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Velkommen
Vi glæder os til at præsentere dig for aktuel og vedkommende forskning på universitetet, Kolding
Bibliotek, Trapholt og Koldinghus. Vi har 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 byder
på en tur ud i turistlandet Danmark sammen med historiker Mikael Frausing og filosof Carsten
Fogh Nielsen. I løbet af efteråret stiller vi skarpt på højaktuelle emner. Vi varmer op til det tyske
kanslervalg og gør status efter Bidens første tid som USA’s 46. præsident. På Kolding Bibliotek kan
du komme til fællessang og temadag om Højskolesangbogen, og så inviterer vi som noget helt nyt
til en festlig afslutningsforelæsning om livet, lykken og julen.
Vi har som altid 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. Vi glæder os til at se
jer alle igen oven på et langt år med meget skærmtid og hjemmesysler. Folkeuniversitetet følger
naturligvis fortsat alle sundhedsmyndighedernes anvisninger.
Velkommen til en ny sæson og rigtig god fornøjelse!
Annette Hansen, sekretariatsleder
Ditte Løndahl, programleder
Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør
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Åbningsforelæsning:

TUREN GÅR TIL TURISTLANDET
Vi trænger til at opleve verden omkring os. Vi vil ud og se noget nyt. Mens vi venter på, at vi igen kan rejse på ferie udenlands,
har mange danskere genopdaget deres eget land til fods og fundet gemte og glemte steder i det danske landskab. I denne
forelæsning, der indleder efterårssæsonen på Folkeuniversitetet, vil vi udforske de historiske og idéhistoriske rødder for turisme i Danmark. Fra de første ’tourister’ i midten af 1800-tallet tog til Himmelbjerget med hat og spadserestok til turisterhvervene tog over i 1900-tallet, indtil corona-epidemien atter vendte op og ned på dansk turisme. Men hvad er det egentlig, vi søger,
når vi forlader hjemmet for at holde ferie? Og hvad er det, der sker, når vi bevæger os rundt på gåben, og når vi er fremmede
på besøg et nyt sted? Turen går til turistlandet. Tag med! Mikael Frausing er ph.d. og historiker ved Dansk Center for Byhistorie og forfatter til ’Turistlandet’, der netop er udkommet i Aarhus Universitetsforlags serie '100 Danmarkshistorier'. Carsten
Fogh-Nielsen er ph.d. i filosofi ved Syddansk Universitet og organiserer blandt andet filosofiske vandreture i samarbejde med
Aarhus Folkeuniversitet. Efter forelæsningen serveres vin, vand og snacks.
Holdnr: 2122-135
Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi, Syddansk Universitet,
Mikael Frausing, historiker ved Dansk Center for Byhistorie og forfatter til ’Turistlandet’
Dato: Torsdag 9/9
Tid: 18.30-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr. inkl. vin, vand og snacks
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Afslutningsforelæsning:

LIVET, LYKKEN OG JULEN
Julen giver særlig anledning til at tænke over lykken og det gode liv. Den er indbegrebet af det,
der ofte er forbundet med lykke: samvær mellem generationerne, opfyldelse af ønsker, hygge, god
mad og betydningsfulde ritualer og traditioner. Julen er tillige en tid for eftertanke og er forbundet
med store og dybe følelser som håb, forventning, glæde og kærlighed. Men julen er også kendt som
skuffelsernes og utilstrækkelighedens tid. Det skal være så godt – men måske netop derfor, kan det
risikere at ende rigtig skidt. Det kan være vanskeligt at leve op til forventningerne. Eftertanken gør
heller ikke altid lige godt. Man kan blive smerteligt bevidst om, hvor langt ens liv er fra idealforestillingerne, og ensomhed, tab og nederlag træder særligt tydeligt frem. Julen er også et eksempel
på de skyggesider af jagten på lykke og autenticitet, som flere har advaret om i de senere år. Med
udgangspunkt i julens ritualer og idealer vil sognepræst Eva Tøjner Götke og filosofiprofessor Søren Harnow Klausen her lægge op til diskussion om livets lyse og mørke sider. I hvor høj grad er
man selv herre over lykken, og i hvor høj grad er den en gave? Hvordan kan ønsker, forventninger
og håb være en berigelse, og hvordan kan de blive en belastning? Efter forelæsningen serveres der
juleknas og et glas.
Holdnr: 2122-154
Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Syddansk Universitet,
Eva Tøjner Götke, sognepræst, Thomas Kingos Kirke, Odense
Dato: Torsdag 16/12
Tid: 18.30-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr. inkl. juleknas og et glas
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Arkæologi
og historie

SØLV, BLOD OG KONGEMAGT
– BAG OM VIKINGEMYTEN

KOLDINGHUS: CHRISTIAN 5.
– KONGE, KRIGER OG SALVET AF GUD

’Vikinger’ som vi kender dem i dag, er en ret ny opfindelse. De
stammer fra 1800-tallet! Men hvad var det så der skete, dengang med langskibe og plyndringstogter for 1000 år siden?
Det afslører historiker Anders Lundt Hansen i en spændende
række af foredrag, der fører os med sølvstrømmen gennem Hedeby, på rejser over Nordatlantens isnende bølger, og til Knud
den Stores blodige kampe i England.

Tag med Folkeuniversitetet og Kongernes Samling 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 ’Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud’, som kan ses
på Koldinghus fra februar 2021.

21/09
28/09
05/10
12/10

Kilder og kronologi
Købmænd og kongemagt
Slægternes spil
Vikingemyten

Holdnr: 2122-149
Anders Lundt Hansen, historiker, cand.mag.
Dato: 4 tirsdage, start 21/9
Tid: 18.45-20.30
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

22/09 Christian 5. – den første enevældige konge i Danmark.
Peter Kristiansen, museumsinspektør ved Kongernes Samling,
Rosenborg og Amalienborg
29/09 Tronens første arving – Christian 5. og enevoldsmagten.
Jens Gunni Busck, museumsinspektør ved Kongernes Samling,
Rosenborg og Amalienborg
Holdnr: 2112-151
Dato: 2 onsdage, start 22/9

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

Tid: 17.15-19.00
Pris: 355 kr. Studerende/medlem af Museums- eller erhvervsklubben Kongernes Samling: 205 kr. inkl. entré til museet.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

HISTORIE OG ARKÆOLOGI

HISTORIENS VIGTIGSTE VENDEPUNKTER
FRA 1945 TIL I DAG
Historien er fuld af begivenheder, som har haft enorme samfundsmæssige konsekvenser og afgørende betydning for generationerne efter. Seks eksperter fortæller her om nogle af de
mest skelsættende forandringer, der har formet verden siden
2. Verdenskrig. Hvilke faktorer udløste begivenhederne? Og
hvorfor blev de til vendepunkter, hvis betydning vi stadig kan
mærke i dag? Forelæsningerne bringer os ikke kun rundt i tid,
men også rundt i verden: Hvad har Nelson Mandelas løsladelse
betydet for Sydafrika og for resten af verden? Hvorfor ændrede Vesten sig med ét efter angrebet på World Trade Center?
Og hvordan fik Maos død en afgørende betydning for udviklingen hen imod det Kina, vi kender i dag? Kom og få udvidet din
forståelse af den verden, vi lever i, gennem de vendepunkter,
der har skabt den.
04/11 Atombomben over Hiroshima, 6. august 1945. Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. i filosofi, samfundsfag og historie
11/11 Staten Israel proklameres, 14. maj 1948. Peter
Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
18/11 Maos død og en ny retning for Kina, 9. september
1976. Stig Thøgersen, professor emeritus i kinastudier,
Aarhus Universitet
25/11 Berlinmurens fald, 9. november 1989. Åse Lerche,
cand.mag. i tysk og journalist
02/12 Nelson Mandela bliver løsladt, 11. februar 1990.
Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter,
MegaNørd
09/12 Angrebet på World Trade Center, 11. september
2001. Niels Bjerre-Poulsen, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
Holdnr: 2122-140
Dato: 6 torsdage, start 4/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 795 kr. Studerende: 395 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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KOLDINGHUS: DRONNINGENS BRODERIER
Det er velkendt for mange, at H.M. Dronningen er en særdeles aktiv
kunstner inden for en række genrer: maleri, decoupage, teaterscenografi og broderi, som kan ses i de danske kirker på bispekåber og alterduge.
Men færre ved, at Dronningens enorme virkelyst også har resulteret i
en stor produktion af private broderier, der aldrig før er set i offentligheden. Dronningens broderier er i 2021 genstand for en udstilling på
Koldinghus, og du har nu mulighed for at se udstillingen og høre om,
hvordan den er blevet til, når udstillingskurator Anni Nørskov Mørch
fortæller om arbejdet med de mange broderede værker. Dronningens
mange arbejder tæller også en række kirketekstiler, som tekstilkunstner
Vibeke Lindhardt og seniorforsker Anne Hedeager Krag vil sætte i historisk sammenhæng med udgangspunkt i deres nye bog 'Dronningens
kirketekstiler', som udkommer i november 2021. Udstillingen er tilrettelagt med stort engagement fra Dronningen og kurateret i et samarbejde
mellem hofinventarinspektør mag.art. Elisabeth von Buchwald og udstillingskurator Anni Nørskov Mørch. Udstillingen er realiseret af Museum
Kolding og vises på Koldinghus i et samarbejde med Kongernes Samling.
Program
16.00-16.45 	Om udstillingen 'Dronningens broderier'.
Anni Nørskov Mørch, kurator, Koldinghus
16.45-17.00 	Pause
17.00-18.30 	Dronningens kirketekstiler. Anne Hedeager Krag,
seniorforsker, mag.art., Vibeke Lindhardt, tekstilkunstner
Holdnr: 2122-150
Dato: Tirsdag 30/11
Pris: 280 kr. Studerende/medlem af Museums- eller erhvervsklubben Kongernes Samling: 140 kr. inkl. entré til museet.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

EN KULTURHISTORISK REJSE GENNEM SPANIEN
Forelæsningen er bygget op som en rejse gennem Spaniens fascinerende kulturhistorie: fra det romerske Hispania over det visigotiske Toledo,
det mauriske Al-Andalus, habsburgernes storrige og kriserne og krigene
i det 19. og 20. århundrede til nutidens Spanien. Undervejs ser vi på en
række af de vigtigste hændelser og kunstneriske højdepunkter i spansk
kulturhistorie: Erobringen af Mexico og den efterfølgende guldalder i
det 16. og 17. århundrede, skabelsen af mesterværker af spanske kunstnere som Velázquez, Greco og Goya, og vi studerer metropoler som Sevilla, Barcelona og Madrid. Forelæsningen slutter i det moderne Spanien
med vinmarkerne i Ribera del Duero og Priorat, moderne arkitektur i
Barcelona, Bilbao og Valencia og moderne byudvikling. Endelig kigger
vi ind i fremtidens Spanien. Vi ser på nogle af landets politiske udfordringer, men også på færdiggørelsen af Antoni Gaudís Sagrada Familia,
der efter snart 140 års byggeproces næsten er fuldendt. Kasper Christiansen er cand.mag. i litteraturvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet og Universitat de Barcelona og har boet mere end 15
år i Spanien, hvor han har arbejdet med sit rejsebureau.
Holdnr: 2122-117
Kasper Christiansen, cand.mag. i litteraturhistorie, ejer af rejsebureau i
Barcelona
Dato: Lørdag 4/12 og søndag 5/12
Tid: 10.15-15.15
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Samfund
og verden

TYSKLAND EFTER MERKEL

DEN 11. SEPTEMBER – 20 ÅR EFTER

2021 bliver et skelsættende år i tysk politik. Til efteråret går
tyskerne til valg, og uanset udfaldet er én ting allerede sikkert:
Efter at Angela Merkel har ledet Tyskland i mere end 15 år, skal
landet have ny forbundskansler. Men hvilket Tyskland efterlader Merkel til sin efterfølger? Bliv klogere på vores store nabo
mod syd, når en række eksperter gør status på den sociale,
politiske og økonomiske udvikling i Tyskland anno 2021. Og
giver deres bud på, hvilke udfordringer landet står over for i
de kommende år.

I efteråret 2021 er det 20 år siden, terrorangrebet den 11. september 2001
fandt sted. De fleste husker nok, hvor de var netop den dag, da de to fly
ramte World Trade Center, og vores verden blev totalt forandret. Ikke
desto mindre findes der nu en hel generation af børn og unge, som ingen
erindring har om terrorangrebet. De 20 år, som er gået siden den skelsættende dag, giver os nu mulighed for at reflektere over angrebet og
dets konsekvenser. Kom med, når tre forskere ser tilbage på tiden siden
11. september 2001. Hvad har det betydet for vores samfund, selvopfattelse, kultur og verdensfreden? OBS! Første forelæsning foregår online.

14/09 Tysk økonomi og arbejdsmarked. Poul Fritz Kjær,
professor, DR., Copenhagen Business School
21/09 Tysk indenrigspolitik. Philipp Alexander Ostrowicz,
dr.phil., seniorforskningsrådgiver, Copenhagen Business School
28/09 Tysk udenrigspolitik: Europa og verden. Thomas
Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet

28/09 Onlineforelæsning: cybersikkerhed og overvågning efter 11.
september. Tobias Liebetrau, ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol.,
Københavns Universitet
05/10 Verdensorden og geopolitik efter 11. september. Lars Erslev
Andersen, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale
Studier
12/10 Den 11. september i populærkulturen. Thomas Ærvold Bjerre,
lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet

Holdnr: 2122-044
Dato: 3 tirsdage, start 14/9

Holdnr: 2122-099

Tid: 18.30-20.15

Dato: 3 tirsdage, start 28/9

Pris: 495 kr. Studerende: 265 kr.

Tid: 18.45-20.30

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 495 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SAMFUND OG VERDEN

7

FORSTÅ DEN GLOBALE (U)ORDEN

USA UNDER BIDEN

Nye spørgsmål bliver stillet i en verden i hastig forandring: Får vi en verden uden vestlig dominans? Hvordan vil forholdet mellem stormagterne
udvikle sig, og vil de rivalisere eller samarbejde? Hvilke værdier vil præge de internationale diskussioner? Bliv klogere på handelskrige, konflikter og alliancer, og hør om sikkerhed, klimakrise og migration. Få også
svar på de nye regionale spørgsmål på den internationale dagsorden:
Arktis, Asien, Afrika syd for Sahara og Vesten under pres. Få forskernes blik på de afgørende regioner, lande og udfordringer i international
politik lige nu.

Donald Trump afsluttede og videregav, omend særdeles modvilligt, sit præsidentskab til Joe Biden på tumultarisk vis. Kongressen blev stormet, Twitterkontoen lukket og Trump forlod
Det Hvide Hus med en ny rigsretssag på halsen. Joe Biden
brugte den første dag som USA's 46. præsident på at underskrive 15 dekreter om bl.a gentilslutning til WHO og Paris-aftalen samt ophævelse af indrejsesforbuddet for personer fra syv
lande med primært muslimske befolkninger. Og han lovede 100
mio. vacciner til befolkningen i de første 100 dage. Nu har han
været i gang i over et halvt år. Hvordan er det gået? Og hvilket
USA ser vi konturerne af under Biden?

29/09 USA. Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier
06/10 Asien. Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet
13/10 Østeuropa og Rusland. Erik Kulavig, lektor i historie, Syddansk
Universitet
27/10 Latinamerika. Carlos Salas Lind, ekstern lektor i international
politik og økonomi, Copenhagen Business School
03/11 Afrika. Marianne Ulriksen, lektor i statskundskab, Syddansk
Universitet
10/11 Arktis. Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet
17/11 Mellemøsten og Nordafrika. Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
24/11 EU. Jens Ladefoged Mortensen, lektor i statskundskab, Københavns Universitet
Holdnr: 2122-021

26/10 Hvad er Bidens projekt? Og hvad har han nået?
Niels Bjerre-Poulsen, lektor i amerikanske studier,
Syddansk Universitet
02/11 Det splittede USA – en nation sammensat af
modpoler. Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier
09/11 USA's retssystem – en politisk kampplads?
Jørgen Albæk Jensen, professor i forfatningsret,
Aarhus Universitet
16/11 Race, multikulturalisme og immigration. Jørn
Brøndal, professor i amerikanske studier, Syddansk
Universitet
23/11 Da det amerikanske sundhedssystem mødte
COVID-19. Lars Thorup Larsen, lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet

Dato: 8 onsdage, start 29/9

Holdnr: 2122-087

Tid: 18.15-20.00

Dato: 5 tirsdage, start 26/10

Pris: 1075 kr. Studerende: 565 kr.

Tid: 18.30-20.15

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 695 kr. Studerende: 385 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 indenfor politologien giver Jakob Tolstrup dig denne aften svarene på alt dette. Jakob
Tolstrup er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forfatter
til Tænkepausen 'Diktatur'. Som deltager i forelæsningen vil du kunne
bestille bogen med rabat. Find mere information på hjemmesiden.
Holdnr: 2122-008
Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
Dato: Tirsdag 5/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

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

Krop og
psykologi

FORSTÅ DINE DRØMME

TARMEN – FRA ENDE TIL ANDEN

Forskning viser, at alle mennesker drømmer to timer hver nat.
Men for mange af os er det stadig et mysterium, hvorfor vi
drømmer, og hvad vores drømme rent faktisk handler om. Nogle drømme opleves så virkelige, at vi vågner med hjertebanken
eller en stærk følelse i kroppen, som følger os resten af dagen.
Andre drømme vender tilbage – igen og igen – mens mange
drømme udviskes, så snart vi slår øjnene op. Med afsæt i den
nyeste forskning inden for ubevidst intelligens og drømme
dykker vi denne dag ned i, hvad drømme er og kan, og hvordan
du helt konkret husker, forstår og bruger dem. Dine drømme
er nemlig en uvurderlig kilde til selvindsigt og personlig udvikling. Få en bedre forståelse af dine drømme, og bliv klogere på
dig selv og det liv, du lever. Undervisningen tager bl.a. afsæt i
Michael Rohdes bog 'Sådan forstår du dine drømme' (Dansk
Psykologisk Forlag), og hvordan man i dag arbejder med drømme – baseret på forskning og stor praktisk erfaring.

Vores tarmsystem er afgørende for vores liv og velvære, men dets funktioner er ikke noget, der bliver talt særligt meget om. De seneste år har
forskningen dog i stigende grad understreget vigtigheden af en sund og
velfungerende tarm, og emnet er med tiden blevet mindre tabubelagt.
Tarmen har en utrolig kompleks fysiologi. Den har bl.a. sit helt eget
nervesystem, opsuger næringsstoffer og producerer hormoner, der er
afgørende for vores daglige liv. Vi kan ikke lide at tænke på, at vi bærer
rundt på en tarm smækfyldt med bakterier, men uden den ville vi være
fortabte. Tarmens bakterieflora beskytter os mod sygdom og kan muligvis påvirke, om vi fx bliver tykke eller udvikler kræft. Bliv klogere på
tarmsystemet, når to eksperter gennemgår tarmens funktion, de mest
almindelige forstyrrelser af tarm og afføring og ernæringens betydning
for tarmen. Du får viden om, hvad du selv kan gøre for at få en sund
tarm, og hvornår du skal søge professionel hjælp.

Holdnr: 2122-097
Michael Rohde, drømmeforsker, medlem af International
Association for the Study of Dreams, IASD

Holdnr: 2122-029
Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital, Lotte Fynne,
speciallæge og forsker i mave-tarm lidelser
Dato: Torsdag 7/10
Tid: 17.30-21.15

Dato: Lørdag 25/9

Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.

Tid: 10.15-16.15

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Pris: 495 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Har du set vores forelæsning om
julen, lykken og livet på side tre?
Vi afslutter efteråret sammen med
eftertanke, juleknas og et glas

KROP OG PSYKOLOGI

KROPPEN – VORES
FANTASTISKE MASKINE
Vores blodårer kunne nå jorden rundt to
gange, hvis de blev lagt i forlængelse af hinanden. Indeni vores lunger findes et overfladeareal svarende til en lille lejlighed. Hvert
eneste minut pumper hjertet knap seks liter
blod ud i kroppen. Menneskekroppen er en
fantastisk konstruktion, og hvert sekund
sker et utal af processer i den, stort set uden
vi lægger mærke til det. Og hver gang lykkes de. Alt går op i en højere enhed - og vi
lever. Lad seks forskellige eksperter tage
dig med på en fascinerende opdagelsesrejse
ind i kroppen, og få et lille indblik i, hvad der
sker, og hvad vores fantastiske maskine er
i stand til.
07/10 Kroppens opbygning og funktioner. Annemarie Brüel, professor
MSO ved Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet
14/10 Genomet – maskinens indre
univers. Palle Villesen, lektor ved
Center for Bioinformatik, Aarhus
Universitet
28/10 Immunforsvaret. Ib Søndergaard,
cand.scient., Biolearning
04/11 Kroppens udvikling og aldring (på
letforståeligt engelsk). Suresh Rattan, professor emeritus i biogerontologi, Aarhus Universitet
11/11 Om smerte. Lone Knudsen, psykolog, seniorforsker, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Aarhus
18/11 Reparation af hjertet. Morten
Holdgaard Smærup, speciallæge i
hjertekirurgi, Rigshospitalet

ALT HVAD DU BØR VIDE OM ANTI-INFLAMMATORISK KOST
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 indførte den danske udgave af anti-inflammatorisk kost, der er meget populær i Danmark lige nu. “Det er hverken kompliceret
eller svært, men handler om simple principper, som du nemt indpasser i hverdagen,” siger
læge Jerk W. Langer med udgangspunkt i sin bestsellerbog om '21 helbredende dage med
anti-inflammatorisk kost'. Få inspiration til selv at prøve at tabe dig uden sult, lindre smerter, få bedre styr på blodsukker, lindre ved gigt, sænke blodtryk og kolesterol, optimere
tarmflora og fordøjelse, måske benytte mindre medicin. Og føle dig rask, glad og aktiv
imens, lyder det fra lægen. Det bliver både oplysende, underholdende og inspirerende.
Undervejs får du mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Du får reel
viden og konkrete løsninger. Samt lejlighed til at stille alle de spørgsmål du vil. Jerk W.
Langer er læge og forfatter til en række sundhedsbøger, bl.a. '21 helbredende dage med
anti-inflammatorisk kost', 'Sundt blodtryk på 14 dage', 'Collagen – stærk, sund og smertefri'
og 'Sænk dit kolesterol'. Han var den første herhjemme til at fortælle om anti-inflammatorisk kost og videreudvikler principperne i takt med den nyeste forskning.
Holdnr: 2122-038
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Lørdag 9/10
Tid: 10.00-14.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

BLIV VEN MED DINE TANKER: METAKOGNITIV TERAPI
Metakognitiv terapi er en nyere metode til behandling af en række psykiske lidelser som
fx angst og depression. Modsat mange andre terapiretninger fokuserer metoden ikke så
meget på det konkrete indhold af tanker, men derimod på, hvad man stiller op med tanker.
Centralt står det 'kognitive opmærksomhedssyndrom', der dækker over en række uhensigtsmæssige strategier som bekymring, grublen, overopmærksomhed og undgåelsesadfærd. Det er strategier, som mange af os kender til, og som kan bidrage til udviklingen og
opretholdelsen af psykisk lidelse. På denne temadag får du en grundlæggende introduktion
til metakognitiv terapi samt konkrete værktøjer og øvelser til at identificere uhensigtsmæssige strategier og begrænse bekymringer og grublerier.
Holdnr: 2122-060
Michael Portz, autoriseret psykolog og certificeret metakognitiv terapeut

Holdnr: 2122-103

Dato: Lørdag 9/10

Dato: 6 torsdage, start 7/10

Tid: 10.15-16.15

Tid: 19.00-20.45

Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.

Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken
1, 6000 Kolding
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MENTAL SUNDHED I HVERDAGEN
Vores mentale sundhed har stor indflydelse på vores livskvalitet og på risikoen
for at udvikle psykiske lidelser. Ifølge Sundhedsstyrelsen betegner mental sundhed en tilstand, hvor man trives, fordi man udfolder og udvikler sine evner, formår at håndtere dagligdagens udfordringer og indgår i fællesskaber med andre
mennesker. For at opnå mental sundhed lyder nogle af rådene bl.a., at vi skal
spise sundt og varieret, vi skal sove godt, og vi skal huske at slappe af og tage en
pause fra bekymringerne. Men hvad er det, vi reelt skal spise for at få overskud i
hverdagen? Hvordan sørger man for at sove godt? Og hvordan slipper vi bekymringerne? Seks eksperter gør rådene for mental sundhed mere konkrete, når de
giver inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan vi selv kan bidrage til at passe
godt på vores mentale helbred.
26/10 Sov godt. Poul Jørgen Jennum, overlæge og professor i neurofysiologi,
Københavns Universitet
02/11 Spis dig glad. Anne Wilhjelm Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital
09/11 Psykisk sygdom og terapeutiske værktøjer. Malene Klindt Bohni, cand.
psych.
16/11 Hold dig mentalt aktiv. Albert Gjedde, professor i translationel neurobiologi, Syddansk Universitet
23/11 Fysisk aktivitet, psykisk sundhed og livskvalitet. Julie Midtgaard,
klinisk professor i psykiatri og seniorforsker ved Psykiatrisk center
Glostrup, Københavns Universitet
30/11 Tag en pause. Mindfulness og meditation. Lone Belling, cand.phil.,
forfatter og organisations- og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab
Holdnr: 2122-105
Dato: 6 tirsdage, start 26/10
Tid: 19.00-20.45
Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.
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 man genskaber 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 natur’
(Muusmann Forlag).
Holdnr: 2122-195

ALT HVAD DU BØR VIDE
OM COLLAGEN OG
ANTI-INFLAMMATORISK KOST
Du har nok hørt om anti-inflammatorisk kost, som
herhjemme blev indført af læge Jerk W. Langer. Nu
har han skabt en ny version af anti-inflammatorisk
kost baseret på madens collagen-protein, især målrettet hud, led, knogler, muskler og fordøjelse. Collagen
holder sammen på kroppen. Mad med collagen kan
ifølge forskning være med til at holde leddene smidige og knoglerne stærke, dæmpe smerter, forbedre
restitution efter træning, bevare hudens fasthed og
fugt, hjælpe vægttab på vej samt gavne tarmflora og
fordøjelse, lyder det fra lægen, der har udgivet bogen
'Collagen – Stærk, sund og smertefri'. Den første store
danske guide til at få mere collagen med indbydende
opskrifter. I foredraget fortæller Jerk Langer om de
seneste resultater fra forskningen om, hvordan de har
testet collagen ved bl.a. slidgigt, leddegigt og osteoporose samt træning. Du får praktiske råd til at komme i gang med at få mere collagen i anti-inflammatorisk kost, som du også kan supplere med bone broth
og evt. collagenpulver. Det bliver både oplysende, underholdende og inspirerende. Undervejs får du mange
praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi.
Du får reel viden og konkrete løsninger. Samt lejlighed
til at stille alle de spørgsmål du vil. Jerk W. Langer er
læge og forfatter til en række sundhedsbøger, bl.a.
'21 helbredende dage med anti-inflammatorisk kost',
'Sundt blodtryk på 14 dage', 'Collagen – stærk, sund
og smertefri' og 'Sænk dit kolesterol'. Han var den første herhjemme til at fortælle om anti-inflammatorisk
kost og videreudvikler principperne i takt med den
nyeste forskning
.
Holdnr: 2122-042

Simon Høegmark, CEO VINATUR og
ph.d.-studerende i psykologi, Syddansk Universitet

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Dato: Torsdag 16/12

Tid: 18.15-20.00

Tid: 19.00-20.45
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr..
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Dato: Mandag 15/11
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

KROP OG PSYKOLOGI

RETSMEDICIN OG DRAB
Retsmedicinske problemstillinger omtales jævnligt i forbindelse med kriminalsager og indgår ofte i bøger, film og tv-serier.
En væsentlig del af retsmedicinerens arbejde er at undersøge
afdøde for at afgøre, om de er slået ihjel af en anden person.
Dette er oftest ganske nemt, men kan til tider volde problemer.
Er der fx tyve stiklæsioner i ryggen på en bagbundet person og
ikke nogen kniv på findestedet, er det oplagt, at der er tale om
drab. Men hvad nu, hvis der er en enkelt stiklæsion i brystet på
en person, og kniven sidder i brystet? Så kan der i princippet
være tale om alle tre unaturlige dødsmåder: ulykke, selvmord
eller drab. I forelæsningen fortæller Asser Hedegård Thomsen
om sin dagligdag som retsmediciner og gennemgår de foreløbige fund i et større forskningsprojekt om drab i Danmark. Det
bliver spændende, uhyggeligt og forbudt for børn.
Holdnr: 2122-114
Asser Hedegård Thomsen, speciallæge i retsmedicin, Aarhus
Universitet
Dato: Tirsdag 23/11
Tid: 19.30-21.15
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

ALT HVAD DU BØR VIDE OM BLODTRYK,
KOLESTEROL OG ANTI-INFLAMMATORISK KOST
Hver femte voksne dansker har forhøjet blodtryk. Næsten endnu flere
har problemer med kolesteroltallet. Disse tilstande kaldes også 'den stille
dræber' og kan med tiden få fatale konsekvenser. Heldigvis kan du ofte
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 har udviklet en danske udgave af verdens bedst dokumenterede måde at spise blodtryk og kolesterol ned på med anti-inflammatoriske kostprincipper. I foredraget præsenterer han de såkaldte
DASH-principper og forskningen bag de sunde spisevaner. Det bliver
både oplysende, underholdende og inspirerende. Undervejs får du mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Du får reel viden
og konkrete løsninger. Samt lejlighed til at stille alle de spørgsmål du vil.
Jerk W. Langer er læge og forfatter til en række sundhedsbøger, bl.a. '21
helbredende dage med anti-inflammatorisk kost', 'Sundt blodtryk på 14
dage', 'Collagen – stærk, sund og smertefri' og 'Sænk dit kolesterol'. Han
var den første herhjemme til at fortælle om anti-inflammatorisk kost og
videreudvikler principperne i takt med den nyeste forskning.
Holdnr: 2122-040
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Mandag 29/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Gratis livestreams
Følg Folkeuniversitetets gratis livestreamede forelæsninger med
forskerne, og få adgang til en verden af viden, uanset hvor du er.
1/9:

Kan alt købes for penge?

6/10:

Andreas Brøgger Albertsen, lektor i 		
Statskundskab, Aarhus Universitet

8/9:

MeToo og seksuel chikane på
arbejdspladsen
Anette Borchorst, professor i politologisk 		
kønsforskning, Aalborg Universitet

22/9:

Hjernens natteliv
Maiken Nedergaard, professor, Køben-		
havns Universitet og Rochester University

29/9:

Den strategiske konkurrence
mellem Kina og USA
Liselotte Odgaard, seniorforsker,
Udenrigspolitisk Selskab

29/9:

Kan man få supersæd?
Peter Humaidan, professor i klinisk medicin,
Aarhus Universitet
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Se alle
livestreams
og tilmeld dig
på fuau.dk

Jugoslaviens sammenbrud
Christian Axboe Nielsen, lektor i historie 		
og human security, Aarhus Universitet

6/10:

Cæsar og Cæsars Rom
Sine Grove Saxkjær, postdoc, Det Danske 		
Institut i Rom og Aarhus Universitet

13/10:

Diktatoren fra Damaskus
Adam Holm, ph.d. i historie og tv- og radiovært

13/10:

Over grænsen til Brexit
Sara Dybris McQuaid, lektor i britisk og irsk
historie og samfund, Aarhus Universitet

27/10: Nudging, når det er bedst
Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, 		
Syddansk Universitet og Roskilde Universitet

27/10: Jordens dannelse
Minik Rosing, professor i geologi, Statens 		
Naturhistoriske Museum, Københavns Universitetet

Programmet realiseres med støtte fra Folkeoplysningspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Natur og
univers

SVAMPENES FORUNDERLIGE VERDEN

UNIVERSETS GÅDER

Svampe har altid fascineret mennesker. De dukker op de mærkeligste steder,
nogle er spiselige og andre har ry for at være dødsens giftige. Vi har tusinder af
svampearter herhjemme. Op mod 100 er gode spisesvampe og ca. 10 er alvorligt
giftige – men aldrig så giftige, at de er farlige at røre ved. Tag med naturvejlederne Jørn Chemnitz Kristiansen og Peer Høgsberg på svampetur i skoven, og
hør om svampenes særlige kendetegn. Se, mærk og duft til svampene, og hør
om svampenes forunderlige liv og deres store betydning i naturens husholdning.
Kursets hovedformål er at lære, hvilke detaljer man skal se efter, når man skal
skelne de mange arter fra hinanden. Medbring fornuftigt fodtøj, påklædning efter
vejrforholdene og en kurv til at samle svampene i – gerne med flere mindre, åbne
beholdere, så fundene kan adskilles. Turen er ikke egnet for gangbesværede eller
barne- og klapvogne. Maks. 30 deltagere. Mødested: Stenderup Midtskov, Mørkholtvej 5, 6092 Sdr. Stenderup.

Hvad kom før Big Bang? Og er der liv på andre planeter i universet? Kompetente videnskabsmænd og
-kvinder har gennem historien dedikeret deres liv til
at løse universets mange gåder. Men når nye opdagelser gøres, og gåder bliver løst, følger der ofte en række nye spørgsmål med. Der er stadig meget, vi ikke
ved endnu. Og det er måske ikke så underligt, når man
tænker på, at universet er 13,7 milliarder år gammelt
og fyldt med mere end 100 milliarder galakser. Men
hver dag arbejder danske forskere på at komme lidt
tættere på at løse både nye og gamle gåder, og i denne forelæsningsrække får du mulighed for at møde en
stribe af dem. Bliv klogere på universet lige fra vores
eget solsystem til det tilsyneladende uendelige mørke, der omgiver os.

Holdnr: 2122-024
Jørn Chemnitz Kristiansen, naturvejleder, Peer Høgsberg Kristensen, naturvejleder
Dato: Lørdag 2/10
Tid: 13.00-17.00
Pris: 395 kr.
Sted: Stenderup Midtskov, Mørkholtvej 5, 6092 Sønder Stenderup

TAG BØRNENE MED PÅ FOLKEUNIVERSITETET:
DINOSAURER
Historien om dinosaurer, deres biologi og deres uddøen ved en gigantisk naturkatastrofe for 65 millioner år siden er en af de mest spændende historier fra
naturvidenskaben. Vi ved en del om disse fantastiske dyr, men der er også meget,
vi ikke ved, og som man gætter sig til i populære fremstillinger som filmen ’Jurassic Park’. I forelæsningen fortæller lektor Jakob Christensen-Dalsgaard om dinosaurernes historie, så også børn i 6-10-årsalderen kan følge med. Tag børnene i
hånden og bliv sammen klogere på denne spændende periode af jordens historie.
Holdnr: 2122-155
Jakob Christensen-Dalsgaard, lektor i biologi, Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 13/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Børn: 50 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

07/10 Ved vi alt om vores eget solsystem? Ole
Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
14/10 Er der liv på andre planeter? Mia Lundkvist,
assistent professor i fysik og astronomi,
Aarhus Universitet
28/10 Hvordan er vores egen galakse blevet til?
Amalie Stokholm, ph.d.-studerende i fysik og
astronomi, Aarhus Universitet
04/11 Hvordan skete Big Bang? Sofie Marie
Koksbang, adjunkt i kosmologi, Syddansk
Universitet
Holdnr: 2122-157
Dato: 4 torsdage, start 7/10
Tid: 18.45-20.30
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet,
Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

MERE MENNESKE,
MINDRE MANAGEMENT.
FILOSOFISK INSPIRATION TIL
ORGANISATION OG LEDELSE
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 dit 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, der 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.

TREDJE GENERATIONS COACHING
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 team- og organisationsudvikling. Coaching kan hjælpe
til at skabe ny viden og mestring af sociale forhandlinger. I forelæsningen dykker vi ned
i coaching- og coachingpsykologiens verden, der beskæftiger sig med aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. 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'
Holdnr: 2122-004
Reinhard Stelter, professor i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet
Dato: Lørdag 18/9
Tid: 10.00-16.00
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SLÅ IGENNEM PÅ SOCIALE MEDIER
Konkurrencen på sociale medier er større end nogensinde før. Og ønsker man som virksomhed eller organisation opmærksomhed på sociale platforme, handler det om at arbejde strategisk - og skabe det indhold, der går lige i hjertet på modtageren. Hvad er formålet
med at være til stede på sociale medier? Hvordan sørger du for, at dit indhold er relevant?
Du lærer her om den inspirerende teori The Science of Sharing, der gør dig klogere på at
skabe indhold, der får modtageren til at reagere og ikke bare scrolle forbi i det endeløse
feed af indhold. Du lærer også, hvordan du vælger det bedst mulige billede på sociale
medier. Med cases, teori og modeller får du konkrete værktøjer, der gør dit arbejde med
sociale medier konkret og inspirerende, om du arbejder for en virksomhed, organisation
eller sætter dig selv i spil som et brand.

Holdnr: 2122-003

Holdnr: 2122-172

Tommy Kjær Lassen, ph.d. i anvendt filosofi
og ekstern lektor i videnskabsteori, Copenhagen Business School

Dato: Lørdag 2/10

Dato: 5 onsdage, start 15/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.
Sted: Syddansk Universitet,
Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Nadia Nikolajeva, digital rådgiver i Navi Media
Tid: 10.00-16.00
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Kunst, arkitektur
og design

HVAD DER ER VÆRD AT VIDE OM KUNST

SICILIENS KULTUR OG KUNSTSKATTE

"Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man
kan få andre til at se", skulle den franske kunstner Edgar Degas have
sagt. Men hvad er det egentlig, vi ser, når vi står foran et kunstværk?
Hvad vil kunsten os? På kurset beskæftiger vi os med analyse af kunst,
ser på centrale 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. Fokuset er internationalt, men
med afstikkere til udviklingen i Danmark.

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. Denne dag kigger vi på et udpluk af Siciliens kunstværker, arkitektur og arkæologiske områder. Forelæsningerne vil blive ledsaget af et rigt billedmateriale fra Sicilien.

14/09 Hvad er kunst, og hvad skal vi med den? Mads Damsbo,
direktør, Artcenter Spritten
21/09 Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt moderne
(ca. 800-1600). Birgitte Zacho, kunsthistoriker
28/09 Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde til 1800-tallets
romantik (ca. 1600-1850). Gitte Tandrup, kunsthistoriker
05/10 Kunstens historie – impressionister, modernister og andre revolutionære (ca. 1850-1940). Tea Baark Mairey, kunsthistoriker
12/10 Fotografi og nye medier i det 20. århundrede (ca. 1836-1975).
Kristine Kern, mag.art. i kunsthistorie og leder af Fotografisk
Center
26/10 Den moderne kunst som kritisk synliggørelse
(ca. 1916-2000). Michael Kjær, ph.d. i kunsthistorie
02/11 At forstå et kunstværk. Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i
kunsthistorie
09/11 Hold øje med dem – nye kunstnere på vej (ca. 2000-2050)
Kristian Handberg, postdoc i kunsthistorie, Københavns
Universitet
Holdnr: 2122-001
Dato: 8 tirsdage, start 14/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 1075 kr. Studerende: 565 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Program
Storbyen, religiøs kunst og byzantinske mosaikker: Palermo &
Monreale
Den historiske by, græske teater og en romersk villa med mosaikker: Siracusa & Villa Romana del Casala
To arkæologiske områder på Sicilien: Selinunte & Agrigento
Oplev en lokal fiskerby: Mazara del Vallo
Holdnr: 2122-002
Tine Kragh, cand.mag. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 18/9
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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CHRISTIAN LEMMERZ

DEN GODE SMAG I DANSK DESIGN

Fra rådnende grisekroppe til makabre marmorskulpturer. Og
fra absurde performances til udbombede byprospekter.
Christian Lemmerz har provokeret og rørt os, siden han brød
igennem på den danske kunstscene i begyndelsen af 1980’erne.
Med sine detaljerede skildringer af menneskehedens skyggesider og tragedier har han sat uforglemmelige aftryk på en
lang række udstillinger, efterhånden også mange steder i det
offentlige rum. Denne lørdag vil Kamma Overgaard Hansen
præsentere Christian Lemmerz’ værker med afsæt i temaerne
ondskab, katolicisme og forfald. Vi skal derudover se nærmere på Lemmerz’ samarbejde med en anden markant kunstner,
nemlig Michael Kvium. De to kunstnere har arbejdet sammen
siden midten af 80’erne og har med en helt særlig grotesk humor skabt både film, performances og tegneserier sammen.
Christian Lemmerz er nok mest kendt som billedhugger og for
sin helt særlige omgang med den klassiske marmorskulptur.
Men dagen vil også byde på møder med Lemmerz som maler,
tegner og konceptkunstner.

De store danske designere blev markante eksponenter for måden, hvorpå vi i Danmark tænker æstetik, formgivning og funktion. På hver deres
måde kom de til at sætte en dagsorden, som definerede – og stadig definerer – den kollektive forståelse af, hvad der er god smag. Hvordan de
hver især gjorde det, bliver omdrejningspunkt i en foredragsrække med
afsæt i Trapholts aktuelle udstilling om arkitekt og designer Verner Panton. Med sin fabulerede og farverige tilgang til design, fremstår han som
antitesen til funktionalismens stringens. Pantons tanker om at koble det
sansende menneske med rum fyldt med farver, former, materialitet og
stimuli markerede et nybrud og gjorde det legalt at stille spørgsmålet:
Er god smag også en følelse af velvære? I foredragsrækken retter vi
søgelyset mod Verner Panton og hans samtidige danske designerkollegaer. Nanna Ditzel, Poul Henningsen og Arne Jacobsen er alle tætte
bekendtskaber, der på hver deres måde har haft en stor indflydelse på
Pantons virke. Hør fra tre designforskere, hvilken æstetisk betydning
disse designere har haft for indretningen af vores private hjem og det
offentlige rum. Foredragsrækken er arrangeret i forbindelse med udstillingen 'Verner Panton – Den bedste idé kommer i morgen'.

Holdnr: 2122-020
Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 25/9
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNSTEN NU – DYBERE IND I
SAMTIDSKUNSTEN
Tag med på en inspirerende temadag i samtidskunstens verden. I løbet af denne kursusdag vil du blive klædt på som
kunstkender til at forstå vor tids kunst. Vi læser nogle af verdens førende kunsthistorikeres udlægning af, hvorfor kunsten
er vigtig netop nu og ser på samtidskunstens væsentlige temaer – internationalt og på den danske scene. Du vil høre om de
mest spændende museer for samtidskunst og går også hjem
med staldtips til de kunstnere og udstillinger, der er værd at
holde øje med netop nu! Vi starter dagens program med en
introduktion til begrebet samtidskunst og teorier om kunsten
i dag. Efter en frokostpause går vi videre med temaer i samtidskunst globalt og lokalt, fx temaer om krop og køn, tid og
erindring og den nye medieverden. Vi undersøger nye måder
at opleve kunsten på igennem museer og udstillingssteder og
deler anbefalinger af aktuelle udstillinger og kunstnere fra Superflex til Lea Porsager.
Holdnr: 2122-162
Kristian Handberg, adjunkt i kunsthistorie,
Københavns Universitet
Dato: Lørdag 2/10
Tid: 10.15-16.15
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

06/10 Verner Panton. Sara Staunsager, kurator på udstillingen
'Verner Panton – Den bedste idé kommer i morgen'
13/10 Nanna Ditzel. Sara Staunsager, kurator på udstillingen
'Danish Modern – Nanna Ditzel'
27/10 Poul Henningsen. Malene Lytken, forfatter til bogen
'Danske lamper – 1920 til nu'
10/11 Arne Jacobsen. Katrine Stenum Poulsen, kurator på udstillingen 'Arne Jacobsen – Designer Danmark'
Holdnr: 2122-101
Dato: 4 onsdage, start 6/10
Tid: 19.00-20.45
Pris: 595 kr. Studerende/medlemmer af Klub Trapholt: 325 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

BOTTICELLI OG RAFAEL
– IND I RENÆSSANCENS MESTERVÆRKER
Rafael og Botticelli er to af renæssancens store mestre. Botticelli er
kendt for 'Venus' fødsel', 'Primavera', 'Madonnaer' og andre malerier fra
omkring 1470-1500. Hvordan hænger maleriernes fortællinger sammen
med virkeligheden i Lorenzo il Magnificos Firenze? Der er en kærlighedsdrøm. Men der er også realiteter, ensomhed, indkapslede tilstande i
en virkelighed, hvor markedet styrer. Botticelli formår at skildre en hård
tid i renæssancen med vid, charme og medfølelse. Rafael er kendt for
'Skolen i Athen', 'Galathea', 'Madonnaer' og andre værker fra omkring
1505-1520. Der er skildringer af det gode, det sande og det smukke i en
harmonisk forening. Der er stærke kvinder, som er i stand til at passe
både deres egne og fremmedes børn. Der er Skt. Mikael, der får has på
det onde. Det kan samtidig ses som den unge herskerspire i Rafaels
hjemegn Urbino. Maleriernes univers hænger utvivlsomt sammen med
den historiske samtid.
Holdnr: 2122-055
Gitte Tandrup, kunsthistoriker
Dato: Lørdag 16/10
Tid: 10.00-14.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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BILLEDKUNSTEN I WIEN 1900 TIL 1914 – GUSTAV
KLIMT, OSKAR KOKOSCHKA OG EGON SCHIELE
Wien: et af modernismens arnesteder. Byen er omkring 1900 fyldt med
overflod og luksus. Det er samtidig stedet, hvor den gamle europæiske
verden er præget af hendøen og dekadence. Stor kunst vokser frem i
den stemning. Gustav Klimt er i centrum af alt dette. Oscar Kokoschka
og Egon Schiele lærer af ham og udvikler sig til at blive store, moderne
billedfortællere. Men også kvindelige mestre er aktive og værdsatte. Det
gælder blandt andre Helene Funke og Elena Luksch-Makowsky. Tidens
psykologiske og litterære stemmer er Hermann Broch og Robert Musil,
Stefan Zweig, Sigmund Freud og Lou Salome. Hør om Wiens kultur- og
kunstliv omkring århundredskiftet.
Holdnr: 2122-009

ABSTRAKT KUNST: HVAD ER MENINGEN?
Suprematisme, konstruktivisme, De Stijl, konkret kunst, klar
form, abstrakt ekspressionisme, minimalisme, postminimalisme
er nogle af de mange betegnelser, det er muligt at hæfte på
kunst, som er abstrakt, dvs. ikke refererer til noget i den synlige
verden. Nogle abstrakte kunstværker er det muligt at nyde for
deres former, farver, linjer og andre formelle virkemidler, som
for nogle kunstnere har været meningen med værkerne. Andre
abstrakte kunstnere har villet mere end at give en æstetisk oplevelse, fx skabe en harmonisk og fredfyldt verden. På denne
temadag skal vi beskæftige os med den abstrakte kunsts historie og undersøge de meget forskellige mål med abstraktionen,
hos bl.a. Hilma af Klint, Annie Besant, Kandinsky, Malevich, Klee,
Mondrian, Joseph og Anni Albers, Rothko, Pollock og Eva Hesse.

Gitte Tandrup, kunsthistoriker
Dato: Lørdag 30/10

Holdnr: 2122-049

Tid: 10.00-16.00

Mathilde Teglgaard Nielsen, cand.mag. i kunsthistorie

Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.

Dato: Lørdag 27/11

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

GIGANTEN PICASSO
Pablo Picasso (1881-1973) står som den mest indflydelsesrige kunstner
i første halvdel af det 20. århundrede. I kurset går vi i dybden med den
karismatiske, spanske boheme, som med 'Frøkenerne fra Avignon', kubismen og collagen markant forandrede kunsten. Vi undersøger hans
værker, ligesom vi udforsker hans originalitet og uvurderlige betydning
for samtidens og eftertidens kunstnere. Picasso udfoldede sig primært
som maler, men arbejdede også med skulptur, grafik og keramik. Han
bevægede sig frit mellem stilarter, også i det enkelte værk, fx i 'Guernica', 1900-tallets mest berømte anti-krigsbillede. Inspiration hentede
han i oldtidens kunst såvel som hos samtidige kunstnere, fx Cézanne
og Rousseau samt fortidens store mestre, fx Velázquez, Goya og Manet.
Holdnr: 2122-051
Mathilde Teglgaard Nielsen, cand.mag. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 6/11
Tid: 10.00-16.00

KUNST I VERDENSKLASSE
Kunsthistorien byder på mange fantastiske værker, og alligevel
dukker nogle oftere op end andre. Hvorfor? Fordi de er i en
klasse for sig! Hvad er det ved Mona Lisas smil, Michelangelos
detalje med Guds hånd, der møder Adams, og Edvard Munchs
udtryksfulde ’Skriget’, der gør disse værker så ikoniske? Denne
aften kigger vi nogle af kunsthistoriens mesterværker efter i
sømmene, ligesom vi ser nærmere på en række af de værker,
der gennem historien har været med til at trække kunsten i
nye retninger. Hvordan kan et urinal, kantede og forvrængede
kroppe, vilde drypmalerier og Marilyn Monroes portræt i massevis være betydningsfulde for kunstens udvikling? Og hvilke
nyere værker kandiderer til titlen som mesterværk? OBS! Kantinen har lukket om søndagen! Medbring madpakke.

Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.

Holdnr: 2212-008

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tilde Mønsted, cand.mag. i kunsthistorie
Dato: Søndag 27/2 2022
Tid: 10.00-14.00
Pris: 355 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Følg med på Facebook
facebook.com/
koldingfolkeuniversitet
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TEGNINGER
– FRA MICHELANGELO TIL PICASSO
Fra renæssancen til i dag er tegningen blevet betragtet som
mere intim og tættere på kunstnerens skabelsesproces end
maleriet. Skitsen er der, hvor kunstneren tænker og overvejer.
I denne forelæsningsrække dykker vi ned i skabelsesprocessen og ser på tegninger fra Michelangelo, Dürer og Rembrandt
frem til Picasso og Francis Bacon. Samtidig ser vi på, hvad det
betyder at oversætte det sete til tegningen.
Holdnr: 2212-010
Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns Universitet, og fhv. museumsdirektør, Trapholt
Dato: 3 tirsdage, start 1/3 2022
Tid: 18.15-20.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Har du set vores nye
børnehold på side 12?
Det handler om dinosaurer
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FARVERNES BETYDNING I KUNST OG DESIGN
Med farver stiller kunstnere spørgsmål og designere besvarer dem. Arkitekten og designeren Verner Panton gør begge dele ved at udfordre
og løse problemer med farver. Farver har funktioner og betydninger
afhængig af historie og kontekst. Med afsæt i kunst- og designhistorien har teoretikere og udøvende kunstnere og designere gennem tiden
udarbejdet farveteorier på baggrund af bl.a. narrativer, lysets påvirkning
samt farvernes betydning for vores velvære. Bliv klogere på begrebet
farver og hør om farveteori og praksis fra en forening af forskere og
udøvere fra kunsthistorie, designhistorie og kunsthåndværk. Foredragsrækken er udarbejdet i forbindelse med den aktuelle særudstilling på
Trapholt: 'Verner Panton – Den bedste idé kommer i morgen'.
02/03 Farveteorier i billedkunsten. Hans Jørgen Frederiksen, lektor
emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet
09/03 Farvernes narrativer og betydning. Maria Høgh-Mikkelsen,
ph.d.-studerende og underviser i Design for People
16/03 Farver, tekstil og plantefarvning. Tina Ratzer, udøvende
kunstner, uddannet fra Designskolen Kolding i tekstildesign og
vævning
23/03 Farver som rum og objekter. Ann Linn Palm Hansen, udannet
fra Designskolen Kolding i industrielt design og Design Academy Eindhoven
Holdnr: 2212-019
Dato: 4 onsdage, start 2/3 2022
Tid: 19.00-20.45
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Litteratur og
musik

NYE VINKLER PÅ MURAKAMIS FORFATTERSKAB

MUSIKKENS MESTERVÆRKER

Murakami forundrer og tryllebinder læsere verden over. På trods af
hans værkers kompleksitet formår han at skabe nye fascinerende læseoplevelser, der lokker os ind i en magisk verden, vi ikke har lyst til at
forlade igen. Trods den umiddelbare indlevelse kunne mange af os nok
alligevel bruge en nøgle til at forstå, hvad det egentlig er, vi oplever,
når vi læser Murakami. For hvad betyder det, at de værker, vi læser på
dansk, er oversat fra en anden sprogtradition? Og hvordan oversætter man de magiske ord til et helt andet medium – filmen? Kom dybere
ind i Murakamis verden, og bliv klogere på, hvordan hans nyeste storværk 'Mordet på kommandanten' (2018) hænger sammen med resten
af forfatterskabet. Lær også to af Murakamis tidlige værker bedre at
kende: 'Norwegian Wood' og 'Trækopfuglens krønike'. Uanset om du er
Murakami-veteran eller først lige har ladet dig betage af hans forunderlige verdener, vil forelæsningsrækken være en øjenåbner til og en vej
dybere ind i et særpræget og fortryllende forfatterskab. Tilrettelægger:
Mette Holm, oversætter af Murakami til dansk. Bemærk at de to første
forelæsninger ligger på tirsdage. Resten af forelæsningerne i rækken
ligger på torsdage.

Kom og få mere ud af musikken! I forelæsningsrækken dykker
vi ned i berømte musikværker, deres historie, udtryk og karakteristika. Her er musik for klaver og for symfoniorkester, og her
er opera og kirkemusik. Nyd at kunne 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 et af disse mesterværker, der kan høres igen og igen.
Alle deltagere får adgang til musikken via internettet og skal til
hver mødegang lytte til værket på forhånd.

21/09 Introduktion til forfatterskabet og seneste udgivelse ’Mordet
på kommandanten'. Mette Holm, oversætter og cand.mag. i
japansk
28/09 Musikken i forfatterskabet og oversættelsen. Mette Holm,
oversætter og cand.mag. i japansk
28/10 Den lille usynlige fugl, der hver dag trækker verden op. En
læsning af 'Trækopfuglens krønike'. Anne Valbjørn Odgaard,
cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab
11/11 Ungdomskærlighed og trekantsdramaer. Annette Thorsen
Vilslev, ph.d. i moderne japansk litteratur
18/11 'Norwegian Wood' – fra roman til film. Nitesh Anjaan, filminstruktør og romanforfatter
Holdnr: 2122-062
Dato: 2 tirsdage og 3 torsdage, start 21/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

19/11
26/11
03/12
10/12

R. Strauss: Alpesymfonien
Chopin: Præludier
Britten: Peter Grimes
Bach: Juleoratoriet

Holdnr: 2122-012
Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Dato: 4 fredage, start 19/11
Tid: 11.00-12.45
Pris: 595 kr. Studerende: 325 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

LITTERATUR OG MUSIK

SYNG MED FOLKEUNIVERSITETET
– SANGENE OG DIGTERNE FRA
HØJSKOLESANGBOGEN
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EN EFTERMIDDAG MED JULEMUSIK OG
MUSIKHISTORIE

Program
10.00-11.45 N.F.S. Grundtvig. Uffe Jonas, ph.d. i nordisk filologi, Københavns Universitet, Poul Udbye Pock-Steen, organist.
12.15-14.00 Sange til årstiderne – fra Adam Oehlenschläger
til Stine Pilgaard. Lars Handesten, lektor i litteratur, Syddansk
Universitet, Poul Udbye Pock-Steen, organist
14.15-16.00 Poul Henningsen. Poul-Henrik Jensen, forstander,
Jyderup Højskole, Poul Udbye Pock-Steen, organist

Der er ikke noget som gode, gamle julesange til at sprede julehyggen
og få julefreden til at sænke sig. Denne lørdag får julemusikken følgeskab af musikalske julehistorier, der bringer julesmilet frem og gøre
dig klogere på, hvad der sker i julens musik udover klokkeklare klange,
ringlende bjælder og polerede overflader. Du kommer med på en rejse
rundt i juletidens musik fra før til nu og fra syd til nord for at vise, hvordan julehøjtiden kommer til udtryk i musikken. Du hører i musik og ord
om de danske julesange, den musikalske julemagi, den evindelige genkomst til julesange fra hele verden samt lidt amerikansk julenostalgi. Og
præcis som bag hver låge i en julekalender, gemmer der sig bag hvert
musikstykke en spændende historie – og muligvis også en musikalsk
julegave. Peter Uldahl er musiker og foredragsholder, uddannet cand.
mag. i musikvidenskab, filosofi, idéhistorie og spansk og har studeret
guitar og flamenco i Granada, Spanien. Han har som koncertsolist og
foredragsholder arbejdet både med klassisk og rytmisk musik lige fra
klassisk og tidlig musik til spansk og latinamerikansk musik, flamenco,
sigøjnermusik og jazz.

Holdnr: 2122-107

Holdnr: 2122-030

Dato: Lørdag 20/11

Peter Uldahl, musiker og cand.mag. i musikvidenskab, filosofi, idéhistorie
og spansk

Højskolesangbogen er populær. Måske endda mere populær,
end den har været i mange år. Danskerne sang sig igennem
den, da pandemien ramte og holdt os sammen hver for sig.
Denne lørdag sætter vi fokus på danske sange og digterne, der
har skrevet dem. Alle har de det til fælles, at Højskolesangbogen ikke ville være den samme uden dem. Stræk kroppen, varm
stemmebåndet op – og syng med Folkeuniversitetet.

Tid: 10.00-16.00
Pris: 595 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Dato: Lørdag 11/12
Tid: 12.00-14.00
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Bryggeriet, kælderen i Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

STÆRKE KVINDER I LITTERATUREN
Tag med på en vandring i kvindernes historie, kultur og litteraturhistorie. Fra romantikken og modernismen i England med
Jane Austen og Virginia Woolf over 1900-tallets Island med
Baldursdottir og hendes Karitas-bøger og videre til nutidens
Italien med Elena Ferrante; én af verdens mest betydningsfulde
nutidige forfattere. Vi dykker ned i en række fantastiske kvindelige forfatteres værker, der byder på sproglige fornyelser,
skarpe skildringer af steder, men også tidsånd og tidstypiske
problematikker, leg med køn og identitet, humor, sorg og meget mere. Dagen byder på et møde med stærke forfattere og
hovedpersoner og alsidige kvindefortællinger. Forløbet tager
afsæt i de følgende værker: Jane Austen: 'Stolthed og fordom',
1813 Virginia Woolf: 'Til Fyret', 1927 Kristín Marja Baldursdóttir:
'Karitas', 2004 og 'Karitas – kaos på lærred', 2007 Elena Ferrante: 'Dukken, der blev væk', 2006
Holdnr: 2122-045
Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab
Dato: Lørdag 27/11
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Religion
og filosofi

LYKKEN OG DET GODE LIV I
FILOSOFISK BETYDNING
For de gamle græske filosoffer var spørgsmålet om,
hvordan man opnår et lykkeligt eller på anden måde
godt liv det vigtigste overhovedet. I den nyere filosofi
har det været mindre centralt, men på det seneste er
det kommet i centrum igen. Psykologien har nu også
vendt sig mod udforskningen af lykke og livskvalitet,
hvilket har ført til ny og spændende viden om betydningen af forskellige følelser og livsomstændigheder
– men også til kritik fra filosoffer, som finder det psykologiske lykkebegreb overfladisk eller vildledende.
Også i politik, offentlig debat og kunst og litteratur
spiller spørgsmål om fattigdom og velfærd, tryghed,
håb og livsudfoldelse og livsbemestring en stor rolle.
I forelæsningsrækken ser vi på, hvordan vi kan erkende, hvad der er godt for os selv og andre, hvilken rolle
dyderne – positive karakteregenskaber – spiller i det
gode liv, hvad håbet betyder, hvordan man skal forstå
og håndtere fattigdom og velfærd, samt hvilke psykiske tilstande og betingelser, der indgår i lykken.
29/09 Håbet og det gode liv. Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i filosofi, Aalborg Universitet
06/10 Dyderne og det gode liv. Carsten Fogh
Nielsen, ekstern lektor i filosofi, Syddansk
Universitet
13/10 Hvordan kan vi erkende det gode? Søren
Engelsen, postdoc i sundhedsfremme, RUC
27/10 Lykkens psykologi. Søren Harnow Klausen,
professor i filosofi, Syddansk Universitet
03/11 Velfærd og fattigdom. Rasmus Balder
Larsen, cand.mag. i filosofi

VERDENSRELIGIONER
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.
07/10 Hinduisme. Mikael Aktor, lektor i religionsstudier, Syddansk Universitet
14/10 Buddhisme. Mikael Aktor, lektor i religionsstudier, Syddansk Universitet
28/10 Jødedom. Jakob Egholm Feldt, professor i global historie, Roskilde
Universitet
04/11 Kristendom. Laura Feldt, lektor i religionsstudier, Syddansk Universitet
11/11 Islam. Søren Christian Lassen, ekstern lektor i religion, Københavns
Universitet
Holdnr: 2122-088
Dato: 5 torsdage, start 7/10
Tid: 18.30-20.15, 4/11 dog 17.30-19.15
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

RELIGION VERSUS NATURVIDENSKAB
Religion stilles ofte over for naturvidenskab som en slags modsætning. Hver
gang dette sker, taber religionen. De videnskabelige argumenter er for gode og
velunderbyggede og tvinger derfor teologier og mytologier af banen. Læs mere
på hjemmesiden.
Holdnr: 2212-006
Mikael Rothstein, lektor i religionshistorie, Syddansk Universitet, Olav Hammer,
professor i religionshistorie, Syddansk Universitet

Holdnr: 2122-047

Dato: Tirsdag 8/3 2022

Dato: 5 onsdage, start 29/9

Tid: 18.30-20.15

Tid: 18.30-20.15

Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.

Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

RELIGION OG FILOSOFI
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FRA ROMANTIKKEN TIL NIETZSCHE

KVINDEKAMP OG ØSTLIG SPIRITUALITET

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 udviklingen skaber også 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".

For mange af de første kvindesagsforkæmpere var det ikke nok at gøre oprør
mod samfundets undertrykkelse. De førte en åndelig kamp som medlemmer af
Danmarks første religion med østlige rødder: teosofien. I dette foredrag ser vi på,
hvordan bl.a. Johanne Meyer (den mest kendte af datidens radikale kvindesagsaktivister) og mange med hende engagerede sig i en religion, der for offentligheden var lige så mærkelig, som tanken om kvindelig stemmeret. Sammenhængen
mellem teosofi og den tidlige kvindesag er et fænomen i mange lande. Daniel
Henschen, der har gravet den danske historie frem, forsøger at kaste lys over,
hvad de moderne og selvstændige mennesker fandt i den nye tro.
Holdnr: 2122-144
Daniel Henschen, ph.d. i historie, Syddansk Universitet
Dato: Tirsdag 16/11
Tid: 18.45-20.30
Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2122-089
Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og oldtidskundskab
Dato: 5 onsdage, start 27/10
Tid: 19.00-20.45
Pris: 695 kr. Studerende: 385 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

AT BEDRAGES IND I SANDHEDEN –
SØREN KIERKEGAARD I KAMP MED
DONALD TRUMP
Donald Trump gør mange vanvittige ting i virkeligheden, som de fleste andre nøjes med at tænke og
skrive. Han er ikke bange for at virke upålidelig i andre
menneskers eller samfundets øjne. Som præsident
handlede Trump som enevældig konge og ikke ud fra
demokratiske spilleregler. Søren Kierkegaard er som
stræbende og kæmpende kristen heller ikke bange for
at virke upålidelig i andres øjne. Der er noget andet og
vigtigere på spil – kristendommens sandhed. Både Kierkegaard og Trump har indset, at hvis de vil udrette
noget, er de nødt til at falde uden for konventionerne
og påtage sig rollen som vanvittige. Hverken Kierkegaard eller Trump accepterer den logik, som insisterer
på, at det faktuelle står fast uanset vores fantasier,
drømme, ønsker og følelser, og at det indtil videre
bare har været de forkerte sandheder og kendsgerninger, som har været i fokus. Fælles for dem er, at
sandheden ikke kan findes ud fra logik og fornuft. Men
hvad er forskellen mellem Kierkegaard og Trump, og
hvorfor skal Kierkegaard i kamp med Trump?
Holdnr: 2122-016
Ole Morsing, lektor emeritus i idéhistorie, Aarhus
Universitet

HANNAH ARENDTS FILOSOFI "AT TÆNKE UDEN
GELÆNDER"
"At tænke uden gelænder". Denne smukke og tankevækkende formulering af
den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt viser, hvorfor hun er en af de
største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun
bevaret sin aktualitet. Hun er den første, der viser, hvorfor det overdrevne fokus
på arbejde og forbrug formindsker den menneskelige tilværelse, og det er hende,
der formulerer tanken om "ondskabens banalitet" i forbindelse med retssagen
mod top-nazisten Adolf Eichmann. På baggrund af sine egne erfaringer som jøde
i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed,
om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Hun er
på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.
Holdnr: 2122-085
Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og oldtidskundskab
Dato: Lørdag 4/12
Tid: 10.00-16.00
Pris: 475 kr. Studerende: 265 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

DEN MENINGSFULDE TID
Vi ønsker os meningsfuld tid. Tid, hvor vi er fuldt til stede, og hvor vi virkelig lever
i livets øjeblikke. Sådanne øjeblikke kan vi opleve i en venskabelig eller kærlig
relation. Vi kan finde de særlige øjeblikke i fordybelse, flow og udøvelse af fx musik, kunst eller sport. Vi kan opleve den meningsfulde tid i vores betragtning af
naturen, indlevelse i kunst eller læsning af en bog. Men selvom vi hver især søger
at gøre netop vores tid på jorden meningsfuld, så oplever mange af os også den
meningsløse tid, som viser sig dels som tidens tomhed og formålsløshed og dels
som tidens knaphed og stress. Vi har i denne forelæsningsrække spurgt forskere
indenfor filosofi, teologi og psykologi, hvad store teoretikere tidligere har tænkt
om menneskets tid og liv. Ud fra disse tanker kan vi måske blive klogere på, hvordan vi får brugt vores tid til netop det, vi vil.

Dato: Tirsdag 9/11

Holdnr: 2212-004

Tid: 18.15-20.00

Dato: 7 onsdage, start 23/2 2022

Pris: 195 kr. Studerende: 145 kr.

Tid: 18.45-20.30

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

Pris: 895 kr. Studerende: 450 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger
Åbningstider og kontakt

Fotos og illustrationer

Rabatter

Telefontid: Se hjemmesiden:
fuodense.dk/kontakt
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/kolding

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

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.

Tilmelding
Tilmeld dig på hjemmesiden
fuodense.dk/kolding

Forplejning
Se sdu.dk for info om kantinens åbningstider.
Du er meget velkommen til selv at medbringe mad og kaffe til forelæsningerne.

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
Programredaktør
Marie Hauge Lykkegaard
Administrativ assistent
Sofie Skov Mortensen

Undervisningssted
Folkeuniversitetet i Kolding
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 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 / 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.
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: Johanne Louise Christiansen,
adjunkt i religionsvidenskab, 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: 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
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

