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Åbningsforelæsning:

Velkommen

HITLERS DANMARKSBILLEDER

Vi glæder os til at præsentere dig for aktuel og vedkommende forskning på universitetet, Kolding
Bibliotek, Trapholt og Koldinghus. Vi har gjort os umage for at sammensætte et alsidigt program af
høj kvalitet, og vi har som altid inviteret forskere og formidlere fra såvel Syddansk Universitet som
resten af landet til at forelæse inden for de områder, de ved mest om. Vi skyder sæsonen i gang med
vores traditionsrige åbningsforelæsning, der denne gang handler om Hitlers Danmarksbilleder. I
løbet af foråret stiller vi skarpt på højaktuelle emner. Snup for eksempel en nyudgivet Tænkepause
og blive klogere på USA efter præsidentvalget. Mød to af hovedkræfterne bag det nye HEX! Museum
i Ribe, og kom med bagom den nye udstilling med kunstner Mie Mørkeberg på museet Trapholt.
Vi har både forelæsningsrækker, der giver dig mulighed for at komme i dybden med et emne
over flere uger og temaaftener, der giver dig overblik på et par timer. Og sidst men ikke mindst:
Folkeuniversitetet følger naturligvis alle myndighedernes anvisninger i forhold til begrænsning af
coronasmitte. Vi sørger for større lokaler med plads til at holde afstand. Vores værter gør ekstra
rent og sørger for god ventilation i lokalerne, og vi glæder os til at tage imod dig. Hold dig opdateret
om vores tiltag på fuodense.dk/kolding og om Syddansk Universitetets tiltag på sdu.dk.

I sommeren 1943 kommer en af Hitlers topfotografer til Danmark. Walther Frentz rejser efter ordre fra Føreren, der
ønsker sin egen dokumentation af, hvor langt tyskerne er nået med den såkaldte Atlantvold langs den jyske vestkyst.
Men i takt med, at Walter Frentz rejser rundt i et postkortskønt Danmark, bliver Atlantvolden mindre vigtig. For fotografen havner i en række af de mest skelsættende begivenheder i den danske besættelseshistorie: Augustoprøret.
I kontrast til de enestående stemningsbilleder står fortællingen om, at det er netop i disse uger, sabotagen tager til,
folkestemningen ændrer sig, folkestrejkens uroligheder bryder ud, og Danmark nærmer sig den 29. august 1943, hvor
regeringen træder tilbage, og samarbejdspolitikken ophører. Morten Brink Iwersens bog 'Hitlers Danmarksbilleder'
(Gyldendal 2020) ligger til grund for samtalen mellem Iwersen og historiker Therkel Stræde, som åbner foråret på
Folkeuniversitetet i Kolding.
Vi serverer ikke vin og snacks til et fælles arrangement efter åbningsforelæsningen. Til gengæld er du velkommen til
selv at medbringe vin, øl, vand og snacks til arrangementet og nyde det under forelæsningen
Holdnr: 2112-147
Morten Brink Iwersen, journalist, Therkel Stræde, lektor i historie, Syddansk Universitet
Dato: Tirsdag 26/1
Tid: 18.30-20.15

Velkommen til en ny sæson og rigtig god fornøjelse!

Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Auditorium, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Annette Hansen, sekretariatsleder
Ditte Løndahl Farup, programleder
Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør
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HISTORIE OG ARKÆOLOGI

Arkæologi
og historie

SKURKE OG HELTE I MIDDELALDEREN

STORBRITANNIENS HISTORIE

Middelalderen har givet os adskillige markante mænd og kvinder, som
vi kan kalde helte. Men med en helt følger som regel også en skurk.
Vi begynder herhjemme med Absalon, krønikeskriveren Saxos helt. I
årtierne frem til 1160 havde venderne hærget og plyndret vore kyster.
Derfor var det afgørende for Absalon og hans slægt at sørge for, at
venderne blev overvundet og integreret i det nye danske rige. Absalon
var en virkelig historisk person, men man kan diskutere, om Robin Hood
og hans mænd også var til. Fra Middelalderen har vi fortællinger om
Robin Hoods bedrifter i at bekæmpe den onde Kong Johannes uden
land. 1400-tallet og Hundredeårskrigen mellem England og Frankrig
gav os en ægte heltinde, Jeanne d'Arc, der var med til at redde det
franske monarki. Kongesønnen, som hun hjalp, gjorde intet for at bistå
hende, da hun blev taget til fange. Disse mennesker fortæller os om en
svunden tid, men var med til at skabe vor verden.

Vi vender ofte blikket mod vores nabo på den anden side af
Nordsøen – både i fiktionens verden og i virkeligheden. For
tiden følger vi den britiske premierministers bestræbelser
på at få en Brexit-aftale i hus. I 1945 fulgte vi med spænding
Montgomerys "ørkenrotters" fremrykning og det endelige
befrielsesbudskab fra BBC i London. Vi har fulgt Elisabeth II’s
regeringstid i tv-serien ’The Crown’. Og før det fulgte vi Jack i
middelalderens England i ’Jordens Søjler’ og familien Crawley
og livet ’upstairs and downstairs’ i ’Downton Abbey’. Nu har du
mulighed for at følge syv forskeres nedslag gennem Englands
og Storbritanniens politiske historie fra angelsaksernes og
vikingernes invasioner over unioner, kolonimagt og krig til
Brexit. Undervejs møder vi både Wilhelm Erobreren, Henrik VIII,
Cromwell, dronning Victoria og Churchill.

Holdnr: 2112-111

20/04 Angelsaksernes og vikingernes erobring af England.
Mads Ravn, forskningschef og museumsinspektør,
Vejle Museerne
27/04 Vilhelm Erobreren og kampen om magten i
middelalderen. Bodil Heiede, cand.mag. i historie.
04/05 Magt og pragt i tudortiden samt borgerkrig.
Steffen Heiberg, mag.art.
11/05 Den industrielle revolution og Victoria-tiden.
Steffen Heiberg, mag.art.
18/05 Det britiske Imperium og kolonierne.
Christian Damm Pedersen, adjunkt i historie,
Syddansk Universitet
25/05 Storbritannien i Første og Anden Verdenskrig.
Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. i filosofi,
samfundsfag
og historie
01/06 En splittet nation. Vejen mod Brexit. Sara Dybris
McQuaid, lektor i britisk og irsk historie og samfund,
Aarhus Universitet

Brian Patrick McGuire, professor emeritus i middelalderhistorie,
Roskilde Universitet

KOLDINGHUS: MAGT OG MOD
– CHRISTIAN 5.S VERDEN

HERTUGDØMME, GRÆNSELAND, GENFORENING
– 800 ÅRS SØNDERJYSK HISTORIE

Tag med Folkeuniversitetet og Kongernes Samling på Koldinghus
tilbage til enevældens begyndelse. I 2021 er det 350 år siden, at Christian
5. besteg den danske trone. Tronskiftet var noget ganske særligt.
Christian 5. var nemlig den første danske konge, der arvede tronen uden
et forudgående valg. Han var konge i det øjeblik faderen døde. 10 år før
var enevælden blevet indført i Danmark, så Christian 5. arvede også et
ungt og uprøvet politisk system. De første år af hans regentskab blev
en højdramatisk periode i monarkiets historie, som fik vidtrækkende
følger i eftertiden. Christian 5. var hverken bogligt stærk eller politisk
snu. Hans styrke lå derimod i det fysiske og kropslige, og han brugte
sine evner som rytter, jæger og soldat til at løfte opgaven som rigets
leder. Han gik til opgaven som konge på helt egne præmisser og spillede
på sine personlige styrker. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i
udstillingen "MAGT OG MOD – Christian 5.s verden", som kan ses på
Koldinghus fra februar 2021. OBS! Det er muligt at se udstillingen frem
til kl. 17.00. Kontakt Koldinghus på tlf.: 7633 8100 for at bestille plads.

Da genforeningen kom, havde Sønderjylland allerede 700 års
helt særlig historie bag sig. I forelæsningen følger vi denne
historie, fra Sønderjylland blev et hertugdømme, op til tiden
under Tyskland, genforeningen og til de afspændte forhold i
dag. I 2020 var det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det markerer vi med to arrangementer
til særpris med nogle af de dygtigste forskere i Sønderjyllands
historie. Dette er et af dem. Det andet arrangement ligger i
efteråret 2020.

Dato: Lørdag 10/4
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

03/03 Christian 5. – den første enevældige konge i Danmark.
Peter Kristiansen, museumsinspektør ved Kongernes Samling,
Rosenborg og Amalienborg
17/03 Tronens første arving – Christian 5. og enevoldsmagten.
Jens Gunni Busck, museumsinspektør ved Kongernes Samling,
Rosenborg og Amalienborg

Holdnr: 2112-018
Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder for historie,
Museum Sønderjylland, og adjungeret professor i historie,
Aarhus Universitet
Dato: Onsdag 10/3

FORSKERSAMTALE OM HEKSEN
De fleste kender linjerne ”hver by har sin heks, og hvert sogn sine
trolde” fra Drachmans ’Midsommervise’, men hvem og hvad er en
heks historisk set? Mød de to trolddomshistorikere Louise Hauberg
Lindgaard og Maria Østerby Elleby, der har været to af hovedkræfterne
bag det nye Hex! Museum i Ribe. Louise forsker i magiens brug i det
tidlige moderne Danmark, mens Marias forskning retter sig mod
ophøret af trolddomsprocesser i Danmark. Hør dem samtale om, hvad
der egentlig skulle til for at blive henrettet for trolddom i 15-1600-tallet,
da frygten for hekse var størst. Du kan også høre om konkrete danske
heksesager, og om hvor længe brugen af og troen på både sort og hvid
magi fortsatte – hvis den da nogensinde er holdt op.

Tid: 18.15-20.00

Tid: 17.15-19.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Dato: 7 tirsdage, 20/4
Tid: 18.15-20.00

Holdnr: 2112-126

Pris: 950 kr. Studerende: 505 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Louise Hauberg Lindgaard, historiker ved Sydvestjyske

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Museer og medudvikler på Hex! Museum, Maria Østerby Elleby, ph.d.-studerende i historie, Syddansk Universitet og medudvikler på Hex! Museum
Dato: Tirsdag 4/5
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Dato: 2 onsdage, start 3/3

Holdnr: 2112-108

Pris: 20 kr.

Holdnr: 2112-151

Vil du høre om nye hold,
før det trykte program
udkommer? Tilmeld dig
nyhedsbrevet på fuodense.dk
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SAMFUND OG VERDEN

Samfund
og verden

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. Langvarige kriser i Syrien og Yemen, et presset Iran, enorme flygtningestrømme, kup og demonstrationer har
præget mediebilledet om regionen i de seneste år. Men hvor er Mellemøsten på vej hen? Det forsøger vi i forelæsningsrækken at give nogle
bud på, både ved at se på regionen som helhed og på forholdene i de enkelte lande. Vi inviterer dig til at blive klogere på forskelle og ligheder
mellem landene i Mellemøsten.

USA EFTER VALGET

INDBLIK I EUROPA

Det amerikanske valg er slut. Folket har talt. Vi ser tilbage på,
hvordan det intense valg gik. Og vi dykker ned i den politiske
virkelighed, som USA står tilbage med. Hvad er det for en
præsident, som skal forsøge at lede landet de næste fire år?
Og vil USA kunne fungere politisk?

Europa har mødt store samfundsmæssige udfordringer i de seneste 10
år. Tænk bare på krisen i Eurozonen i kølvandet på den globale finanskrise i 2008, spirende nationalisme, flygtningestrømmene på tværs af
Middelhavet, Brexit, valget af Trump i USA og selvfølgelig spredningen
af COVID-19. Men hvor slem er situationen lige nu? Der er nemlig også
optimisme at spore derude, da nogle mener, at modvinden har styrket
samarbejdet. Kan Europa løse udfordringerne og fortsat gøre sig gældende i det 21. århundrede? Og hvad skal der til? Få en introduktion til
de største politiske udfordringer i Europa lige nu.

16/02 Valget i 2020: Hvordan det gik.
Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk
politik, Københavns Universitet
23/02 Hvem bestemmer i USA? Kongressen vs. Præsidenten.
Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk
politik, Københavns Universitet
02/03 USA's retssystem: En politisk kampplads?
Jørgen Albæk Jensen, professor i forfatningsret,
Aarhus Universitet
09/03 Folkesjælen: Et splittet USA?
Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier
16/03 USA og verden: Hvad kan vi forvente os?
Jakob Sinding Skött, ph.d. i statskundskab, lektor
i samfundsfag, Nyborg Gymnasium

Holdnr: 2112-123
Dato: 5 tirsdage, start 16/2
Tid: 18.15-20.00

16/02 Syrien: Regional konflikt og flygtningekrise. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
23/02 Egypten: Masseislamismens moderland. Ahmed Abou El Zalaf, ekstern lektor, Syddansk Universitet
02/03 Israel/Palæstina: Endeløs besættelse? Martin Beck, professor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
OBS! Forelæsningen foregår på letforståeligt engelsk
09/03 Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
16/03 Libanon: Politisk ustabilitet og indflydelse fra krisen i Syrien. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
23/03 Golfstaterne. Martin Hvidt, ph.d. i mellemøststudier, Syddansk Universitet
06/04 Yemen. Maria-Louise Clausen, postdoc, Dansk Institut for Internationale Studier
13/04 Tyrkiet. Dietrich Jung, professor i mellemøststudier, Syddansk Universitet

Holdnr: 2112-084
Dato: 8 tirsdage, start 16/2

Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

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

24/02 Stormagt eller museum? Europa i fremtiden. Jens Ladefoged
Mortensen, lektor i statskundskab, Københavns Universitet
03/03 Europas håndtering af coronakrisen. Kjeld Møller Pedersen,
professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
10/03 EU og Brexit – territoriale konsekvenser på kort og langt sigt.
Jaume Castan Pinos, lektor i statskundskab,
Syddansk Universitet
OBS! Forelæsningen foregår på letforståeligt engelsk
17/03 Et anspændt forhold. Ukraine, Rusland og EU. Erik Kulavig,
lektor i historie, Syddansk Universitet
24/03 EU’s forhold til Nordafrika og Mellemøsten. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
07/04 Hvor er den europæiske økonomi på vej hen?
Jesper Jespersen, dr.scient.adm., professor emeritus i økonomi,
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
14/04 Europa, migrationskrisen og de nye flygtninge.
Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
Holdnr: 2112-098

ØKONOMISKE KRISER I FORTID OG NUTID

Dato: 7 onsdage, start 24/2
Tid: 18.15-20.00

Samfundsøkonomiske kriser er uundgåelige. De opstår ofte som
en konsekvens af uforudsete begivenheder. Krisens varighed
og konsekvenser afhænger dog også af de underliggende
samfundsøkonomiske strukturer og af den økonomiske politik,
der føres. I forelæsningsrækken ser vi på nogle af de mest
markante økonomiske kriser igennem de seneste 100 år, og
vores fokus er på dansk økonomi.

Tid: 18.15-20.00
Pris: 1075 kr. Studerende: 565 kr.
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Program
10.15-11.15: Krisen i 1930erne: en ny samfundsøkonomisk forståelse
11.15-11.30: Pause
11.30-12.30: Oliekrise, inflation, arbejdsløshed og valutakriser:
velfærdsstaten udfordres
12.30-13.00: Frokost
13.00-14.00: Finans-, statsgælds-, Corona- og klimakriser:
styring af 'grænseløse' vækstøkonomier

Holdnr: 2112-125
Jesper Jespersen, professor i økonomi, Roskilde Universitet

Pris: 950 kr. Studerende: 505 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SNUP EN TÆNKEPAUSE OM DIKTATUR
Snup en Tænkepause om diktatur. Siden afslutningen af den kolde
krig har demokratiet vundet fodfæste mange nye steder. Men omkring
halvdelen af verdens lande kan stadig bedst karakteriseres som diktaturer: Rusland under Putin, Tyrkiet under Erdogan, Nordkorea under
Kim-dynastiet, Syrien under Assad og Kina under Xi er alle eksempler
på det. Diktaturer er på ingen måde gået af mode. Hvordan fungerer et
diktatur? Hvorfor formår nogle autokrater at fastholde magten i årtier,
mens andre hurtigt vippes af pinden? Og under hvilke betingelser bliver
diktatur til demokrati? Med udgangspunkt i den nyeste forskning inden
for politologien giver Jakob Tolstrup dig denne aften svarene. Jakob
Tolstrup er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forfatter
til Tænkepausen ’Diktatur’, der udkommer i april 2021. Som deltager i
forelæsningen vil du kunne bestille bogen med rabat via forlaget. Mere
information om dette følger på hjemmesiden.

Dato: Lørdag 27/2
Tid: 10.15-14.00

Holdnr: 2122-008

Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.

Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Dato: Tirsdag 5/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KROP OG PSYKOLOGI

Krop og
psykologi

SPIS BLODTRYKKET NED PÅ 14 DAGE

KLOG PÅ HJERNEN

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 og 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.
I foredraget præsenterer Jerk Langer 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.

Den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger 20 % af kroppens energi.
Din hjerne. 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? Hjernen har
gjort det muligt, at mennesket har kunnet gå på Månen og frembragt
avancerede tekniske hjælpemidler. Alle mennesker har én, men hvad
ved vi egentlig om denne fabelagtige konstruktion? I dette forløb vil en
række eksperter gøre dig klogere på hjernen og besvare spørgsmål som:
Hvorfor er det vigtigt for hjernen at sove? Hvad betyder stress for vores
hjerne? Hvordan opnår vi teknisk set de resultater, vi taler om, og hvordan
sorterer vi i informationsstrømmen?

Holdnr: 2112-051

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: 2112-120

HVERDAGENS UDFORDRINGER

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Vi kommer alle til at stå i svære situationer og dilemmaer i livet.
Parforhold, børn, forældre, tab og sorg, store beslutninger om fremtiden
eller uventede kriser, som coronavirus-pandemien, der pludseligt kan
vende hverdagen på hovedet. Fra småirritationer i parforholdet til store
livskriser, der former os og sætter kursen for vores liv, lykke og velvære.
Alt sammen noget, der kan skabe strømme af bekymringer og hvileløse
nætter. Hvis der dog bare fandtes en manual til livet, så vi kunne slå de
gode løsninger op! Det gør der ikke. Men der findes forskere, der hver dag
arbejder med teorier og metoder, som kan give inspiration, perspektiver
og værktøjer til at navigere i hverdagens udfordringer. Hvad er nøglen
til det gode parforhold? Hvordan finder man kærligheden eller bevarer
gnisten? Hvordan tackler man den familie, som man nu engang er en del
af? Hvordan er man en god mor, bror eller bedsteforælder? Hvordan
kommer man styrket ud af en svær sorg, og hvad skal der til for at trives
og klare sig godt? Og hvordan bliver man i bund og grund ven med sine
tanker og reducerer grublerier og bekymringer?

Tid: 18.15-20.00

Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og klinisk lektor i reumatologi,
Aarhus Universitet
Dato: Torsdag 18/3
Tid: 17.30-21.30
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Følg med på Facebook
facebook.com/
koldingfolkeuniversitet

24/02 Bliv ven med dine tanker – om metakognitiv terapi.
Ina Skyt, ph.d. i psykologi, Aarhus Universitet
03/03 Parforhold og kærlighed. Asger Neumann, psykolog
og ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet
10/03 Den kære og svære familie. Per Schultz Jørgensen,
professor emeritus i socialpsykologi, Aarhus Universitet
17/03 Tab og sorg. Mai-Britt Guldin, psykolog og seniorforsker i sorg,
Aarhus Universitetshospital
24/03 Trivsel og positiv psykologi i hverdagen. Hans Henrik Knoop,
lektor i psykologi, Aarhus Universitet samt ekstraordinær
professor, North-West University, SA

Dato: Tirsdag 23/3
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SLIP BEKYMRINGERNE
Hvad nu hvis det går galt? Hvad mente vedkommende 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
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. Vi bør i stedet fokusere på at tage
styring med og begrænse vores tanker. Brug denne lørdag
som en introduktion til metakognitiv terapi, og få øvelser til at
arbejde med at løse konkrete bekymringer.
Holdnr: 2112-121
Michael Portz, autoriseret psykolog og certificeret metakognitiv
terapeut
Dato: Torsdag 25/3
Tid: 17.30-21.15
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2112-095
Dato: 5 onsdage, start 24/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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06/04 Typiske og atypiske hjerner. Åsa Fex Svenningsen,
lektor i neurobiologi, Syddansk Universitet
13/04 Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jensen, lektor i neurofysiologi og motorisk kontrol, Københavns Universitet
20/04 Hjernen og hukommelsen. Albert Gjedde, professor i
translationel neurobiologi, Syddansk Universitet
27/04 Menneskers og dyrs hjerner. Jakob Christensen-Dalsgaard,
lektor i biologi, Syddansk Universitet
04/05 Hjernen og stress. Saga Steinmann Madsen, ph.d.-studerende
i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Syddansk Universitet
11/05 Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, overlæge og professor
i neurofysiologi, Københavns Universitet
18/05 Hjernen og stamceller. Morten Meyer, lektor i neurobiologi,
Syddansk Universitet
25/05 Hjernen og læring. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
Holdnr: 2112-101
Dato: 8 tirsdage, start 6/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 1075 kr. Studerende: 565 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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KROP OG PSYKOLOGI

SNUP EN TÆNKEPAUSE OM RO
Ro er et rummeligt hverdagsbegreb uden en entydig definition,
som derfor kan tage betydning alt efter, hvad vi bruger det
til. Ro er en tilstand, vi kan opsøge, bede om at få eller opnå
– fx nattero, madro og arbejdsro. Det minder om ord som
fred, stilhed, balance, harmoni, fordybelse og koncentration.
Iben Have er forfatter til Tænkepausen 'Ro'. Som lyd- og
medieforsker ved Aarhus Universitet er hun optaget af ro i
en verden og hverdag, hvor lyd og medier larmer, forstyrrer
og distraherer. Men hun interesserer sig især for, hvordan vi
gennem lyd, medier, digitale teknologier og vores egen krop
og bevidsthed kan finde ro. Snup en Tænkepause om ro. Som
deltager i forelæsningen vil du kunne bestille bogen med rabat
via forlaget. Info følger ved tilmelding på hjemmesiden.
Holdnr: 2112-129

3

ALT HVAD DU BØR VIDE OM COLLAGEN: HUD, LED,
KNOGLER, MUSKLER OG FORDØJELSE

ALT HVAD DU BØR VIDE OM
ANTI-INFLAMMATORISK LEVEVIS

Collagen holder sammen på kroppen: Knogler, led, sener, brusk, blodkar
og organer. Men med alderen danner vi mindre collagen. Mad med
collagen er med til at forsinke og modvirke aldersforandringer, holde
leddene smidige og knoglerne stærke, bevare hudens fasthed og fugt,
forbedre restitution efter træning, hjælpe vægttab på vej og gavne
tarmflora og fordøjelse. Jerk W. Langer har netop skrevet den første
danske guide til, hvordan du får masser af collagen med de lækreste
opskrifter. I foredraget fortæller Jerk om de seneste resultater fra
forskningens spydspidser verden over. Du får praktiske råd til at komme
i gang med at indbygge collagen i anti-inflammatorisk kost. Du vil blive
oplyst, underholdt og inspireret. Undervejs får du mange praktiske
råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Her får du reel viden og
konkrete løsninger, samt lejlighed til at stille alle de spørgsmål, du vil.

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 anti-inflammatorisk kost'. Undervejs kommer du
op at stå, får mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf
bagi. Ingen tomme løfter eller alternativ snik-snak, men reel viden og
konkrete løsninger, samt god lejlighed til at stille alle de spørgsmål, du vil.

Iben Have, lektor i medievidenskab, Aarhus Universitet, forfatter

KROP OG PSYKOLOGI

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

11

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: 2112-053

til Tænkepausen 'Ro'

Holdnr: 2112-049

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Holdnr: 2112-064

Dato: Onsdag 7/4

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Dato: Lørdag 8/5

Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i klinisk sexologi

Tid: 18.15-20.00

Dato: Mandag 19/4

Tid: 10.00-14.00

Dato: Torsdag 27/5

Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.

Tid: 18.15-20.00

Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.

Tid: 17.30-21.15

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

NATUREN SOM TERAPI
Mange kender oplevelsen af, at naturen kan gøre noget godt
ved os. Vi slapper af, sanserne skærpes og humøret stiger.
Forskning peger på, at naturen har mange positive effekter
på os - både fysisk og mentalt. Men i dag lever mange af os
i bymiljøer langt væk fra naturen, og vi har ofte for travlt eller
glemmer helt at bruge naturen. Med afsæt i den nyeste forskning inden for naturvidenskab, psykologi og filosofi stiller
vi denne aften skarpt på naturens helbredende kræfter, og på
hvordan det er muligt at genskabe forbindelsen til naturen – en
forbindelse, som de fleste af os genkender fra barndommen,
men som mange af os desværre har glemt i en travl og rationel
verden. Ved at genskabe kontakten til naturen får vi adgang
til helt nye meningsfulde oplevelser og følelser af nærvær,
livsglæde og hverdagsmagi. Hør hvordan særlige atmosfærer,
åbning af sanserne, vejrtrækningen og nysgerrigheden i
naturen kan hjælpe dig tættere på et mindre stressende og
mere rigt liv. Få inspiration og konkrete øvelser til at bruge
naturens helbredende kræfter i hverdagen. Undervisningen
tager bl.a. afsæt i bogen 'Vi er naturen' (Muusmann Forlag).
Holdnr: 2112-081
Simon Høegmark, ph.d.-studerende i psykologi og naturvejleder,
Syddansk Universitet
Dato: Tirsdag 13/4

Mød forskerne
– i podcasts og livestreams
Lyt til forskerne i podcast, når det passer dig
Der ligger 200 podcasts frit tilgængelige på RADIO4's hjemmeside – og der kommer hele tiden nye til. I ’Vildspor’ jagter
vært Rasmus Ejrnæs Danmarks vildeste natur sammen med en masse forskere og fortæller bl.a. om fantastiske bier, og
hvad vi kan opleve i naturen uden for vores egen dør. I programmet ’Kraniebrud’ kan du blive klogere på alverdens emner
i godt selskab med forskerne – bl.a. præsidentvalget i USA, hukommelsen, søvn og astronomi.
Lyt til podcasts her:
radio4.dk/program/vildspor og radio4.dk/program/kraniebrud

Tid: 17.30-21.30
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Få indblik i verden – med livestreams hjemmefra
Under coronakrisen har mere end 11.000 fulgt Folkeuniversitetets forsker-livestreams hjemme fra stuen – mange i godt
selskab med familien. Så vi forstsætter livestream-programmet i efteråret. Fra september tager vi temperaturen på
verden med en række aktualitetsforelæsninger online. Bl.a. deler Mette Thunø, lektor på Aarhus Universitet, sin viden
om Kina, og Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS, går tæt på Rusland.
Tilmeld dig livestreams her:
fuau.dk/program/livestream

NATUR OG UNIVERS

ALTINGS BEGYNDELSE

Natur
og univers

TROR VI PÅ LIV I DET YDRE RUM?
Myldrer det med liv i rummet, eller er vi enestående? Astronomerne regner med at finde spor af liv inden for
de næste 5 år – hvis det ellers eksisterer. Det vil have stor videnskabelig betydning at finde liv derude, men
det har også konsekvenser at få afklaring på, om vi er alene eller ej. I utallige af verdens religioner har man
anbragt sin gud eller sine guder oppe på himlen eller ude i rummet. Er troen på intelligent liv i det ydre rum
den nye religion? Hvor mange tror, og hvad tror de på? Er aliens i nedfaldne UFO'er i virkeligheden guderne,
som er steget ned til Jorden? Og hvor går grænsen imellem religion og vanvid? Denne aften tager cand.
mag. i religion og historie Katrine Rønne Nikolajsen og astronom Ole J. Knudsen hul på nogle af disse emner.
Holdnr: 2112-017
Ole J. Knudsen, BSc i fysik og astronomi, Aarhus Universitet, Katrine Rønne Nikolajsen, cand.mag. i religion og
historie

Det er svært ikke at fortabe sig i naturvidenskabens fascinerende
forklaringer på vores tilstedeværelse i verden. Om det er Big Bang,
vejen fra vand til land, menneskets første fodspor eller noget helt fjerde.
Men hvordan er egentlig historien om altings begyndelse, når man
hører den fra forskellige faglige synsvinkler? I denne forelæsningsrække
bliver du klogere på altings begyndelse – både som den beskrives i
naturvidenskaben, som den fortolkes i religionerne og som den graves
frem i arkæologien og historiebøgerne. Hvordan opstod livet i universet?
Hvad siger Det Gamle Testamente om skabelsesberetningen? Hvor
stammer de første mennesker fra? Hvordan er altings begyndelse
portrætteret i populærkulturen? I rækken giver vi også et bud på, hvad
vi så skal, når nu vi er her.
07/04 Big Bang og universet bliver til. Ole Eggers Bjælde,
astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
14/04 Religion og samfundets begyndelse. Anders Klostergaard
Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
21/04 Livets oprindelse: Fra vand til land. Tobias Wang Nielsen,
professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet
28/04 I menneskets ældste fodspor. Peter K.A. Jensen, klinisk lektor
i human genetik og overlæge, Aarhus Universitet
05/05 Nu er vi her, hvad er så meningen med det? Mia Skjold Tvede
Henriksen, ph.d. i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet
12/05 Når altings begyndelse har en afslutning: Katastrofer og
undergang i populærkulturen. Esben Bjerggaard Nielsen,
lektor i retorik, Aarhus Universitet
Holdnr: 2112-070
Dato: 6 onsdage, start 7/4
Tid: 18.15-20.00

Dato: Tirsdag 16/3

Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.

Tid: 17.30-21.15

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

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

13

VANDREFORELÆSNING:
FUGLESTEMMER OG KOMMUNIKATION
I denne vandreforelæsning vil vi kombinere den direkte
oplevelse af fuglene i naturen og deres sang med beskrivelser
af, hvordan de bruger sangen og kaldene i deres kommunikation
med hinanden. Nyere forskning tyder på, at nogle fuglearter
faktisk forstår grammatiske regler, som de også anvender i
deres kommunikation. Sangfuglene skal lære deres stemmer
at kende via mekanismer, der i stor udstrækning ligner den
måde, børn lærer at tale på. Vi lytter til fuglestemmerne,
som her i midten af maj synges ud i landskabet for fuld kraft.
Vandreturen vil foregå rundt om Dons Nørresø, hvor der er et
rigt fugleliv, som vi fra stierne kan lytte til uden at forstyrre
fuglene. Turen vil strække sig over 3-4 km. Maks. 25 personer.
Holdnr: 2112-112
Bjarne Bo Jensen, biolog
Dato: Lørdag 15/5
Tid: 09.00-11.30
Pris: 250 kr.
Sted: Dons Nørresø, Idrætsanlægget ved Bavnehøjvej 177,
6040 Egtved

KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Kunst, arkitektur
og design

EUROPAS SKØNNESTE KIRKER – KUNST OG ARKITEKTUR

FRIDA KAHLO

Denne lørdag præsenterer lektor emeritus i kunsthistorie, Hans Jørgen Frederiksen,
et lille udvalg af de smukkeste og mest interessante kirker rundt om i Europa.
Fra ganske små før-romanske kapeller i det nordspanske Asturien til mægtige
gotiske katedraler i Frankrig, England og Italien. Interessen samler sig om såvel
arkitektur som billedkunst, ligesom vi også ser på bygningernes symbolske
betydningslag – også kaldet 'arkitekturikonologi’.

Forelæsningen handler om den fascinerende mexicanske kunstner Frida Kahlo (1907-54). Hendes malerier hører til surrealismens mesterværker. De fortæller
om liv og død, kærlighed, sorg og glæde på en klar og
skarp måde. Frida Kahlos kunst og liv rammer dybt ind
i flere af livets store spørgsmål. Bag den eksotiske og
hektiske historie er spørgsmålene ligetil og barske, omkring identitet, splittelse, arbejdet med kontrasterne
i mennesket, mellem det mandlige og kvindelige,
civilisation og kultur. Maleren Diego Rivera, hendes
mand, har rammende beskrevet Kahlos malerier. De er
”ætsende og blide, hårde som stål og sarte og fine
som sommerfuglevinger, henrivende som et smukt
smil og så dybsindige og grusomme som livet i al sin
uforsonlige bitterhed”.

Holdnr: 2112-001
Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 6/3
Tid: 10.00-14.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

MØD KUNSTNEREN MIE MØRKEBERG
KVINDERNES KUNSTHISTORIE

DANSK KUNSTS KLASSIKERE

Undersøgelser har vist, at kvindelige kunstnere er markant underrepræsenterede i den kanoniserede kunsthistorie, i kunstmuseernes
samlinger, i udstillinger og på gallerierne. I dag er der et øget fokus
på at skrive de mange betydningsfulde kvindelige kunstnere tilbage
i kunsthistorien. På denne temalørdag ser vi nærmere på den kønsmæssige ubalance i kunstverdenen og undersøger, hvorfor kvindelige
kunstnere historisk set ikke er blevet indkøbt, udstillet og kanoniseret
– og stadig ikke bliver det – i samme grad som deres mandlige kolleger.
Sammen kaster vi os over kvindernes kunsthistorie og ser nærmere
på værker af nogle af kunsthistoriens kendte og i dag mere ukendte
kvinder. Hovedvægten vil ligge på danske billedkunstnere som for
eksempel Christine Løvmand, Anna Ancher, Anna Petersen, Bertha
Wegmann, Kirsten Justesen og Ursula Reuter Christiansen.

Få en introduktion til nogle af dansk kunsthistories højdepunkter.
Fra Anna Anchers vidunderlige stoflige lys og sympatiske portrætter af håndarbejdende skikkelser til Michael Kviums gakkede ’idioter’, uhyggelige køkkenscener og mange citroner. Hør
også om Bjørn Nørgaards smukke gobeliner på Christianborgs
Slot, Poul Gernes koloristiske stil og meget mere.

Holdnr: 2112-010
Rikke Zinck Jensen, kunsthistoriker og tidl. museumsinspektør,
Den Hirschsprungske Samling
Dato: Lørdag 13/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

23/02 Anna Ancher. Lilian Munk Rösing, lektor i litteraturvidenskab, Københavns Universitet, kritiker for Politiken
02/03 Poul Gernes. Vibeke Sandby, mag.art. i kunsthistorie
09/03 Bjørn Nørgaard. Vibeke Sandby, mag.art. i kunsthistorie
16/03 Michael Kvium. Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i
litteraturhistorie og religionsvidenskab
23/03 Kathrine Ærtebjerg. Mai Misfeldt, cand.mag.
i litteraturhistorie og anmelder
06/04 Francisca Clausen. Rikke Zinck Jensen, kunsthistoriker og tidl. museumsinspektør, Den
Hirschsprungske Samling
Holdnr: 2112-002
Dato: 6 tirsdage, start 23/2
Tid: 18.15-20.00

DEN VESTLIGE KULTURS ARKITEKTURHISTORIE
Lektor på Arkitektskolen Aarhus Leif Høgfeldt Hansen tager os denne
lørdag med til væsentlige epoker i arkitekturhistorien fra de græske
bysamfund og frem til samtidens globalisering. Tag med på en
fascinerende rejse i den vestlige civilisations arkitekturhistorie, når vi
dykker ned i bl.a. antikkens græske templer, middelalderens gotiske
katedraler, renæssancens og klassicismens symmetriske bygningskunst
og modernismens rationelle og rene formsprog. Fokus vil være på
arkitekturens forhold til æstetiske, sociale og politiske samfundsforhold
i den vestlige verden.

Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Mie Mørkeberg (1980-) har siden sin afgang fra Kunstakademiet i 2006
imponeret med sanselige, æstetiske og urovækkende malerier. Med sin første
soloudstilling inviterer Mørkeberg os ind i sit imaginære land Kryptomania,
hvor skellet mellem virkelighed og drøm opløses i et malerisk udtryk, som på
samme tid virker tiltrækkende og urovækkende på os som beskuere. Oplev en
eftermiddag i selskab med kunstneren og udstillingens kurator, museumsdirektør
Karen Grøn i en samtale om Mørkebergs kunst, og hvordan den placerer sig i den
aktuelle kunsthistorie.
Holdnr: 2112-128
Karen Grøn, museumsdirektør Trapholt, Mie Mørkeberg, visuel kunstner
Dato: Onsdag 10/3
Tid: 19.00-20.45
Pris: 195 kr. plus entré til Trapholt. Studerende/medlemmer af Klub Trapholt: 145 kr.
og gratis adgang til Trapholt
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

ARKITEKTEN – DESIGNEREN – KUNSTNEREN:
ARNE JACOBSEN
Fra Arne Jacobsen opretter sin tegnestue i 1929, og til han dør i 1971, undergår
det danske samfund store forandringer. Danskerne opnår større velstand, vores
boligkultur ændrer sig, og landet får en række nye offentlige rum. Som designer
befolker Arne Jacobsen Danmarks nye fælles rum med sine enkle og funktionelle
møbler, og er med til at iscenesætte det nye velfærdssamfund som tilgængeligt
og i øjenhøjde. Det store aftryk, som Arne Jacobsen sætter på det danske
samfund, er formet af en udpræget kunstnerisk og kreativ tilgang til arbejdet.
Hør fra tre forskere, hvordan Arne Jacobsen udfolder sig som arkitekt, designer
og kunstner. Foredragsrækken er arrangeret med afsæt i udstillingen Arne
Jacobsen – Designer Danmark, der kan opleves indtil 24. maj 2021.
24/03 Kunstneren Arne Jacobsen. Annika Skaarup Larsen, kunsthistoriker og
kurator på udstillingen Arne Jacobsen – Designer Danmark på Trapholt
07/04 Arkitekten Arne Jacobsen. Jannie Rosenberg Bendsen, ph.d., forfatter
og arkitekturhistoriker
14/04 Designeren Arne Jacobsen. Sara Staunsager, designhistoriker
og museumsinspektør, Trapholt

Holdnr: 2112-013
Leif Høgfeldt Hansen, lektor i arkitektur, Arkitektskolen Aarhus

Holdnr: 2112-142

Dato: Lørdag 27/2

Dato: 3 onsdage, start 24/3

Tid: 10.00-16.00

Tid: 19.00-20.45

Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.

Pris: 475 kr. plus entré til Trapholt. Studerende/medlemmer af Klub Trapholt: 265 kr.
og gratis adgang til Trapholt

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken
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Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Holdnr: 2112-045
Gitte Tandrup, kunsthistoriker
Dato: Torsdag 25/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

HVAD DER ER VÆRD AT VIDE OM
KUNST
Vi beskæftiger os med analyse af kunst, ser på perioder og strømninger i kunsthistorien og forsøger at
blive bedre til at tolke kunsten og sætte ord på vores
indtryk om kunst. Det bliver en hæsblæsende rejse,
der strækker sig fra middelalderen til det 21. århundrede og slutter med at blik ud i fremtiden og et bud
på, hvilke kunstnere, vi skal holde øje med. Læs mere
på hjemmesiden!
Holdnr: 2122-001
Dato: 8 tirsdage, start 14/9, efterår 2021
Tid: 18.15-20.00
Pris: 1075 kr. Studerende: 565 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

SICILIENS KULTUR OG KUNSTSKATTE
Sjældent finder man en så stor koncentration af kunst
og kultur som på Sicilien. Øen har været påvirket af
blandt andet fønikere, grækere, romere og normannere,
der alle har efterladt sig spor fra deres kultur og beriget
øen med Europas mest spændende og varierede kunst.
Læs mere på hjemmesiden!
Holdnr: 2122-002
Tine Kragh, cand.mag. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 18/9, efterår 2021
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

LITTERATUR OG MUSIK

ULDAHLS KONCERTCAFÉ

Litteratur og
musik

I Uldahls Koncertcafé går intime koncertindslag på guitar hånd i hånd
med musikalske historier og anekdoter. Til koncertcaféen hører vi i
musik og ord om verdens største guitarhit, opfindelsen af musikken, den
dødsensfarlige musik, og hvordan man spiller fandango. Programmet er
en rejse i tid og rum, med klassiske stykker fra barokken til romantikken
samt fortolkninger af den store orkestermusik, men en koncertcafé
inddrager også musik fra hele verden, lige fra spansk flamenco,
argentinsk tango, franske chansons til amerikansk jazz. Og bagved
hvert stykke gemmer der sig altid en historie. Til koncertcafé er du
velkommen til at medbringe lidt godt til ganen i form af mad og drikke.
Folkeuniversitetet serverer ikke mad og drikke for øjeblikket.
Holdnr: 2112-067
Peter Uldahl, musiker og cand.mag. i musikvidenskab, filosofi, idéhistorie
og spansk
Dato: Lørdag 13/3
Tid: 13.00-17.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.

BRUCE SPRINGSTEEN: NOBODY WINS
UNLESS EVERYBODY WINS
"Nobody Wins Unless Everybody Wins" er rockhumanisten Bruce Springsteens demokratiske credo
og gældende princip for at skrive sange og spille
live. Vi skal lytte til en spændende musikforelæsning,
som dels byder på et nuanceret portræt af Bruce
Springsteen i dialog med hans selvbiografi, dels et
tydeligt indblik i temaerne i hans pladeproduktion,
hvor enkelte sange er valgt ud og belyses nærmere.
Forelæsningen slutter med en oplæsning fra Neal
Ashley Conrad Things egen hyldest til Springsteen og
The River (1980) med titlen 'Floden'.
Holdnr: 2112-058
Neal Ashley Conrad Thing, ph.d. i litteraturvidenskab
Dato: Lørdag 13/2
Tid: 10.15-14.15
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

VÆRKER I VERDENSKLASSE
Mens de fleste værker går i glemmebogen, viser andre sig fantastisk holdbare. De vandrer fra generation til generation
og bliver genudgivet, læst og diskuteret, også lang tid efter
forfatterens død. Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig. I denne
forelæsningsrække tager vi fat på seks bogværker i særklasse.
Fra Dostojevskijs fortvivlede student, Raskolnikov, til Woolfs Mrs.
Dalloway, der gør klar til selskab. Og fra 1600-tallets spanske
forfatter Miguel de Cervantes til den nulevende iranske forfatter
Shahrnush Parsipur, hvis kultklassiker ’Kvinder uden mænd’ for
første gang udkom i dansk oversættelse i 2019. Vær med, når vi
dykker ned i værkerne og forsøger at pege på, hvad det er, der
gør dem så gode.
11/03 Miguel de Cervantes: 'Don Quixote' (1605). Rigmor
Kappel Schmidt, forfatter, oversætter og cand.mag.
i spansk
18/03 Herman Melville: 'Moby Dick' (1851). Michael Bach
Henriksen, kulturredaktør på Kristeligt Dagblad
25/03 Fjodor M. Dostojevskij: 'Forbrydelse og straf' (1866).
Tine Roesen, lektor i russisk, Københavns Universitet
08/04 Virginia Woolf: 'Mrs Dalloway' (1925). Claus SchatzJakobsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet
15/04 Shahrnush Parsipur: 'Kvinder uden mænd' (1990).
Nazila Kivi, ekstern lektor i kønsstudier og medgrundlægger af kulturmagasinet Friktion
22/04 Toni Morrison ’Elskede’ (1987). Marianne Kongerslev,
adjunkt, Aalborg Universitet
Holdnr: 2112-072
Dato: 6 torsdage, start 11/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Sted: Bryggeriet, kælderen i Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

MUSIKKENS MESTERVÆRKER
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FORFATTEREN OG FORSKEREN:
KIM LEINE OG LILIAN MUNK RÖSING
Kim Leines forfatterskab spænder fra den personlige historie
over den historiske roman til fremtidsromanen. Debutromanen
'Kalak' (2007) bygger på selvbiografisk stof og tager læseren
med til Norge, Danmark og Grønland i en både smuk og barsk
fortælling om at misbruge og være misbrugt. 'Profeterne i
Evighedsfjorden' (2012) er en stor historisk roman om en dansk
missionær i Grønland i 1780'erne. Den indbragte Kim Leine
Nordisk Råds Litteraturpris og fik i 2018 en slags fortsættelse i
romanen 'Rød mand sort mand'. Også 'Afgrunden' (2015) er en
historisk roman, hvor vi følger to danske tvillingebrødre, der
deltager i den finske borgerkrig, frem til hver deres død under
Anden Verdenskrig. 'De søvnløse' (2016) er en fremtidsroman
om Grønland som en beroligende sfære af blåhed, i kontrast
til et europæisk kaos af blod og ødelæggelse. Hvad enten
Leine skriver selvbiografisk eller fiktivt, om fortiden eller
nutiden, skildrer han mennesket som et kropsligt væsen fuld
af væsker, organer og lyster. Hør Kim Leine i en samtale med
lektor i litteratur, Lilian Munk Rösing, om forfatterskabet, det
selvbiografiske, Grønland og den historiske roman.
Holdnr: 2112-096

Kom tæt på musikken! I forelæsningsrækken dykker vi ned i nogle
berømte musikværker, fx orkestermusik, sang, klavermusik og skuespilmusik. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk ad gangen og få
samtidig en introduktion til almene musikbegreber, musikgenrer,
instrumenter og musikhistorie. Du bliver 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 udvalgte mesterværker.
Alle deltagere får adgang til musikken via internettet og skal til hver
mødegang lytte til værket på forhånd.

Kim Leine Rasmussen, Forfatter, Lilian Munk Rösing, lektor i
litteraturvidenskab, Københavns Universitet, kritiker for Politiken

09/04
16/04
23/04
07/05

Den canadiske digter og sanger Leonard Cohen blev 82 år. De
fleste af os har en fornemmelse af, hvem Cohen var, men de
færreste har et dybere kendskab til hans poesi, tankeverden
og livssyn samt hans kamp for at tackle forholdet mellem
begæret, kvinderne og passionerne på den ene side, og
afkaldet, kunsten, tvivlen og døden på den anden. Ved denne
temadag forsøger vi at kaste lys over dette, ledsaget undervejs
af udvalgte musikeksempler, filmklip, udsagn og uddrag fra
Cohens tekster. Vi slutter med numre fra 'You Want It Darker'
(2016) og 'Thanks For The Dance' (2019).

W.A. Mozart: Klaverkoncert nr. 21, Elvira Madigan
Sjostakovitj: Symfoni nr. 5
Grieg: Peer Gynt
J. Haydn: Skabelsen

Holdnr: 2112-127
Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Dato: 4 fredage, start 9/4
Tid: 11.00-12.45
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Dato: Tirsdag 27/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

LEONARD COHEN:
KÆRLIGHED, BEGÆR OG SPIRITUALITET

Holdnr: 2112-136
Neal Ashley Conrad Thing, ph.d. i litteraturvidenskab
Dato: Lørdag 8/5
Tid: 10.15-14.15
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

ARBEJDSLIV, LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

IMPOSTOR-FÆNOMENET

SÅDAN MOTIVERER DU DIG SELV OG ANDRE

Er du skuffet over, hvor lidt du har opnået? Husker du langt bedre dine
små fejltrin, end det du gjorde godt? Får du præstationsangst, når du skal
gennemføre noget særligt vigtigt? Er du også bange for, at andre skal
gennemskue, hvor lidt du kan eller ved? Så er forelæsningen her noget
for dig. Impostor-fænomenet er en slags professionelt mindreværdskompleks, der især rammer de mest kompetente, introverte og/eller
begavede, som alligevel kan få præstationsangst og være bange for at
blive bedømt, fordi de har høje forventninger til sig selv, men lav eller
svingende selvtillid. I praksis betyder det, at den dygtige, kompetente,
intelligente person andre ser, ikke stemmer overens med personens egen
selvopfattelse. Derfor kan mange impostor-ramte have en oplevelse
af at bluffe (=impostor) og spille skuespil, så de går bare og venter på,
at nogen skal gennemskue og afsløre dem! Få indblik i forskningen på
området og bliv klogere på, hvorfor netop du og andre kæmper med det.

Bliver du motiveret af konkurrence, eller stresser det dig bare?
Nyder du at improvisere og blive inspireret i situationen, eller
har du brug for at forberede dig grundigt? Er du god til at
toppræstere under pres i sidste øjeblik, eller er du bedre til
det lange seje træk? Har du svært ved at komme i flow med
dit arbejde, eller går du bare i gang? Undrer du dig over, at
det, der motiverer dig, ikke virker på dine medarbejdere eller
kolleger? Tag din kollega under armen og find ud af, hvad der
motiverer jer. Bliv klogere på hinanden og dermed på jeres
fælles ressourcer.

Holdnr: 2112-015
Ann C. Schødt, forfatter og forandringsfacilitator, Potentialefabrikken
Dato: Lørdag 6/3

Holdnr: 2112-014
Ann C. Schødt, forfatter og forandringsfacilitator,
Potentialefabrikken
Dato: Lørdag 6/3
Tid: 13.00-14.45
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tid: 10.15-12.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Vil du høre om nye hold, før det
trykte program udkommer?
Tilmeld dig nyhedsbrevet på
fuodense.dk

PROJEKTLEDERENS PERSONLIGE
LEDERSKAB
Som projektleder har du ansvaret for projektets succes. Du
skal inspirere, styre projektet i den rigtige retning og håndtere
forandringer under skiftende arbejdsvilkår. Dit personlige
lederskab er i den forbindelse afgørende for, hvor godt du
lykkes i rollen. På temadagen sætter vi fokus på ledelsesadfærd,
gennemslagskraft og det uformelle lederskab, hvor du måske
har et stort ansvar, men ikke formelle beføjelser. Du vil få indsigt
i de elementer, der er vigtige for at opnå succes i en rolle med
stort ansvar, såsom din personlige gennemslagskraft, hvordan
du arbejder med at skabe et velfungerende hold, og hvordan
du kommunikerer klart og konstruktivt som projektleder.
Holdnr: 2112-009
Mie Krog, direktør, Vimavima
Dato: Lørdag 20/3
Tid: 11.00-15.00
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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DEN GODE HUKOMMELSE

TREDJE GENERATIONS COACHING

Hukommelsen er en helt afgørende forudsætning for vores liv og derfor også for
vores arbejdsliv. Vi bruger hukommelsen, når vi skal huske vores arbejdsopgaver,
og når vi vurderer, hvilken måde, vi skal udføre dem på. Vi bruger også hukommelsen, når vi skal huske, hvad der blev sagt til møder, og hvad navnene er på vores
kollegaer, kunder eller klienter. Med andre ord bruger vi hukommelsen hele tiden.
Men hvad er hukommelse, og kan man tale om, at der er flere slags? Hvordan
fungerer hukommelsen, og hvad sker der med den, når vi bliver ramt af stress
eller bliver ældre? Kan vi forbedre vores hukommelse ved at dyrke motion, og
bliver den omvendt værre, når vi ikke er fysisk aktive? Disse spørgsmål kan du
blive klogere på, når en række hukommelseseksperter fortæller om den gode og
dårlige hukommelse i arbejdslivet.

Ønsker du at få indblik i den nyeste og banebrydende udvikling inden for coaching, og er du parat
til at tænke om dialog og samtale på en ny måde?
Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller nye krav til
kompetenceudvikling, læring, ledelse samt teamog organisationsudvikling. Coaching kan hjælpe
til at skabe ny viden og mestring af sociale forhand-linger. Forelæsningen dykker ned i coaching
og coachingpsykologiens verden og beskæftiger sig
med aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og
diskurser om det personlige lederskab. Lær, hvordan
du med det nye udviklingsværktøj 'Tredje generations coaching' kan være med til at udvikle værdiorienterede samtaler, der skaber ny viden, refleksioner
og perspektiver. Og bliv klogere på, hvordan du finder kernen i motivationen hos den enkelte, i teamet
eller organisationen ved at udvikle en ny dialogkultur. Maks. 30 deltagere. Forløbet tager afsæt i bogen
'Tredje generations coaching' (Dansk Psykologisk Forlag), der kan købes til særpris 266,50 kr. (normalpris
410 kr.) Læs mere på hjemmesiden om køb af bogen.

21/04 Introduktion: Hvordan fungerer hukommelsen? Ole Lauridsen, lektor i
undervisning og læring, Aarhus Universitet
28/04 Motion og hukommelse. Mikkel Malling Beck, ph.d.-studerende i human
neurovidenskab, Københavns Universitet
05/05 Stress og hukommelse. Saga Steinmann Madsen, ph.d.-studerende i
klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Syddansk Universitet
12/05 Aldring og hukommelse. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring,
Aarhus Universitet
Holdnr: 2112-065
Dato: 4 onsdage, start 21/4
Tid: 18.15-20.00

Holdnr: 2122-004

Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.

Reinhard Stelter, professor i coaching- og

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

sportspsykologi, Københavns Universitet
Dato: Lørdag 18/9
Tid: 10.00-16.00

MERE MENNESKE, MINDRE MANAGEMENT. FILOSOFISK
INSPIRATION TIL ORGANISATION OG LEDELSE
Få mere af dig selv med i det personlige lederskab og i dit arbejdsliv. Og styrk det
professionelle engagement med metoder og indsigter fra praktisk filosofi. Filosofi
er i disse år på vej ind i ledelse og organisationsudvikling. Lær at bruge filosofiens
metoder til at få mere refleksion, indsigt og nærvær i det daglige arbejde. Styrk
din beslutningsevne med etisk teori og få mere af dig selv med i lederskabet med
Søren Kierkegaards eksistensfilosofi. I dette forløb præsenterer vi fem filosofiske
emner til udvikling af ledelse og arbejdsliv og er relevant for alle, der ønsker
mere dybde, refleksion og eftertanke i dagligdagen. Forløbet tager afsæt i bogen
'Filosofi for ledere' (Samfundslitteratur 2020).
15/09 Und dig at undre dig. Sæt ord på din egen ledelses- og arbejdsfilosofi.
22/09 Vær ’nogen’ ikke ’noget’. Styrk dit engagement vha. Kierkegaards
eksistentielle filosofi.
29/09 Kend dine værdier. Træf bedre beslutninger med klassisk teori om etik.
06/10 Sæt handling bag ordene. Styrk din handlekraft med Hannah Arendts
originale filosofi om arbejde.
13/10 Vælg dialogen. Udvikl et lederskab med mere indlevelse,
nærvær og intuition.
Holdnr: 2122-003
Tommy Kjær Lassen, ph.d. i anvendt filosofi og ekstern lektor i videnskabsteori,
Copenhagen Business School
Dato: 5 onsdage, start 15/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 950 kr. Studerende: 505 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

RELIGION OG FILOSOFI

Religion
og filosofi

KIERKEGAARD OG LØGSTRUP
– DANMARKS STORE EKSISTENSTÆNKERE

FRA ROMANTIKKEN TIL
NIETZSCHE

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup er to af Danmarks største kulturkritikere. Både Løgstrup
og Kierkegaards tanker om kultur, kristendom og menneskeliv finder sted på et filosofisk og teologisk grundlag. Men de er også universelle overvejelser om selve det at
være til, hvad enten man er det som filosof, teolog eller blot som menneske. Trods det
fælles udgangspunkt er deres tænkning vidt forskellig. Selvom Løgstrup starter stærkt
påvirket af Kierkegaard, udvikler han sig til en af Kierkegaards største kritikere. Begge
er de interesserede i at forstå menneskets eksistens, men Løgstrup vender sig direkte
imod den eksistentialisme, som Kierkegaard har spillet så stor en rolle for. Ved denne
temadag giver vi en introduktion til to banebrydende tænkere, fortalt igennem de
afgørende kritikpunkter, Løgstrup retter mod Kierkegaard. Kom nærmere uenigheden og
de afgørende spørgsmål i livet.

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.

Holdnr: 2112-077
Bjørn Rabjerg, adjunkt i religionsfilosofi, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 27/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

GÅ DIG KLOG: FILOSOFISK VANDRETUR
Vandring har for mange filosoffer været et redskab til at finde inspiration. Filosoffer som
Kant, Kierkegaard, Nietzche og Rousseau har alle vandret rundt i naturen og i byen for at
bevæge tankerne og få sat gang i samspillet mellem krop og sind. Vær med, når Folkeuniversitetet i selskab med Søren Harnow Klausen sætter farten ned og drager på en filosofisk vandretur i smukke omgivelser i skulpturparken ved Museet Trapholt. Få et indblik i
filosofiens historie på en vandring i godt selskab. Lær, hvordan man tænker og får idéer på
farten. Vær med, når vi filosoferer over sprogets forunderlighed, over hvor naturen slutter
og kulturen begynder, og over vores ansvar for at passe på naturen. Lær om samspillet
mellem filosofi, natur, kultur, etik, sprog, krop og bevægelse på en eftermiddag med filosofisk vandring. Vi mødes på parkeringspladsen foran museet. Husk at medbringe gode sko
til gåturen. Max 25 deltagere
Holdnr: 2112-104
Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Syddansk Universitet
Dato: Mandag 22/3
Tid: 15.00-17.00
Pris: 235 kr.
Sted: Museet Trapholt, skulpturparken, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Holdnr: 2112-106
Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og
oldtidskundskab
Dato: 5 onsdage, start 14/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken
1, 6000 Kolding
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TORAEN, BIBELEN OG KORANEN

MENNESKERS TRO OG MØDET MED JESUS

Vidste du, at religionerne jødedom, kristendom og islam har mange
ligheder? Der er én gud og en række hellige personer, hvoraf nogle
fremtræder i alle religionerne. De har alle ét grundlæggende helligskrift,
der henholdsvis hedder Toraen, Det Nye Testamente og Koranen. I denne
forelæsningsrække kommer du tættere på de tre skrifter og på deres
forskelle og ligheder. Hvor og hvordan er disse skrifter opstået? Hvilken
betydning har de haft for religionen, og hvilken rolle spiller de i dag? De
tre store religioner har alle deres udspring i Mellemøsten. Den jødiske
bog, Toraen, er oprindeligt skrevet på hebraisk og indeholder de fem
Mosebøger og 613 bud. Den kristne hovedtekst, Det Nye Testamente,
består af fem historiske tekster om Jesu liv og kristendommens
udbredelse samt et stort antal breve. Den muslimske primærtekst,
Koranen, er den seneste af de tre og indeholder ærkeenglen Gabriels
åbenbaring til Muhammed. Bliv klogere på de tekster, som gennem
historien har været grundlag for milliarder af menneskers liv.

”Som kulturkristen kunne jeg end ikke Fadervor, da jeg en
onsdag eftermiddag satte mig på en bænk, og Jesus pludselig
stod lyslevende foran mig og talte til mig i næsten 20 minutter."
Sådan fortæller journalist og forfatter Charlotte Rørth, der har
skrevet tre bøger om mødet med Jesus og om, hvordan man
som et veluddannet og rationelt menneske overhovedet lever
med sådan en åbenbaring. Først præsenterer sognepræst Marianne Aagaard Skovmand de ældste kilder. "Er der ikke en af
Herrens profeter her, hos hvem vi kan søge råd fra Herren?",
hedder det i det Gamle Testamente på et tidspunkt, hvor gode
råd var dyre. Men der har altid været profeter, ikke blot i jødedommen, men også i kristendommen, som både de bibelske og
apokryfe skrifter fortæller. Dernæst fortæller Charlotte Rørth
om mødet med Jesus ud fra sine tre bøger om emnet. Til sidst
vil lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen give eksempler på, hvordan menneskers tro og mødet med Jesus er blevet
fortolket indenfor billedkunsten i forskellige perioder.

06/04 Toraen. Anders Klostergaard Petersen, professor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
13/04 Det nye testamente. Anders Klostergaard Petersen,
professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
20/04 Koranen. Johanne Louise Christiansen, adjunkt i
religionsvidenskab, Syddansk Universitet
Holdnr: 2112-074
Dato: 3 tirsdage, start 6/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

FILOSOFIENS FIRE STORE SPØRGSMÅL
De mest grundlæggende filosofiske spørgsmål er spørgsmål, som vi alle
formentlig har stillet os selv på et tidspunkt i vores liv. Det kunne fx
være over et glas rødvin med vores nærmeste, eller når livet synes tomt
og meningsløst, at spørgsmålene dukker op: ’Hvad kan jeg vide?’, ’Hvad
er det rigtige at gøre?’, ’Hvad er god og dårlig smag?’, ’Hvilket slags
menneske bør jeg være, og hvor stor en indflydelse har jeg på det?’ Det
er spørgsmål, der ikke kun vedrører filosoffer, men alle mennesker til alle
tider. Gennem fire forelæsninger vil du få indblik i, hvordan vi gennem
tiden har forstået det sande, det gode, det skønne og den frie eksistens,
og muligvis blive klogere på, hvordan du skal forholde dig til det næste
gang, spørgsmålene trænger sig på.
14/04 Det sande. Lars Bo Gundersen, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet
21/04 Det gode. Søren Harnow Klausen, professor i filosofi,
Syddansk Universitet
28/04 Det skønne. Louise Fabian, lektor i Idéhistorie,
Aarhus Universitet
05/05 Friheden. Peter Wolsing, lektor i filosofi, Syddansk Universitet
Holdnr: 2112-102
Dato: 4 onsdage, start 14/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Program
10.00-11.45: Marianne Aagaard Skovmand om de ældste kilder
11.45-12.15: Frokostpause
12.15-14.00: Charlotte Rørth om mødet med Jesus
14.00-14.15: Pause
14.15-16.00: Hans Jørgen Frederiksen om tro og åbenbaring i
kunsten
Holdnr: 2112-046
Charlotte Rørth, journalist og forfatter, Hans Jørgen
Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet,
Marianne Aagaard Skovmand, præst ved Diernæs og
Faaborg Kirker
Dato: Lørdag 8/5
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger
Åbningstider og kontakt

Fotos og illustrationer

Rabatter

Telefontid: Tirsdag og onsdag 10.00-12.00
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 hold med
rabat. Rabatten gælder hold, hvor
bøger, forplejning og andre udgifter ikke er inkluderet, og hvor der
ikke er begrænset antal pladser til
rådighed.

Bøger, noter og slides

Rabatter med aftalekoder

Tilmelding

Til forløb, der tager udgangspunkt
i en bog, kan bogen typisk købes
med rabat via forlaget. Info findes
på holdet på hjemmesiden. Slides
og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de kan ikke
forventes fremskaffet og udleveret.

Ansatte på Syddansk Universitet
har gratis adgang til udvalgte hold,
hvor eksempelvis bøger, forplejning
og andre ekstra udgifter ikke er inkluderet.

Tilmeld dig på hjemmesiden
fuodense.dk/kolding

Forplejning
For at mindske spredningen af corona-virus
sælger vi desværre ikke kaffe og småkager
i pausen dette semester. Vi håber at kunne
genoptage kaffesalget snarest. Du er meget
velkommen til selv at medbringe mad og
kaffe til forelæsningerne. Se sdu.dk for mere
info om kantinens åbningstider.

Forbehold
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 din tilmelding, kan du få
det indbetalte beløb refunderet fratrukket et
ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding skal
ske senest 14 dage før holdstart.

Sekretariatet
Sekretariatsleder
Annette Hansen
Programleder
Ditte Løndahl Farup
Programredaktør
Marie Hauge Lykkegaard
Administrativ assistent
Sofie Skov Mortensen

Alumner kan deltage i udvalgte
hold med rabat på Syddansk Universitet i Odense og i Kolding.

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

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd
Kreds Syd kan deltage i udvalgte
hold med 50% rabat på Folkeuniversitetet i Odense og i Kolding.

Historie: Mette Seidelin, arkivar, Landsarkivet for Fyn / Christian Damm Pedersen, adjunkt i historie, Syddansk Universitet / Johnny Wøllekær, arkivar, Stadsarkivet i Odense
/ Jane Hjarl Petersen, adjunkt i historie,
Syddansk Universitet / Lise Gerda Knudsen,
Odense Bys Museer.

Kontakt sekretariatet på fu@fuo.
sdu.dk for at få en aftalekode og information om tilmelding med rabat.

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 Frelsers 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.

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

Undervisningssted
Folkeuniversitetet i Kolding
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding

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

Oplag: 9.500
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,
bentek@mail123.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

Vejle Folkeuniversitet
Formand Vagn Kjeldsen,
kjeldsenvagn@gmail.com
Administrator Mette Fruergaard,
mefru@vejlebib.dk
www.folkeuniversitet-vejle.dk

Ringe/Ryslinge Folkeuniversitet
Formand og administrator Mogens Keinicke,
mokeinicke@gmail.com

Billund Folkeuniversitet
Formand og administrator Søren
Bork-Pedersen, fu@fubillund.dk
www.fubillund.dk

Svendborg Folkeuniversitet
Formand Rune Høirup Madsen
Administrator Anne-Mette Graubæk,
svendborgfolkeuniversitet@gmail.com
www.svendborgfolkeuniversitet.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

