start 26/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 450 kr. Studerende: 310 kr. inkl. smagsprøver på vin
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KONFLIKT – SAMEKSISTENS – VENSKAB
Få indblik i udviklingen af såvel det dansk-tyske forhold som
forholdet mellem mindretal og flertal i grænselandet. På den
danske side af grænsen efterlod 1864, 1920 og især 1940 en
almindelig uvilje mod naboen i syd, som gav ekko i resten af
det 20. århundrede. Men efter grundlæggelsen af demokratiet i Forbundsrepublikken lærte danskerne – nord og syd for
grænsen – at leve i fordragelighed med tyskerne. Og siden den
tyske og europæiske genforening er vi måske endda begyndt
at sætte pris på hinanden? Arrangementet er en del af markeringen af Genforeningen 2020. I 2020 er det 100 år siden, at
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det markerer vi
med to gratis arrangementer med nogle af de forskere, der ved
allermest om Sønderjyllands og Europas historie. Dette er det
andet arrangement i rækken.
Holdnr: 2022-006
Thomas Wegener Friis, ph.d. i koldkrigsstudier, Syddansk
Universitet
Dato: Torsdag 12/11 (efterår 2020)
Tid: 18.30-20.15
Pris: 50 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Samfund og
verden
KAPITALISMENS BLINDE VINKLER

SILKEVEJEN – DENGANG OG I DAG

Der er ikke mangel på forskning i de mange gode grunde til aflønning af
direktioner og direktører. Snarere er denne forskning fejlbehæftet. Hvilke muligheder har vi fx reelt for at vurdere, hvor meget en direktør er
værd? Og hvorfor kan en buschauffør i Århus tjene 10 gange så meget
som en buschauffør i Indien, når deres produktivitet er den samme? Siden 1980’erne har regeringer og centralbanker belært os om, at vi skal
holde inflationen lav. Nu har vi 30 års erfaring med det, uden at det har
ført til, at lande med lav inflation har kunnet fremvise vækstrater, der
bare minder om lande, der fører den modsatte politik. Investeringerne
er gået i modsat retning af, hvad økonomer fortalte os, og de finansielle
markeder er de seneste 40 år blev mere urolige. På handelsområdet har
den vestlige verden og handelsorganisationer argumenteret for stadig
mere frihandel, men det har langt fra ført til de ønskede resultater. Faktisk er det for en række lande gået præcis modsat af det forventede. I
kurset forsøger vi at afklare, hvorfor noget virker og andet absolut ikke
virker, når vi følger kapitalismen for ukritisk.

Helt fra oldtiden og frem til det 14. århundrede var Silkevejen
hovedfærdselsåren mellem Europa og Asien. Igennem århundreder mødtes befolkninger, kulturer, religioner og kontinenter på
vejen. På trods af at regionen har spillet en nøglerolle i verdenshistorien, har den længe været overset. Men med Peter Frankopans udgivelse af ’Silkevejene’ og Kinas planer om en ny silkevej
har regionen fået fornyet opmærksomhed. Kina har nemlig store
udenrigspolitiske ambitioner langs den gamle Silkevej og langt
udover denne med et globalt net af silkeveje. Med strategien
’One Belt, One Road’ er Kina i gang med at skabe nye handelsveje og økonomiske korridorer omkring kritisk infrastruktur fra
Kina til alle andre kontinenter. Få en introduktion til Silkevejens
historie, og bliv klogere på præsident Xi Jinpings ambitiøse planer i dag. Find programmet på hjemmesiden.

Holdnr: 2012-142
René Juul Jensen, ekstern lektor på CBS
Dato: Tirsdag 3/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2012-090
Søren Bonde, cand.mag., eventyrer og rejseleder, Clemens Stubbe Østergaard, lektor emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet
og Mette Thunø, lektor i kinastudier, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 16/5
Tid: 10.15-16.15
Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SAMFUND OG VERDEN
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ET NYT AFRIKA PÅ VEJ

TUREN GÅR TIL NEW YORK

Hungersnød, pirater og bistandsafhængighed. Løveøkonomier, demokratiske revolutioner og optimisme.
Afrika er et kontinent i udvikling, men historier om
menneskelige tragedier og væbnede konflikter florerer fortsat. Er det udlandet, kolonialismen eller imperialismen, der er skyld i Afrikas vedvarende økonomiske
og sociale nedtur? Vil Afrika i årene fremover komme
til at spille en langt mere fremtrædende rolle i den
globaliserede verden? Hør en række forskeres bud på,
hvor det afrikanske kontinent befinder sig i dag, hvor
Afrika er på vej hen, og hvilken rolle Afrika vil spille i
den globale verdensorden i fremtiden.

I 1614 grundlagde hollænderne Nieuw Amsterdam på Manhattan, som de købte
af de lokale indianere for 24 dollars. Af flere omgange har bølger af immigranter
fra hele verden set Frihedsgudinden i øjnene og fundet deres hjem i New York.
På Manhattan knejser FN’s hovedkvarter med sine 154 meter og vidner om byen
som verdens politiske centrum. Endelig markerer Wall Street sig på den internationale scene som verdens finansielle centrum – helt konkret med byggeriet af den
gigantiske One World Trade Center i det velstående Lower Manhattan. Gennem
100 år har New York været storbyen over alle storbyer; der hvor drømme enten
brister eller bærer. Både kunstnere og spekulanter, milliardærer og gangsterbosser er gennem tiden blevet draget af storheden og mulighederne i The Big Apple,
og de har alle sat deres præg på byen.

11/02 Stagnation eller forandring: Politik og økonomisk udvikling i Afrika. Anne Mette Kjær,
professor i statskundskab, Aarhus Universitet
18/02 Spirende velfærdsstater i Afrika: Er der
grund til optimisme? Marianne Ulriksen,
lektor i statskundskab, Syddansk Universitet
25/02 Kriser, konflikter og sikkerhedspolitik i
Afrika. Holger Bernt Hansen, professor
emeritus ved Center for Afrikastudier,
Københavns Universitet
03/03 Religiøse strømninger i Afrika. Niels
Kastfelt, lektor i kirkehistorie, Københavns
Universitet
10/03 Kina i Afrika – nykolonisering eller udviklingsalternativ? Peter Kragelund, institutleder og lektor i udviklingsstudier, Roskilde
Universitet
17/03 Demokrati i Afrika – hvorfor er det så
svært? Jørgen Elklit, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
24/03 Nordafrika – sikkerhedsproblemer, ustabilitet
og migrationstrusler. Peter Seeberg, lektor i
mellemøststudier, Syddansk Universitet
31/03 Hvordan kommer Afrika videre? Stig
Jensen, lektor i afrikastudier, Københavns
Universitet
Holdnr: 2012-102
Dato: 8 tirsdage, start 11/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 880 kr. Studerende: 440 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000
Kolding

12/02 Historie, samfund og politik i New York. Niels Bjerre-Poulsen, lektor i
historie, Syddansk Universitet
19/02 Arkitektur i New York. Anders Troelsen, professor ved Arkitektskolen i
Aarhus
26/02 New York i fotografi og billedkunst. Thomas Ærvold Bjerre, lektor i
amerikanske studier, Syddansk Universitet
04/03 Litteratur i og om New York: Hvor skal du tage hen for at opleve
litteraturen, og hvad er interessant at læse om byen? Thomas Ærvold
Bjerre, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
Holdnr: 2012-077
Dato: 4 onsdage, start 12/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

BAG OM DET AMERIKANSKE VALG
Four more years? Donald Trumps tid som præsident har budt på mange usædvanlige øjeblikke, der ofte har taget sin begyndelse på Twitter. Ved valget i 2020
skal de amerikanske vælgere tage stilling til om Trump skal have fire år mere i
Det Hvide Hus. I denne foredragsrække kan du lære mere om valgkampens forløb, kandidaterne, vælgerne, partierne, medierne og andre centrale aspekter af
amerikansk politik. Bliv klædt på til middagssamtalen om det amerikanske valg.
09/09 Introduktion til det amerikanske valgsystem. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
16/09 Demokraternes og Republikanernes valgkampe og kandidater. Niels
Bjerre-Poulsen, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
23/09 Den fjerde statsmagt - medierne. Anders Bo Rasmussen, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
30/09 Vælgergrupperinger og deres historiske baggrund. Derek Beach,
professor i statskundskab, Aarhus Universitet
07/10 Race i valgkampen. Gitte Nielsen, cand.mag. i amerikanske studier med
speciale i raceforhold
21/10 Status på valgkampen. Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk politik, Københavns Universitet
Holdnr: 2022-002

Følg med på Facebook
facebook.com/
koldingfolkeuniversitet

Dato: 6 onsdage, start 9/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Psykologi og
sundhed

SLIP BEKYMRINGERNE
Hvad nu hvis det går galt? Hvad mente han med det? Er jeg mon god
nok? Det er en udbredt opfattelse, at den bedste måde at takle kriser på,
er ved at bearbejde dem. Vi taler, tænker og analyserer i et forsøg på at
tømme rygsækken for dårlig bagage. Men psyken skal ikke betragtes som
en rygsæk. Ifølge banebrydende ny forskning inden for såkaldt metakognitiv terapi bør sindet i stedet betragtes som en si, hvor alt passerer, med
mindre vi selv aktivt vælger at holde fast i det. Hvis vi bruger mange timer
dagligt på at spekulere og bekymre os om, hvordan vi skal løse et problem, tapper vi os selv for energi og livsglæde, ligesom vi øger vores risiko
for at udvikle eller vedligeholde en depression. Vi skal i stedet fokusere på
at tage styringen af og begrænse vores tanker. Brug denne aften som en
introduktion til metakognitiv terapi, og få konkrete øvelser til at håndtere og begrænse konkrete bekymringer og grublerier. Temaaftenen tager
udgangspunkt i den metakognitive metode, som blandt andet bogen ’Lev
mere, tænk mindre’ (Politikens forlag) tager afsæt i.
Holdnr: 2012-158
Nanna Holm, McT-I certificeret psykolog
Dato: Torsdag 13/2
Tid: 17.30-21.15
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KORT OG GODT OM GIGT.
SLID- OG LEDDEGIGT
Smerter, ømme og stive led og nedsat bevægelighed. Slidgigt
er en folkesygdom, og det er langt den mest udbredte af alle
gigtsygdomme. Over 300.000 danskere har fået diagnosen, og
nogle lever fint med sygdommen, mens andre lider af voldsomme smerter, nedsat bevægelighed og forringet livskvalitet. Leddegigt er en inflammatorisk gigtsygdom, og ca. 1.700 personer
får hvert år stillet diagnosen kronisk leddegigt i Danmark. Sygdommen rammer kvinder tre gange så hyppigt som mænd. Men
hvad er gigt egentlig? Hvad er forskellen på slid- og leddegigt,
og hvad kan man selv gøre for at bevare et godt og aktivt liv?
Hør om sygdommenes årsager, symptomer og behandlingsmuligheder, og få indblik i den nyeste forskning på området.
Holdnr: 2012-124
Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og klinisk lektor i reumatologi,
Aarhus Universitet
Dato: Tirsdag 25/2
Tid: 17.30-21.30
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

PSYKOLOGI OG SUNDHED

BLIV ANERKENDT –
OG ANERKEND DINE NÆRMESTE
Vi vil alle gerne anerkendes. Det er et af vores livslange psykologiske behov. Derfor har kampen om anerkendelse også altid været
en vigtig del af vores tilværelse. Anerkendelse handler ikke kun
om udviklingen af vores egen selvforståelse og selvtillid, men også
om vores relation til det andet menneske som en ligeberettiget
partner. Anerkendelse er ikke blot at rose nogen for en særlig indsats, de har gjort. For hvis ikke man selv anerkender sin modpart,
kan anerkendelsesforholdet ikke lykkes. Måske er der ligefrem tale
om, at anerkendelse er et menneskeligt grundvilkår? Vær med til
at undersøge anerkendelsens ophav og betydning, når vi ser på
anerkendelse fra flere vinkler i tre forelæsninger.
04/03 Kampen om anerkendelse og Honneths anerkendelsesteori. Klaus Nielsen, professor i psykologi, Aarhus
Universitet
11/03 Fravær af anerkendelse og opmærksomhed. Britta
Kusk Nørgaard, tidligere lektor på pædagoguddannelsen, University College Nordjylland
18/03 Anerkendelse i samtaler. Morten Ziethen, lektor i
filosofi, Aalborg Universitet
Holdnr: 2012-135
Dato: 3 onsdage, start 4/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SPIS BLODTRYKKET NED PÅ 14 DAGE
Hver femte voksne dansker har forhøjet blodtryk. Næsten lige
så mange har problemer med kolesterol. Forhøjet blodtryk kaldes også ”den stille dræber” og kan med tiden få fatale konsekvenser. Heldigvis kan du selv gøre meget for at få tallene ned,
så du kan bruge mindre medicin, måske endda helt undvære
pillerne. Din mad er helt afgørende. Læge Jerk W. Langer præsenterer i sin nyeste bog en måde ”at spise blodtrykket ned”,
der i forhold til typisk dansk mad både kan forebygge, behandle og sommetider endda helbrede forhøjet blodtryk. På denne
aften vil Jerk præsentere principperne og forskningen bag de
sunde spisevaner. Det sker på underholdende og lærerig vis.
Undervejs kommer du op at stå, får mange praktiske råd, et
par gode grin, et venligt skub bagi samt god mulighed for at
stille spørgsmål.
Holdnr: 2012-097
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Torsdag 26/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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DEN FANTASTISKE HJERNE
Den udgør 2% af kroppens vægt, men bruger 20% af kroppens energi
og indeholder op mod en billion nerveceller, der er forbundet i et uhyre
kompliceret netværk. Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære og
navigere i en verden fyldt med informationer. Det er kroppens suveræne kommandocenter, hjernen, der løser disse opgaver. Men hvordan
fungerer hjernen egentlig? Hvilke dele af hjernen bruger vi hvornår, og
hvorfor går det nogle gange galt? Hvorfor glemmer vi ofte de samme
ting? Kan vi træne hjernen til at holde sig ung? Og hvorfor kan hjernen
nogle gange spille os et puds? Otte af landets hjerneforskere giver dig
svarene på spørgsmålene.
19/03 Introduktion til hjernen og hukommelsen. Albert Gjedde,
professor i neurobiologi og farmakologi, Syddansk Universitet.
OBS! Denne dato er en torsdag.
24/03 Hjernen og stress. Saga Steinmann Madsen, ph.d.-studerende
i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Syddansk Universitet,
Syddansk Universitet
31/03 Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jensen, lektor i neurofysiologi og motorisk kontrol, Københavns Universitet
14/04 Hjernen og stamceller. Morten Meyer, associate professor,
Institut for molekylær medicin, Syddansk Universitet
21/04 Typiske og atypiske hjerner. Åsa Fex Svenningsen, lektor i
neurobiologi, Syddansk Universitet
28/04 Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, overlæge og professor i
neurofysiologi, Københavns Universitet
05/05 Menneskers og dyrs hjerner. Magnus Wahlberg, lektor i biologi,
Syddansk Universitet
12/05 Hjernen og læring. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
Holdnr: 2012-117
Dato: 7 tirsdage, 1 torsdag, start 19/3 (bemærk: første dato er en torsdag)
Tid: 18.15-20.00
Pris: 880 kr. Studerende: 440 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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PSYKOLOGI OG SUNDHED

STYRK DIT HELBRED MED KREATIVITET –
VEJEN TIL INDRE RO, FLOW OG LIVSGLÆDE

ALT HVAD DU BØR VIDE OM ANTIINFLAMMATORISK LEVEVIS

Drømmer du om at lukke kunsten og kreativiteten ind i dit liv? Eller at
genfinde dit kreative jeg? Og har du nogensinde spekuleret over, om
din tur på kunstmuseet er andet end en dejlig luksus – måske ligefrem
gavnlig for dit helbred? Denne dag får du indblik i, hvordan kunst og
kreativitet kan dæmpe symptomer på eksempelvis stress, angst, depression og demens. Samtidig bliver du klogere på, hvorfor vi ofte anser
kreativiteten som noget, der er forbeholdt de få, og hvordan du selv skaber de optimale rammer for at opleve følelsen af flow og livsglæde, som
en kreativ stund kan give dig. Gennem guidede kreative øvelser får du
styrket dit selvværd og får redskaber til at leve et aktivt, kreativt liv. For
ALLE er kreative. Men nogle gange er det en kunst at finde vejen dertil.

Bliv inspireret af kloge valg i hverdagen uden løftede pegefingre. Se yngre ud. Smid overflødige kilo uden sult. Slip af med
smerter. Få styr på blodsukker, gigt, hud, blodtryk, kolesterol,
tarmflora og fordøjelse. Husk bedre. Få brug for mindre medicin. Lev længere og vær rask, glad og aktiv imens. Er du klar
til den store forvandling? Det er aldrig for sent at hanke op i
sit helbred. Tværtimod, siger læge og forfatter Jerk W. Langer,
der har udviklet begrebet anti-inflammatorisk kost og denne
dag viser dig, hvordan du gør med udgangspunkt i sin bog ’21
helbredende dage med antiinflammatorisk kost’. Undervejs
kommer du op at stå, får mange praktiske råd, et par gode grin,
samt venlige puf bagi. Ingen tomme løfter eller alternativ sniksnak, men reel viden og konkrete løsninger, samt god lejlighed
til at stille alle de spørgsmål, du vil.

Holdnr: 2012-129
Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 28/3
Tid: 10.15-15.30
Pris: 430 kr. Studerende: 230 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

NB: Jerk W. Langer underviser på to hold om anti-inflammatorisk
levevis dette semester. Onsdagsholdet er en forkortet udgave af
lørdagsholdet, vi har oprettet pga. ekstraordinær interesse.

POSITIV PSYKOLOGI I HVERDAGEN

Holdnr: 2012-026

Der vil altid eksistere dårligdomme og udfordrende situationer i hverdagen, som kan optage vores tanker negativt, dræne os for energi og få os
til at miste overblikket. Men man kan gøre meget for at forebygge det
ved at prioritere dét, der gør livet værd at leve – også når man møder
modgang. Positiv psykologi er en nyere gren af psykologien, som fokuserer på, hvordan man kan trives og fungere godt i hverdagen, uanset
om man er på arbejde eller har fri. Positiv psykologi er opstået, fordi man
inden for psykologien i mange år især har haft fokus på behandling frem
for forebyggelse – af fx stress og psykiske sygdomme. Bliv introduceret
til den positive psykologis teorier og metoder, og få indblik i, hvordan
positiv psykologi både kan bruges til at forebygge problemer og til at
gøre hverdagen mere interessant.

Dato: Lørdag 18/4

14/04 Introduktion til den positive psykologi. Hans Henrik Knoop,
lektor i psykologi, Aarhus Universitet samt ekstraordinær
professor, North-West University, SA
21/04 Positive emotioner: Karakteristika og effekter. Simon Nørby,
lektor i kognitionspsykologi, Aarhus Universitet
28/04 Foretagsomhed i hverdagen. Forelæser oplyses senere.
05/05 Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet
12/05 Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane Hertz, cand.mag. i
psykologi og kommunikation, chefkonsulent, Center for Mental
Robusthed
Holdnr: 2012-153
Dato: 5 tirsdage, start 14/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Jerk W. Langer, læge og forfatter
Tid: 10.00-14.00
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2012-201
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Onsdag 22/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNSTEN AT GLÆDES
Flere og flere danskere føler sig så stressede i dagligdagen, at
det går ud over livsglæden og evnen til at arbejde og fungere
normalt – også socialt. Så hvordan kan du undgå, at travlhed
belaster dig, så du mister glæden, lysten og energien? Det
kan øge livskvaliteten at kunne glæde sig på andres vegne og
dele sin glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på vores
egen glæde, men i høj grad også have fokus på at kultivere
fællesglæden og medglæden. Med afsæt i den nyeste viden
om stress, trivsel og livskvalitet sætter vi denne aften fokus
på, hvordan du kan slippe fri fra misundelsens kløer, løfte din
livsglæde og styrke dine sociale relationer – lige fra venskaber
og parforhold til arbejdsrelationer – samt øge din robusthed
mod stress. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Medglæde –
kunsten at glæde sig med andre’ (Forlaget Ella), der kan give
alle inspiration til at glædes endnu mere.
Holdnr: 2012-105
Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i klinisk sexologi
Dato: Tirsdag 26/5
Tid: 17.15-21.00
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Naturvidenskab
og teknologi
TO FAG, ÉT EMNE: HVAD ER TID?

FREMTIDENS DIGITALE TEKNOLOGIER

Engang troede man, at tiden bevægede sig cirkulært,
og at alle begivenheder i verdenshistorien ville gentage sig. I dag har vi en lineær tidsopfattelse med en
begyndelse, en midte og en afslutning. Vi bruger hele
tiden ’tiden’ til at beskrive den verden, vi kender. Alligevel er tiden svær at definere. I fysisk forstand giver
vores opfattelse af tiden måske slet ikke mening, og
vores tidserfaring kan være en illusion. Vi sætter spot
på fænomenet tid fra to vinkler, der komplementerer
og udfordrer hinanden. Få indblik i, hvordan to forskellige fagligheder går til samme emne, når vi inviterer en filosof og en fysiker til at give hver deres bud
på, hvordan man skal forstå fænomenet tid.

Forestil dig en hverdag, hvor dit SmartWatch fortæller dig, om du er ved at blive
syg, hvor dine briller viser data om fx den by, du går rundt i, eller hvor du får leveret
varer til døren med droner. Den digitale udvikling tordner afsted. Big Data, Blockchain, Internet of Things – vi når knapt nok at forstå teknologien, før de spås at få
en enorm indflydelse på vores fremtid. Hør om nogle af de digitale teknologier, som
eksperterne mener vil revolutionere verden og ændre vores hverdag.

Holdnr: 2012-044
Martin Snoager Sloth, professor i kosmologi, Syddansk
Universitet og Søren Harnow Klausen, professor i filosofi,
Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 19/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000
Kolding

15/04 Augmented Reality. Jens Emil Grønbæk, ph.d.-studerende i datalogi,
Aarhus Universitet
22/04 Big Data. Kaj Grønbæk, professor i datalogi, Aarhus Universitet
29/04 Blockchain. Jesper Buus Nielsen, professor i datalogi, Aarhus
Universitet
06/05 Internet of things. Niels Olof Bouvin, lektor i datalogi, Aarhus
Universitet
13/05 Kunstig intelligens og maskinlæring. Ira Assent, professor i datalogi,
Aarhus Universitet
Holdnr: 2012-119
Dato: 5 onsdage, start 15/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Kunst, arkitektur
og design
MICHAEL KVIUM
Michael Kviums værker har siden debuten i 1980’erne forarget og
forundret os med sine forvrængede menneskefigurer og ildevarslende
scenarier. Med lån fra både barokmaleriernes dramatiske lyssætning og
karikaturtegningens overdrivelser har han skabt en kunstnerisk signatur, som er nem at genkende og vanskelig at ignorere. Denne temalørdag tager afsæt i fire temaer, som er centrale i Michael Kviums værker, nemlig blindhed, karikatur, katolicisme og forfald. Sammen med en
række tilbagevendende symboler som citronen, bandagen og den røde
pølse er de med til at fortælle historien om en kunstner, der ikke lader sig begrænse af tabuer om seksualitet, underbevidsthed og forfald.
Når overskriften er Michael Kvium, vil lørdagen uundgåeligt stå i maleriets tegn. Men Kvium vil også blive præsenteret som tegner, grafiker,
billedhugger, performer og filmmager.
Holdnr: 2012-087
Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 22/2
Tid: 10.00-14.00
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

MØD KUNSTNEREN ANETTE HARBOE
FLENSBURG
Udstillingen ’Anette Harboe Flensburg - In Company Word
No-One’ på Trapholt præsenterer en af de mest markante og
sanselige billedkunstnere i Danmark. Anette Harboe Flensburg
(1961) maler både det synlige og usynlige frem i stemningsfyldte og omhyggeligt konstruerede rum. Mød kunstneren og
udstillingens kurator, når Anette Harboe Flensburg og museumsinspektør Katrine Stenum inviterer til et spændende foredrag om kunsten og udstillingen på Trapholt.
Holdnr: 2012-160
Anette Harboe Flensburg, billedkunstner og Katrine Stenum
Mortensen, kurator og museumsinspektør
Dato: Lørdag 21/3
Tid: 14.00-15.45
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
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KNÆK KUNSTENS KODER

VINCENT VAN GOGH – MANDEN OG MYTERNE

Kunst kan opleves, men hvordan? Er kunsten åben for enhver
fortolkning? Eller har kunsten en morale, en funktion eller et
budskab? Vi undersøger, hvad kunsten vil. Omdrejningspunktet er de forskellige kunsthistoriske perioder og kunstneres
udtryksformer og stilarter. Vi blander gamle værker med nye
og undersøger farve, former, materialer og ser nærmere på de
tankestrømninger, der har været med til at skabe hver periodes opfattelse af egen samtid og verden i øvrigt. Vi kommer
omkring værker af blandt andre Rafael, Manet, Kandinsky, Dali,
Katrine Ærtebjerg og Olafur Eliasson. OBS: Der er ingen forelæsning torsdag d. 19/3.

En af modernismens helt store foregangsmænd var Vincent van Gogh.
Hans indflydelse på den moderne kunst kan næppe overvurderes, hvilket er imponerende for en næsten autodidakt kunstner, der for det meste arbejdede og udviklede sine idéer alene. Her vil vi søge at gøre op
med nogle af de myter, der opstod efter hans død – hvad ved vi egentlig
om ham? Mindre kendt er det, at van Gogh var en uhyre belæst mand.
Vi ser undervejs på hans litterære inspirationskilder, og hvordan de kom
til udtryk i hans kunst. Han var tillige meget religiøs, men tog afstand fra
kirken. Hvordan udmøntede det sig i hans malerier? Han var psykisk i
ubalance, men er myterne om den gale maler sande? Og kan hans sygdom spores i hans værker? Hvad skete der mellem vennerne van Gogh
og Gauguin i Arles i de dramatiske måneder i 1888?

Holdnr: 2012-023
Gitte Tanderup, kunsthistoriker

Holdnr: 2012-074

Dato: 5 torsdage, start 27/2

Rasmus Christian Olsen, kunsthistoriker

Tid: 18.15-20.00

Dato: Lørdag 7/3

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.

Tid: 10.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNSTHISTORIEN PÅ ÉT SEMESTER
Hvad karakteriserer barokken? Realismen? Og futurismen?
Hvis du trænger til at få opfrisket hukommelsen, få et godt
overblik eller for første gang stifte bekendtskab med kunsthistoriens forunderlige forandringer, så kom og vær med, når
vi byder på en grundig gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til samtid. I forelæsningerne vil vi fokusere på maleri,
skulptur og arkitektur, men vi vil også arbejde med flere moderne stilretninger især i det 20. og 21. århundrede. Kunsten
flytter sig, ændrer udtryk og griber om sig.
03/03 Renæssance og manierisme. René Juul Jensen,
kunsthistoriker
10/03 Barok og rokoko. Birthe Svenstrup, kunsthistoriker
17/03 Romantik og klassicisme. Birgitte Zacho,
kunsthistoriker
24/03 Realisme og impressionisme. Tea Baark Mairey,
kunsthistoriker
31/03 Ekspressionisme. Birgitte Zacho, kunsthistoriker
14/04 Samtidskunst. Kristian Handberg, postdoc i kunsthistorie, Københavns Universitet
21/04 Symbolisme. Tea Baark Mairey, kunsthistoriker
28/04 Kubisme og futurisme. Anne Blond, museumsinspektør,
Kunstmuseet i Tønder
05/05 Surrealisme. Pia Høy, kunsthistoriker
Holdnr: 2012-080
Dato: 9 tirsdage, start 3/3
Tid: 10.30-12.15
Pris: 980 kr. Studerende: 490 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

JAPANSK KUNST
Få her det store overblik over moderne japansk kunst. Vi starter med en
oversigt over Japans kunsthistorie fra 1800-tallet og frem med fokus på
overgangen fra ’traditionel’ kunst til indførelsen af et moderne, vestligt
kunstbegreb i slutningen af 1800-tallet. Vi kigger på japonisme i Vesten
og ser, hvordan vestlige kunstnere er blevet påvirket af japansk kunst i tre
bølger – senest efter år 2000 i form af japansk populærkultur med ’manga’ (tegneserier) og ’animé’ (tegnefilm). Vi slutter dagen af med samtidskunsten. Her dykker vi ned i Japans kunstscene efter 2. Verdenskrig og
ser på de mange kunstfestivaler, der er opstået med det formål at bringe
nyt liv til udkantsområder. Et centralt spørgsmål er her, hvordan kunst kan
bidrage til at genskabe fællesskaber og lokal stolthed.
Holdnr: 2012-101
Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie og visuel kultur, Københavns
Universitet
Dato: Lørdag 28/3
Tid: 10.00-16.00 inkl. kaffe, te og kage
Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

FRIDA KAHLO
Frida Kahlo var allerede en legende, mens hun levede. Inspireret af
mexicansk folkekunst og magisk realisme skabte hun ekstraordinære
personlige og hudløse billeder. Igennem dem får vi indsigt i hendes farverige, dramatiske og smertelige liv, som ikke mindst var præget af en
trafikulykke, der invaliderede hende. Vi hører også om det stormfulde
forhold til mur-maleren Diego Rivera. Få et kig ind i Frida Kahlos farvestrålende univers.
Holdnr: 2012-076
Gitte Tanderup, kunsthistoriker
Dato: Onsdag 29/4

Forelæsninger på Trapholt

Tid: 18.15-20.00

Alle skal betale entré til Trapholt.
Medlemmer af Klub Trapholt får 50% rabat
på alle forelæsninger og gratis entré til museet.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Litteratur, musik,
film og teater

SVENSK KULTURHISTORIE PÅ ÉN AFTEN –
FORFATTERNE OG FILMINSTRUKTØRERNE
Filmkritiker Christian Monggaard og litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen, begge garvede medarbejdere ved Information og
bidragydere til bogen ’30 suveræne svenskere’, prøver at svare
på, hvad der gør Sverige til noget helt særligt, kunstnerisk og
kulturelt. Fra filmens verden møder vi både Ingmar og Ingrid
Bergman, men også Ruben Östlund, Roy Andersson og Victor
Sjöström. Fra ordkunstens verden fremhæves især lyrikerne
Gunnar Ekelöf og Tomas Tranströmer, men tillige romanforfatteren og dramatikeren August Strindberg. Hvilke koblinger, der
så opstår på kryds og tværs, skal ikke røbes på forhånd, men
tilhørerne kan forvente at gå hjem med en personlig huskeliste
af et vist omfang.
Holdnr: 2012-121
Christian Monggaard, filmkritiker, Dagbladet Information, Erik
Skyum-Nielsen, lektor i dansk litteratur, Københavns Universitet
Dato: Tirsdag 25/2
Tid: 17.15-21.15
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

EN AFTEN OM ELENA FERRANTE
Ferrante hitter verden over. Bøgerne fra det hårde miljø i Napoli er blevet slugt af millioner af læsere på verdensplan og også omsat til både en
tv-serie og teaterforestillinger. Og det er helt uden at nogen ved, hvem
der egentlig gemmer sig bag pseudonymet Elena Ferrante. Forlægger og
redaktør Charlotte Jørgensen fik den mystiske italienske forfatter ud til de
danske læsere. Mød hende og lektor i italiensk litteratur Pia Schwarz Lausten til en samtale om alt det, der er særligt og spændende ved Ferrantes
forfatterskab. Samtalen kommer omkring alle værkerne i forfatterskabet
fra debuten i 1992 med ’Besværende kærlighed’ frem til ’Napoli-kvartetten’, og ’Min geniale veninde’, Ferrantes romancyklus om de to piger, Lila
og Elena, som for alvor fik Ferrante-feberen til at sprede sig. Der vil naturligvis være tid til at stille spørgsmål og diskutere værkerne.
Holdnr: 2012-099
Charlotte Jørgensen, forlægger og redaktør, Pia Schwarz Lausten, lektor i
italiensk litteratur, Københavns Universitet
Dato: Tirsdag 5/5
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

LITTERATUR, FILM, MUSIK OG TEATER
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NORDISKE BESTSELLERE

MUSIKKENS MESTERVÆRKER

Nordiske forfattere har erhvervet sig et stort internationalt ry – med
god grund. Det gælder forfattere i alle de nordiske lande. Der skrives
spændende bøger som aldrig før, såvel historiske som aktuelle, politiske
som personlige eller traditionelle som eksperimenterende. De fleste forfattere har vundet et stort og begejstret publikum. Vi har plukket fem
romaner og en biografi ud for at vise spændvidden og kvaliteten i den
samtidige nordiske litteratur.

Nogle musikværker kan høres igen og igen og er i ordets bedste forstand uopslidelige. De kan gang på gang både give os
stor glæde og overraske os ved, at vi opdager nye ting. Forelæsningsrækken dykker ned i nogle af disse store musikværker,
og fælles for de fire værker er, at de alle fortæller en historie.
Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk ad gangen, og få samtidig en introduktion til almene musikbegreber, musikgenrer,
stiltræk og musikhistorie. Bliv rustet til at få endnu mere ud af
din næste musikoplevelse – uanset om det er et nyt værk, du
kaster dig over, eller om du genhører netop et af disse mesterværker. Alle deltagere får adgang til musikken via internettet,
og skal til hver mødegang lytte til værket på forhånd.

05/03 Dag Solstad: Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen. Jørgen Aabenhus, ekstern lektor i dansk, Syddansk Universitet
12/03 Auður Ava Ólafsdóttir: Ar. Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk
litteratur, Københavns Universitet
19/03 Sara Stridberg: Kærlighedens Antarktis. Erik Svendsen, lektor
i dansk, Roskilde Universitet
26/03 Anne Cathrine Riebnitzsky: Smaragdsliberen. Mogens Davidsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet
02/04 Johan Harstad: Max, Misha & Tet-offensiven. Neal Ashley
Conrad, ph.d. i litteraturvidenskab
16/04 Peter Øvig Knudsen: Min mor var besat. Leif Søndergaard,
lektor emeritus i litteratur, Syddansk Universitet

06/05
13/05
20/05
27/05

Vivaldi: De fire årstider.
Elgar: Enigma-variationer.
Smetana: Mit fædreland.
Tjajkovskij: Symfoni nr. 4.

Holdnr: 2012-196
Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Dato: 4 onsdage, start 6/5
Tid: 17.00-18.45

Holdnr: 2012-122
Dato: 6 torsdage, start 5/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Har du fundet
et spændende
forløb?
Tilmeld dig på
fuodense.dk/
kolding

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Arbejdsliv, ledelse
og kommunikation
DEN EFFEKTIVE RÅDGIVER

MØDEFACILITERING

Hvem kender ikke oplevelsen af at stå forundret og frustreret tilbage
efter en rådgivning? Dit input var fagligt vigtigt, men hvad var det, der
gjorde, at kunden ikke virkede engageret og måske heller aldrig kommer
til at følge dine råd? Få inspiration, viden og værktøjer til at gøre en
forskel som rådgiver, uanset om du rådgiver inden for jura, økonomi, IT,
kommunikation, HR eller noget helt sjette. Få skarpe råd til, hvordan du
skærper din gennemslagskraft, så du bliver hørt, og din rådgivning virker strategisk, retorisk og psykologisk. Forløbet tager afsæt i bogen ’Slå
til! Den effektive rådgivers DNA’ (Gyldendal Business), og du lærer at
gribe rådgiverrummet strategisk klogt vha. ny viden fra bl.a. psykologi,
face- og managementteori.

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. Det vil sige styre deres form stramt og venligt,
så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering
er en form for myndig og inkluderende mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så
gruppen sammen når det hele på den aftalte tid, og alle har
været på og er glade. I weekendforløbet introducerer vi en
række redskaber til mødefacilitering, og deltagerne afprøver
dem i mindre, faciliterede grupper. Centralt er den kunst at fokusere en diskussion, når en meget talende mødedeltager har
sadlet kæphesten og er på vej ud over prærien. Vi skal også
øve, hvordan man med faciliterende spørgsmål kan kvalificere
et møde, der ledes af en anden person. Forløbet henvender sig
til alle med mødeansvar. Maks. 30 deltagere

Holdnr: 2012-148
Helle Petersen, ph.d. i forandringskommunikation og master i organisationspsykologi
Dato: Lørdag 22/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 510 kr. Studerende: 270 kr. inkl. kaffe, te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2012-096
Ib Ravn, lektor i organisatoriske vidensprocesser, Aarhus Universitet
Dato: Søndag 1/3
Tid: 10.00-16.00
Pris: 550 kr. inkl. kaffe, te og kage. Husk madpakke, kantinen har
lukket søndag.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

ARBEJDSLIV, LEDELSE OG KOMMUNIKATION
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LEDELSESPSYKOLOGI

DEN RETORISKE VÆRKTØJSKASSE

De konkrete udfordringer, som organisationer står overfor i
en stadig mere globaliseret verden, kalder på en ny forståelse af ledelse. Bliv introduceret til den nyeste forskning inden
for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om processer og
opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Ifølge denne nye
teori bør vi vende blikket fra lederen som person og i stedet
kigge nærmere på ledelse som sociale processer, der findes i
vores organisationer, i arbejdslivet og i alle andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. Dette kan bidrage med væsentlig indsigt i at løse de udfordringer, ledere står overfor i en kompleks
verden. Denne forelæsningsrække henvender sig til nuværende og kommende ledere samt andre, der interesserer sig for
ledelse som fænomen.

De fleste kender det. Argumenterne snubler over hinanden, og ordene
kommer ikke ud over rampen. For formidlingens kunst er mere end overlevering af viden. Men hvordan mestrer man formidling, der fænger?
Bliv klogere på alt fra kropssprogets indflydelse på kommunikationen til
den gode argumentations grundtrin, når vi åbner op for en værktøjskasse fuld af retoriske hjælpemidler. Vi sætter fokus på, hvad forberedelse
gør for din præsentation, det gode skriftsprogs betydning for teksten,
stemmeføring i mundtlige præsentationer og fortællinger, der gør en
forskel. Få et grundigt indblik i kommunikationens forskellige facetter
og en række konkrete redskaber til at blive en bedre kommunikator.

14/04 Introduktion til ledelsespsykologi. Mickey Klysner
Riis, cand.psych., erhvervspsykolog, IMPAQ
21/04 Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Anita
Bruun-Laursen, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret i Kolding og Mette Lindhardt, erhvervspsykolog,
ArbejdsmiljøCentret i Randers
28/04 Ledelse og motivation. Laust Søndertoft Pedersen,
læringsspecialist i Learningbank
05/05 Ledelse, magt og konflikt. Camille Leicht, erhvervspsykolog, cand.psych.aut.
12/05 Ledelse af kreativitet. Andrea Søndergaard Poulsen,
projektkonsulent, LEAD
19/05 Ledelse og bæredygtighed. Simon Elsborg Nygaard,
konsulent og ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi,
Aarhus Universitet
Holdnr: 2012-115
Dato: 6 tirsdage, start 14/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Følg med på Facebook
facebook.com/
koldingfolkeuniversitet

20/10 Introduktion til retorikkens verden. Jo Hermann, ekstern
lektor i retorik, Syddansk Universitet
27/10 Retorisk argumentation. Jo Hermann, ekstern lektor i retorik,
Syddansk Universitet
03/11 Tilpas talen til lejligheden. Jo Hermann, ekstern lektor i retorik,
Syddansk Universitet
10/11 Giv teksten liv. Andreas Immanuel Graae, postdoc i litteratur,
Syddansk Universitet
17/11 Kropssprogets betydning – om præsentation, stemmebrug
og nervøsitet. Jo Hermann, ekstern lektor i retorik, Syddansk
Universitet
24/11 Fortællinger, der gør en forskel. Stefan Iversen, lektor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus Universitet
Holdnr: 2022-004
Dato: 6 tirsdage, start 20/10 (efterår 2020)
Tid: 18.30-20.15
Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Religion, teologi
og filosofi
VERDENSRELIGIONER

TO FAG, ÉT EMNE: HVAD ER TID?

De store, kulturbærende religioner hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam har sat deres store præg på menneskehedens historie
og er i dag rykket nærmere hinanden i konfrontation og dialog end nogensinde før. Med stor sandsynlighed vil de også i det 21. århundrede komme
til at spille en afgørende rolle for klodens fremtid. Men hvad går de ud på?
Hvad adskiller dem fra hinanden, og hvad har de til fælles? For at tage
hul på disse spørgsmål vil vi i dette kursus belyse og drøfte religionernes
basale ritualer, overbevisninger og værdier i et historisk perspektiv.

Engang troede man, at tiden bevægede sig cirkulært, og at alle
begivenheder i verdenshistorien ville gentage sig. I dag har vi
en lineær tidsopfattelse med en begyndelse, en midte og en afslutning. Vi bruger hele tiden ’tiden’ til at beskrive den verden,
vi kender. Alligevel er tiden svær at definere. I fysisk forstand
giver vores opfattelse af tiden måske slet ikke mening, og vores
tidserfaring kan være en illusion. Vi sætter spot på fænomenet
tid fra to vinkler, der komplementerer og udfordrer hinanden.
Få indblik i, hvordan to forskellige fagligheder går til samme
emne, når vi inviterer en filosof og en fysiker til at give hver
deres bud på, hvordan man skal forstå fænomenet tid.

03/03 Hinduisme. Mikael Aktor, lektor i religion og historie, Syddansk
Universitet
10/03 Buddhisme. Mikael Aktor, lektor i religion og historie, Syddansk Universitet
17/03 Jødedom. Jakob Egholm Feldt, professor i global historie,
Roskilde Universitet
24/03 Kristendom. Niels Reeh, lektor i religion og historie, Syddansk
Universitet
31/03 Islam. Søren Christian Lassen, ekstern lektor i religionshistorie,
Københavns Universitet
Holdnr: 2012-092
Dato: 5 tirsdage, start 3/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2012-044
Martin Snoager Sloth, professor i kosmologi, Syddansk Universitet og Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Syddansk
Universitet
Dato: Onsdag 19/2
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Tid: 18.15-20.00
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

RELIGION OG FILOSOFI
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STORE TANKER OM HVERDAGSLIVET

FRA ROMANTIKKEN TIL NIETZSCHE

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til angst? Hvad siger Bibelen om tilgivelse? Og hvordan har man i filosofien reflekteret over kærligheden til
forskellige tider? I denne forelæsningsrække stiller en række af landets
dygtigste forskere skarpt på seks emner, som ikke er spor hverdagsfjerne, men tæt inde på livet for ethvert menneske. Alle har følt længsel,
ære og vrede, men hvilke tanker har kloge hoveder gjort sig om disse
sjæletilstande gennem tiden? Og kan vi overhovedet bruge deres tanker til at tænke noget om vores dagligdag? Dét og meget mere vil blive
belyst i denne spændende og vedkommende forelæsningsrække, hvor
hver enkelt forsker forholder sig til sit emne ud fra en filosofisk, teologisk, sociologisk eller idéhistorisk vinkel.

1700-tallet slutter med oplysningstiden, 1800-tallet starter med
romantikken. Og siden har den europæiske kultur været et spil
mellem disse to traditioner. Hvor oplysningen dyrker fornuften
og fremskridtet, dyrker romantikken det mystiske, det poetiske, historien og nationen. Men denne udvikling skaber også
– måske i modstrid med romantikernes intention – demokratiet
og fører os ind i den moderne verden. En verden, der rummer
mange udfordringer og problemer, og derfor giver anledning til
fx Kierkegaards tænkning, der er en lang refleksion over, hvilke
spændinger et moderne individ må gennemleve. Karl Marx er
udtryk for, at industrialiseringen på én gang skaber rigdom og
store sociale problemer, og sidst i århundredet eksploderer det
modernes nedbrydning af traditionen i Nietzsches til tider ret
vilde tænkning. Som Nietzsche selv formulerer det: ”Kun hvor
der er grave, er der opstandelser”. 1800-tallet rummer mange
af de udfordringer, som vi også i dag kæmper med.

12/02 Kærlighed. Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, Københavns
Universitet
19/02 Tilgivelse. Anders-Christian Jacobsen, professor MSO i teologi, Aarhus Universitet
26/02 Vrede. Lars-Henrik Schmidt, professor i filosofi og pædagogik,
Aarhus Universitet
04/03 Angst. Ole Morsing, lektor emeritus i idéhistorie, Aarhus Universitet
11/03 Længsel. Mogens Pahuus, lektor emeritus i filosofi, Aalborg
Universitet
18/03 Ære. Sasja Emilie Mathiasen Stopa, postdoc i teologi, Aarhus
Universitet

Holdnr: 2012-126
Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og oldtidskundskab
Dato: 5 onsdage, start 15/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2012-112
Dato: 6 onsdage, start 12/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Koldinghus – Forening af slægtsforskere
07/01: Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig
1914-1918

04/02: Fra land til by

14/04: Svensk indvandring. Over
Øresund og Kattegat: om svensk
emigration til Danmark

Ved René Rasmussen, slægtsforsker.
Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914
var Sønderjylland en provins i Det
Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd
fra hele landsdelen indkaldt til tysk
krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater
i Den Store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca.
2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev
taget til fange. I foredraget vil René
Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten
over den danske grænse - og om de
særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede
sønderjyder.

Ved Otto Bendixen, slægtsforsker. Noget af det vanskeligste
for slægtsforskere er at finde de
aner, som flytter fra landet og ind
til byen. Det er især vanskeligt at
finde ud af, hvor de kommer fra. I
foredraget vil vi se på måder til at
løse dette problem, især i perioden
efter ophævelsen af stavnsbåndet
og i perioden, hvor den industrielle revolution begynder, og byerne
lokker mennesker fra landet til at
søge job i byerne. Vi gransker både
traditionelle og mere alternative arkivalier. Desuden ser vi på, hvordan
man kan finde ud af, hvor i byerne
folk slog sig ned.

Forelæser oplyses senere. En karakteristik af den svenske emigration og vandring af arbejdskraft til
Danmark – især i anden halvdel af
1800-tallet, hvor den nåede sit højdepunkt. Desuden indeholder foredraget eksempler på, hvordan man
finder svenskere i de danske arkiver, bl.a. i opholdsbogsjournaler og
-sager samt indfødsretssager.

Tid og sted: Kl. 19.00-21.30 i KUC,
Ågade 27, 6000 Kolding
Pris: 50 kr. pr. foredrag.
Betaling ved indgangen.
Gratis for medlemmer af foreningen.
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GENFORENINGEN

Genforeningen 2020:

Den nye grænse fejres
AF HANS SCHULTZ HANSEN

Den største stund. Den bedste gave. Ordene var mange, og euforien stor ved Genforeningen
i 1920. 56 år efter det forsmædelige nederlag i 1864 var det slut med at vente og længes. Og
som det bedste havde sønderjyderne selv stemt, om de skulle høre til Danmark eller Tyskland. Folkenes selvbestemmelsesret og magt lå i tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre,
at de igen fik dansk konge, og at de nu var en del af en dansk nationalstat. Så måtte de leve
med, at hertugdømmet Slesvig blev delt over på midten, og at den nye grænse skabte mindretal på begge sider.
”Nu var kongen lige ved æresporten. Han havde taget sin chakot af og hilste med små nik til begge sider. Man kunne se, hvor
bevæget han var. Nu var det, som holdt han hesten an og så
til vejrs mod indskriften og flagene ovenover, som rørte sig i
morgenvinden. Og nu – der er i dette øjeblik fuldkommen stille
omkring ham – er kongen lige under æresporten. En dæmpet
trommehvirvel – og kong Christian den Tiende er redet over
grænsen ind i Sønderjylland”.
Sådan skildrede bibliotekar Carl Dumreicher (1879-1965) det
store øjeblik i sin bog ’Genforeningen 1920.’ Klokken var 9.20,
dagen var den 10. juli 1920, og stedet den dansk-tyske grænse
fra 1864 ved Frederikshøj nord for Christiansfeld. Den grænse,
som ikke længere eksisterede, efter at kongen dagen i forvejen
havde underskrevet loven om indlemmelsen af de sønderjyske
landsdele i kongeriget Danmark med øjeblikkelig virkning. Det
symbolladede øjeblik er foreviget på et fotografi, som for de
fleste danskere er blevet ikonet på Genforeningen. Det hang
tidligere i mange sønderjyske hjem.
Begivenheden var nøje sat i scene, så den svarede til den sagnomspundne Jomfru Fannys spådom 40 år tidligere: at kongen ville ride ind i det genvundne land på en hvid hest. Jomfru Fanny, alias syersken Franziska Enger (1805-1881), boede
i Persillegade i Aabenraa. Herfra var der kun få skridt op til
Nygade, hvor de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen (1862-1936) havde sit hjem. I 1919-1920 var han minister
for sønderjyske anliggender, og han huskede spådommen, da
genforeningsfesterne blev planlagt. Den hvide hest blev lånt
på Visborggård ved Hadsund.
Så snart kongen var nået ind i Sønderjylland, brød jubelen løs.
Her blev han budt velkommen. Ikke af H.P. Hanssen, som det
ellers var aftalt. Hanssen var blevet presset til at trække sig,

fordi han var persona non grata i indflydelsesrige kredse, som
krævede en grænse syd om Flensborg trods indbyggernes altovervejende tyske sprog og sindelag. Han fastholdt i stedet, at
grænsen skulle drages i henhold til folkenes selvbestemmelsesret, som den fremgik af folkeafstemningerne den 10. februar
og 14. marts 1920. I stedet bød en af Haderslevegnens danske
ledere kongen velkommen.
Kong Christian (1870-1947) fortsatte efter velkomsten sit ridt
ind i Sønderjylland. En niårig pige, Johanne Braren (1911-1999),
overrakte ham blomster. Spontant trak han hende op til sig på
hesten, gav hende et kys i panden og lod hende ride med, før
hun skrækslagen blev givet tilbage til sin plejemor. Endnu en
symbolladet handling, her efter et litterært forbillede, forfatter
Henrik Pontoppidans (1857-1943) digt fra 1918 om den røvede
datter, der dybt begrædt kom frelst tilbage. Ikke et øje var tørt.
Slet ikke kongens.
Med den stærke symbolik var det ekstra uheldigt, at han blev
kastet af hesten. Det skete på hans videre vej fra Christiansfeld
og sydover, da han kort før Haderslev skulle stige om fra bil til
en ny hest. Bevidst om symbolikken bed kongen smerterne i
sig og gennemførte ridtet ind i Haderslev på en anden og roligere hest.
Fra Haderslev tog Christian 10. og den kongelige familie over
Aabenraa til Sønderborg for at deltage i den store genforeningsfest den 11. juli i Dybbøl skanser. Indbyder til festen var
de danske sønderjyders politiske organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig. Formanden, grev O.D. Schack (1882-1949)
fra Schackenborg i Møgeltønder, holdt hovedtalen. Han priste
den nye nationale enhed: ”Det store budskab, genforeningen
bringer os sønderjyder, er, at vi nu ikke mere skal bære dette
navn, men blive danske, ikke kun i sind, men også af navn”. Ef-

GENFORENINGEN

I anledning af 100-året for
Genforeningen deler forskre
og fagpersoner deres viden om
Genforeningen, grænselandet
og dansk-tyske relationer på
Folkeuniversitetet. Tag med til
foredrag, eller læs om genforeningstiden her. Projektet er
støttet af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal.

tertiden har vist, at greven forhastede sig med at lægge den
sønderjyske identitet i graven. [...]
I forbindelse med jubilæumsåret 2020 er der grund til at se
nærmere på de fortællinger, der er opstået om løsningen af det
dansk-tyske grænseproblem i 1920 og i de næste årtier. Allerede når man sætter ord på grænseændringen i 1920, ligger der
et valg af historisk perspektiv. Danskerne og de dansksindede
sønderjyder ser den som en genforening, hvor den danske del
af det gamle hertugdømme Slesvig kom tilbage til Danmark,
og den uretfærdige grænse fra 1864 blev overvundet. Tyskerne og de tysksindede nordslesvigere ser den som Nordslesvigs
afståelse til Danmark.
Genforeningen i 1920 genererede tidligt sin egen mindekultur.
Den har især rettet sig mod afstemningsdagen den 10. februar og den officielle genforeningsdag den 15. juni eller genforeningsfestlighederne den 10.-11. juli. Allerede den 10. februar
1921 blev der i de sønderjyske købstæder og i de fleste sogne
på landet holdt fester til minde om afstemningen. De fulgte fra
begyndelsen det sønderjyske mønster for folkelige møder med
en hovedtaler, fællessang og korsang – og kaffebordet ikke at
forglemme. Længe var fortællinger fra deltagere i afstemningen også en fast bestanddel. Arrangørerne var stedets danske foreninger. Afstemningsfesterne havde deres storhedstid,
mens der endnu levede sønderjyder, som havde stemt i 1920,
og så længe de dansk-tyske modsætninger krævede en national mobilisering. I 1960’erne svækkedes traditionen. 50-årsjubilæet i 1970 var en undtagelse, men derefter fortsatte tilbage-

gangen. I 1970’erne så det ud til, at traditionen helt skulle uddø.
Sådan kom det ikke til at gå. I 1980’erne blev den genoplivet
og har siden vist sig levedygtig, selv om den ikke når fortidens
højder. I dag holdes der afstemningsfester hen imod en snes
steder i Sønderjylland. Nogle steder på sognebasis, andre steder for større områder som den traditionsrige fest på Folkehjem i Aabenraa.
Afstemningsfesterne var fra begyndelsen sønderjydernes markering af den dag, hvor de selv eller deres forfædre fik landsdelens skæbne lagt i deres hænder. Også genforeningsdagen den
15. juni blev fejret flittigt lokalt i Sønderjylland, men i længden
havde den ikke samme brede appel som afstemningsdagen.
Det var vanskeligt at knytte konkrete begivenheder til dagen
og slet ingen, som involverede menigmand. End ikke ved de
officielle markeringer af de runde jubilæer for Genforeningen
holdt man konsekvent fast ved den 15. juni. Ved disse fester
knyttede man lige så ofte an til traditionen fra den 11. juli 1920
og arrangerede fester, hvor repræsentanter for det officielle
Danmark mødtes med sønderjyderne i Kongeskansen på Dybbøl.
Sådanne genforeningsfester blev holdt i 1930, 1945, 1970, 1980
og 1995 – og bliver det i 2020.

Uddrag fra bogen ’Genforeningen’ fra Aarhus Universitetsforlag (december 2019). Bogen er en del af serien 100 danmarkshistorier (100danmarkshistorier.dk).
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger
Åbningstider og kontakt

Fotos og illustrationer

Rabatter

Telefontid: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
Folkeuniversitetet i Odense
Odense Adelige Jomfrukloster
Albani Torv 6
5000 Odense C
Tlf. 65 50 27 72
E-mail: fu@fuo.sdu.dk
www.fuodense.dk

Medmindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra billeddatabaserne Stock.xchng, iStockphoto.
com, Shutterstock og WikiMedia.
Fotos af forskere: montgomery.dk.
Layout og grafik: Walk

Studerende kan deltage i alle hold
med 50% rabat, hvor bøger, forplejning og andre udgifter ikke er inkluderet. Oplys uddannelsessted og
årskortnummer/CPR-nr. på hjemmesiden. Husk studiekort første
undervisningsgang.

Tilmelding

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første undervisningsgang. Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i
prisen, og de kan ikke forventes
fremskaffet og udleveret.

Tilmeld dig på hjemmesiden
fuodense.dk/kolding

Forplejning

Bøger, noter og slides

Vores studentermedhjælpere sælger kaffe
og te med en småkage til 10 kr. på alle hverdage. Husk kontanter eller MobilePay. Om
lørdagen er kantinen åben til kl. 13.30.

Sekretariatet

Forbehold

Programredaktør
Marie Hauge Lykkegaard

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, lokale, dato og tidspunkt.
Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion
af betalingen. Ændringer oplyses på fuodense.dk og via mail og/eller SMS. Er vi nødsaget
til at aflyse et hold, refunderer vi beløbet til
samme konto, som der er betalt fra.

Afmelding
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte
beløb refunderet fratrukket et ekspeditionsgebyr på 120 kr. Afmelding skal ske senest 14
dage før holdstart.

Konstitueret sekretariatsleder
Ditte Løndahl Farup

Studentermedhjælper
Kristian Boeskov
På barsel til 15/4 2020
Sekretariatsleder Annette Hansen

Undervisningssted
Folkeuniversitetet i Kolding
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Rabatter med aftalekoder
Ansatte på Syddansk Universitet
har gratis adgang til alle hold, hvor
bøger, forplejning og andre ekstra
udgifter ikke er inkluderet.
Alumner kan deltage i udvalgte
hold med rabat på Syddansk Universitet i Odense og i Kolding.
Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd
Kreds Syd kan deltage i udvalgte
hold med 50% rabat på Folkeuniversitetet i Odense og i Kolding.
Kontakt sekretariatet på fu@fuo.
sdu.dk for at få en aftalekode og information om tilmelding med rabat.
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Styrelsen ved Folkeuniversitetet
i Syddanmark
Simon Møbjerg Torp (formand), dekan, Det
Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet / Bente Kaspersen (næstformand),
Folkeuniversitetet i Lolland / Niels Kring,
afdelingsleder, Det Naturvidenskabelige
Fakultet, Syddansk Universitet / Anne Klara
Bom, lektor, H.C. Andersen Centeret, Syddansk Universitet / Henrik Harnow, direktør,
Museum Sønderjylland / Mette Ladegaard
Thøgersen, leder af Nyborg Slot & Kulturarv,
Østfyns Museer / Vagn Kjeldsen, Folkeuniversitetet i Vejle

Programråd
Historie: Mette Seidelin, arkivar, Landsarkivet for Fyn / Jeppe Nevers, lektor i historie,
Syddansk Universitet / Johnny Wøllekær,
arkivar, Stadsarkivet i Odense / Jane Hjarl
Petersen, adjunkt i historie, Syddansk Universitet / Lise Gerda Knudsen, Odense Bys
Museer.
Filosofi: Søren Harnow Klausen, professor
i filosofi, Syddansk Universitet / Peter Wolsing, lektor i filosofi, Syddansk Universitet.

Teologi: Marianne Skovmand, præst ved Diernæs og Faaborg Kirker / Jens Buchwald
Andersen, universitetspræst, Syddansk Universitet / Anders Eyvind Nielsen, sognepræst
emeritus, Ringe Kirke / Erik Ransby, sognepræst, Vor Frelser Kirke / Jens Rasmussen,
hospitalspræst / Lars Hedegaard Hagensen,
sognepræst, Dalum Kirke / Gabriella Dahm,
sognepræst, Kerteminde-Drigstrup sogn
Litteratur: Mogens Davidsen, lektor i litteratur Syddansk Universitet / Claus Schatz-Jakobsen, lektor i engelsk, Syddansk Universitet / Leif Søndergaard, lektor emeritus
i litteratur, Syddansk Universitet / Clara
Juncker, lektor i amerikansk litteratur og
kultur, Syddansk Universitet / Adam Paulsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet /
Helle Andersen, cand.mag., undervisningsassistent i fransk, Syddansk Universitet
Samfund og verden: Peter Seeberg, lektor
i mellemøststudier, Syddansk Universitet
/ Thomas Ærvold Bjerre, lektor, Syddansk
Universitet / Marianne Ulriksen, adjunkt,
Syddansk Universitet

Religion: Mikael Aktor, lektor i religion, Syddansk Universitet.

Se mere om alle forelæsningerne på hjemmesiden fuodense.dk/kolding/ og på
facebook.com/KoldingFolkeuniversitet/

Sundhed, Naturvidenskab & Teknologi: Bente Elisabeth Møller,
specialkonsulent, OUH / Susanne
S. Pedersen, institutleder, Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet
/ Tomas Homburg, afdelingsleder,
Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat, Syddansk Universitet /
Jakob Christensen-Dalsgaard, lektor i biologi, Syddansk Universitet
/ Søren Hassing, lektor, Institut
for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet / Ulf Rasmussen,
AC-fuldmægtig, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
Kolding programråd: John Rasmussen, slægtsforsker og foredragsholder / Jens Jørgen Hansen,
lektor, SDU Design, Syddansk Universitet / Lena Wiborg, bibliotekar,
Syddansk Universitetsbibliotek /
Maria Vallø Strauss, eventansvarlig,
Trapholt / Nanna Ebert, konstitueret direktør, Koldinghus / Thomas
Gjerulff Tollund, teamleder, Kolding
bibliotek / Kenneth Osborg, Kolding-borger / Astrid Jørgensensen,
Kolding-borger / Preben Samsøe,
Kolding-borger

Oplag: 10.000
Grafisk opsætning og tryk:
Walk og Stibo Complete
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Der tages forbehold for trykfejl.
Tjek altid www.fuodense.dk for nyeste
information om holdene.
Trykt på FSC®-mærket papir.

Folkeuniversitetet i Syddanmark
Bor du eksempelvis i Billund, i Varde eller i Haderslev? Så tjek, om der sker noget spændende i
din by. For Folkeuniversitetet har mange, små komiteer på Fyn, i Jylland og på Sjælland,
som hver især arrangerer lokale forelæsninger. Find din by herunder, og læs mere på
fuodense.dk/syddanmark/program/
Fyn

Sjælland

Folkeuniversitetet Assens
Formand Birgitte Lerche
Administrator Lasse Tajmer,
post@fuassens.dk

Lolland Folkeuniversitet
Formand og administrator
Bente Kaspersen,
bkas@lolland.dk

Faaborg Folkeuniversitet
Formand og administrator
Morten Gjeddebæk,
faaborgfolkeuni@gmail.com
www.faaborgfolkeuni.dk

Roskilde Folkeuniversitet
Formand Jes Nysten
Administrator Sofie Amalie Ulrik
Andreasen,
Roskilde-folkeuniversitet@ruc.dk
www.roskildekunstforening.dk/
folkeuniversitetet-roskilde

Lillebælt Folkeuniversitet
Formand Henriette Bacher Lind,
hebl@km.dk
Administrator Lissi Hygum Lind,
lissi.lind@fredericia.dk
www.fulillebaelt.dk

Odsherred Folkeuniversitet
Formand Alice Sarp, aas@km.dk
www.odsherredfolkeuniversitet.dk

Jylland
Langeland Folkeuniversitetet
Formand og administrator Lone Nordal
Petersen, skebjerg-soegaard@mail.dk
Nordfyns Folkeuniversitet
Formand og administrator Kaj Andersen,
kaj-vera@email.dk
Ringe/Ryslinge Folkeuniversitet
Formand og administrator Mogens Keinicke,
mokeinicke@gmail.com
Svendborg Folkeuniversitet
Formand Rune Høirup Madsen
Administrator Anne-Mette Graubæk,
svendborgfolkeuniversitet@gmail.com
www.svendborgfolkeuniversitet.dk

Vejle Folkeuniversitet
Formand Vagn Kjeldsen,
kjeldsenvagn@gmail.com
Administrator Mette Fruergaard,
mefru@vejlebib.dk
www.folkeuniversitet-vejle.dk
Billund Folkeuniversitet
Formand og administrator Søren
Bork-Pedersen, fu@fubillund.dk
www.fubillund.dk
Vejen Folkeuniversitet
Formand Linda Klitmøller,
lk@sonderskov.dk
www.fu-vejen.dk

Højer Folkeuniversitet
Formand Claus Egelund,
cle@km.dk
Kolding Folkeuniversitet
Koldinghus - forening af slægtsforskere. Formand Leif Lillesøe,
l.lillesoe@gmail.com
www.slaegtsforskning.kolding.dk
Varde-Ølgod Folkeuniversitet
Formand og administrator
Birthe Borre, b.borre@mail.dk
Folkeuniversitetet i Haderslev
Formand Karl Erik Olesen,
kaeo@haderslev.dk
Administrator Kai Bjørnskov,
kaicb@yahoo.dk
www.folkeuniversitetetihaderslev.dk
Give-egnens Folkeuniversitet
Formand og administrator Gunhild
Ørnsholt, gunhild.oernsholt@mail.dk
Sydvestjysk Folkeuniversitet
Formand Erling Petersson
Administrator Katrine Bruun Nielsen,
65504103, fu@fue.sdu.dk
www.fusydvest.dk
Aabenraa Folkeuniversitet
Formand Anette Jensen,
aneje@km.dk
Næstformand Povl Callesen,
callesenpovl@gmail.com

