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Velkommen
Vi glæder os til at præsentere dig for aktuel og vedkommende forskning på universitetet, Kolding
Bibliotek og Trapholt. 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.
Sæsonen starter som altid med en festlig og nøje udvalgt åbningsforelæsning, der denne gang har
fokus på Den lange kolde krig, når Erik Kulavig og Anne Mørk forelæser på baggrund af deres bog
af samme navn. I løbet af foråret stiller vi skarpt på et væld af spændende emner. Du kan blive klog
på Rusland under Putin og lære om nervesystemet og terapiformen Somatic Experiencing, som
måske er noget for dig, hvis du er en af de mange, der har sat pris på vores populære forelæsninger
om metakognitiv terapi. På Kolding Bibliotek fejrer vi Bob Dylans 80-års fødselsdag sammen med
tre eksperter og Dylan-fans og på Trapholt kan du møde Erik A. Frandsen, der er aktuel med en
særudstilling på museet til foråret.
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. Og så har du igen mulighed for at kombinere viden med let motion på en vandreforelæsning rundt i Kolding og omegn.
Velkommen til en ny sæson og rigtig god fornøjelse!
Annette Hansen, sekretariatsleder
Ditte Løndahl, programleder
Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør
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Åbningsforelæsning:

DEN LANGE KOLDE KRIG
Den kolde krig var en konflikt imellem de to supermagter, det demokratisk-kapitalistiske USA og
det kommunistiske Sovjetunionen, og den var rig på fjendebilleder. Deres opståen og udvikling på
begge sider af jerntæppet skal vi kigge på til denne åbningsforelæsning. Fjendebilleder tiltager
og aftager i takt med de politiske konjunkturer. Undertiden kan de næsten forsvinde for senere at
dukke op igen. Efterhånden som 2. verdenskrig blev afløst af Den kolde krig, skiftede fjendebillerne
plads: "Fritz" blev forvandlet til ven og "Ivan" blev til fjenden. Der var imidlertid også modsætninger
mellem øst og vest før i tiden – både før Den kolde krig og før Den russiske revolution, og der blev
fremstillet fortællinger om modparten i begge lejre. Vi vil derfor også se på fjendebillederne før og
efter Den kolde krig.
Forelæserne denne aften er Erik Kulavig og Anne Mørk, der sammen har skrevet bogen ’Den lange
kolde krig’ (forlaget Meloni, 2020). I bogen fortæller de om det modsætningsforhold, der var mellem Rusland og USA længe før Berlinmuren blev bygget. Et forhold der under Den kolde Krig kom
til at dreje sig om ideologi – kapitalisme og kommunisme – men som reelt havde dybereliggende
geopolitiske årsager. Herfor taler ikke mindst det forhold, at konflikten mellem de to lande ikke
alene stadig består efter kommunismens fald, men også på flere områder er blevet skærpet.
Efter forelæsningen serveres der vin, vand og snacks.

Holdnr: 2212-065
Erik Kulavig, lektor emeritus i russisk historie, Syddansk Universitet, Anne
Mørk, ph.d. i amerikanske studier, Syddansk Universitet
Dato: Torsdag 10/2
Tid: 18.30-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr. inkl. vin, vand og snacks
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Arkæologi
og historie

OVERVÅGNINGENS HISTORIE

HISTORIEN OM DANMARK

På denne temalørdag fortæller historiker Andreas Marklund
om, hvordan staten igennem historien har overvåget sine borgere, fra 1500-tallets brevspionage til nutidens digitale masseovervågning. Det er en dramatisk og på mange måder aktuel
historie, som udspiller sig i en dunkel tusmørkeverden, fyldt af
hemmeligheder og skjulte sammensværgelser. Marklund stiller skarpt på de europæiske erfaringer med statslig overvågning – ikke mindst i nabostaterne Danmark og Sverige – og
sætter især fokus på spændingsforholdet mellem overvågning,
statslig sikkerhed og privatlivets fred. Vi tager udgangspunkt i
bogen 'Overvågningens historie – fra sorte kabinetter til digital
masseovervågning', Gads Forlag (2020).

Historien om Danmark er historien om de mennesker, der gennem tiden
har levet på vores plet mod nord. I seks forelæsninger "rejser" vi fra vikingetiden til det moderne Danmark. Undervejs stiller historieforskerne
skarpt på de mennesker, vores forfædre, der levede deres liv fjernt fra
vores hverdag i nutiden. Men hvor stor er forskellen egentlig mellem os
i dag og fortidens danskere? Kan vi forstå, hvorfor de gjorde, som de
gjorde? I denne forelæsningsrække forsøger vi at beskrive Danmarks historie med fokus på mennesker i alle samfundslag. Vi møder både konger og biskopper, men også bønder og arbejdere. For at forstå historien,
må vi forsøge at komme ind under huden på de mennesker, der levede i
den. Var bønderne bundet af kirkens doktriner i middelalderen, eller var
deres tilværelse også kendetegnet ved sammenhold og frihed? Hvordan blev hverdagen vendt op og ned for almindelige danske familier,
da tyske tropper besatte Danmark den 9. april 1940? Kom og bliv klogere på livet under vidt forskellige vilkår og forhold i Danmark gennem
mere end 1000 år.

Holdnr: 2212-101
Andreas Marklund, ph.d., Enigma – museum for post, tele og
kommunikation
Dato: Lørdag 19/2
Tid: 10.15-16.15
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Skal medarbejderne i din
virksomhed have en god
oplevelse? Kontakt os og
hør mere om muligheden
for en virksomhedsaftale

19/04 Vikingetiden: Vikingefænomenet og dets mennesker. Mads
Ravn, forskningschef og museumsinspektør, Vejle Museerne
26/04 Middelalderen: Kirken, troen og folket. Lars Bisgaard, lektor i
historie, Syddansk Universitet
03/05 Tidlig moderne tid: Under Gud, konge og herremænd.
Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder for historie,
Museum Sønderjylland og adjungeret professor i historie,
Aarhus Universitet
10/05 Det lange 19. århundrede: Bønder, borgere og danskere.
Claus Møller Jørgensen, lektor i historie, Aarhus Universitet
17/05 1. og 2. Verdenskrig: Krig, krise og besættelse. Niels Wium
Olesen, lektor i historie, Aarhus Universitet
24/05 Efterkrigstiden: Opsving, velfærd og globalisering. Søren
Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd
Holdnr: 2212-135
Dato: 6 tirsdage, start 19/4
Tid: 18.30-20.15
Pris: 795 kr. Studerende: 395 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

HISTORIE OG ARKÆOLOGI
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FORSTÅ USA I HISTORISK PERSPEKTIV

EVIGHEDERNES BY ROM

Hvilken betydning har borgerrettighedsbevægelsen, uafhængighedserklæringen og det politiske system for amerikansk
politik i dag? Og hvordan hænger det sammen med en tidligere
sort præsident og andre minoriteter? En række USA-eksperter
giver her et dybere indblik i supermagten USA’s historie om
alt fra politik, præsidentskab og raceforhold til borgerkrig og
masseproduceret underholdning. Vi starter med The American
Dream og fokuserer på begivenheder og strømninger i USA,
der hver især har haft betydning for den måde, landet ser ud
i dag. Og vi slutter af med et blik på nutidens USA og Trumps
tid i Det Hvide Hus.

I 2500 år var Rom Europas kulturelle, religiøse og politiske centrum. Allerede før Kristi fødsel begyndte man da også at betegne Rom som evighedernes by i forventning om, at den ville bestå for evigt. Lige siden har
magthavere fra Augustus til Mussolini iscenesat Roms evighedskarakter
gennem bygningsprojekter, monumenter og byplanlægning. Tilsammen
har de formet og omformet Rom til den fascinerende by, vi kender i dag.
Vær med, når tre forskere fortæller Roms historie med fokus på byens
magthavere. Det er historien om, hvordan magten skiftede hænder, og
om, hvordan alle Roms ledere både skulle referere til deres forgængere
og samtidig sikre sig folkets opbakning gennem storslåede projekter.
Denne forelæsningsrække er baseret på den anmelderroste bog ’Evighedernes by Rom’ (Gads Forlag 2019).

20/04 Popkulturens land. Søren Hein Rasmussen, ph.d. i
historie og forfatter, MegaNørd
27/04 Fra borgerkrig til borgerret. Anders Bo Rasmussen,
lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
04/05 Politiske partier og det splittede USA. Anne Mørk,
ph.d. i amerikanske studier, Syddansk Universitet
11/05 Fra borgerret til Black Lives Matter. Jørn Brøndal,
professor i amerikanske studier, Syddansk Universitet
18/05 Tilbage på sporet? Joe Bidens udfordringer efter
fire år med Donald Trump. Jørn Brøndal, professor i
amerikanske studier, Syddansk Universitet
25/05 Fra begyndelsen. Den amerikanske drøm. Niels
Bjerre-Poulsen, lektor i amerikanske studier,
Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-161
Dato: 6 onsdage, start 20/4
Tid: 18.45-20.30
Pris: 795 kr. Studerende: 445 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

21/04 Kejsernes Rom i oldtiden. Jesper Majbom Madsen, lektor i
historie, Syddansk Universitet
28/04 Pavernes Rom i middelalderen og renæssancen. Louise
Nyholm Kallestrup, lektor i historie, Syddansk Universitet
05/05 Det italienske Rom fra landets samling til efter Mussolinis
fald under Anden Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, professor
i historie, Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-091
Dato: 3 torsdage, start 21/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

PÅ REJSE MED DEN TRANSSIBIRISKE JERNBANE
Kom med på rejse med den transsibiriske jernbane. Hør om den 8.000
km lange togtur fra Moskva gennem Ruslands skovklædte vidder til
Beijing. Undervejs kommer vi forbi Mongoliets hovedstad Ulan-Bator,
verdens største ferskvandssø Bajkal i Sibirien, Mongoliets bjerge og
græsstepper og Gobi-ørkenens flade landskaber. Torben Heuer, der er
lektor i russisk sprog, kultur og samfundsforhold og flere gange har været rejseleder på togrejsen, fortæller om både historien bag etableringen
af den transsibiriske jernbane med dens tre linjeføringer og om forskellige folkeslag og kulturer langs sporet.
Holdnr: 2222-006
Torben Heuer, lektor i russisk sprog, kultur og samfundsforhold
Dato: Lørdag 29/10 efterår 2022
Tid: 11.00-15.00
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Samfund
og verden

RUSLAND UNDER PUTIN
I sommeren 2020 ændrede Rusland sin forfatning, så nu sidder Putin
uantastet på magten i landet frem til 2036. Eller gør han? Ja, men hvordan står det egentlig til med Putins Rusland ude og hjemme? Først dykker vi ned i arven fra Gorbatjov og Jeltsin. Dernæst den indenrigspolitiske udvikling under Putin. Så er der Ruslands udenrigspolitik, navnlig
forholdet til EU, som er vævet sammen med Ruslands særlige klimakrise. Kulturen i Rusland er et stort og spændende emne, hvortil kommer
nynationalismen som konkret politisk kultur. Rusland har tillige et særligt og et betændt forhold til Ukraine, Belarus og Polen, og sidst men
ikke mindst er Putins Rusland trådt i karakter som militær stormagt. Vær
med, når fagfolkene dissekerer Rusland under Putin.
09/03 Arven fra Gorbatjov og Jeltsin. Erik Kulavig, lektor emeritus
i russisk historie
16/03 Putins indenrigspolitik. Rasmus Nilsson, lektor
i østeuropastudier, University College London
23/03 Putin, EU og klimakrisen. Mette Skak, lektor
i statskundskab, Aarhus Universitet
30/03 Hvad med kulturen? Niels Bjørn Wied, cand.mag.
i russisk sprog, historie, kultur og politik
OBS! Denne forelæsning er en torsdag
06/04 Nynationalismen. Erik Kulavig, lektor emeritus
i russisk historie
20/04 Forholdet til Ukraine, Belarus og Polen.
Forelæser oplyses senere
27/04 Ruslands militære styrke. Niels Bo Poulsen,
militærhistoriker, Forsvarsakademiet
Holdnr: 2212-105
Dato: 7 onsdage, start 9/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: 895 kr. Studerende: 450 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SPROGDETEKTIV – NÅR SPROGET FÆLDER
MORDERE OG TERRORISTER
Kan man fange mordere og terrorister ved hjælp af sproglige
analyser? Ja, er det korte svar, og derfor anvender FBI ofte
sprogligt materiale i sin efterforskning, bl.a. e-mails og sms’er.
For ingen mennesker skriver eller taler helt ens, og derfor kan
sproget give et værdifuldt fingerpeg om, hvem der står bag fx
et anonymt trusselsbrev. I dette foredrag får I en introduktion
til sprogligt bevismateriale i efterforskning og retssager. Formålet med en såkaldt "ophavsanalyse" er at fastslå, hvem af
flere mistænkte der står bag fx et afpresningsbrev. Ved hjælp
af "profilering" kan mulige mistænkte indkredses mht. uddannelsesniveau, modersmål, alder m.v. Vi ser på eksempler på
danske og udenlandske sager, hvor sproget har bidraget til at
fælde gerningsmanden.
Holdnr: 2212-123
Mads Christiansen, lektor i sprog, Aalborg Universitet
Dato: Søndag 27/3
Tid: 11.00-15.00
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

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

SAMFUND OG VERDEN
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INDBLIK I MELLEMØSTEN

PÅ VEJ TIL JAPAN

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 længe præget mediebilledet af
regionen. Men hvor er Mellemøsten på vej hen? Det forsøger vi i denne forelæsningsrække at give nogle bud på, både ved at se på regionen som helhed og på
særlige betingelser i hvert land. I denne række af foredrag ser vi på Mellemøsten og
inviterer dig til at blive klogere på forskelle og ligheder mellem landene i regionen.

Japan er rykket tættere på, og det er blevet lettere
at tage dertil. Men en rejse kan ændre karakter, hvis
man ved noget på forhånd. Hvad er japanerne for et
folk, og hvilken historie bærer de med sig? Hvordan
oplever man bedst deres byer, haver og huse, og hvad
er egentlig baggrunden for deres særegne arkitektur?
Hvilke bøger kan man læse, og hvilke film bør man
se før rejsen for at få inspiration til alternative oplevelser? Og hvad er det for et sprog, vi møder? Kunst
er en væsentlig del af japansk kultur, så hør om både
private og offentlige kunstmuseer og deres samlinger
og historie. Maden er naturligvis heller ikke til at komme udenom. Derfor tager vi også fat på smagene i det
japanske køkken.

29/03 Egypten – masseislamismens moderland. Ahmed Abou El Zalaf,
ekstern lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
05/04 Libanon – politisk ustabilitet og indflydelse fra krisen i Syrien.
Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
19/04 Israel/Palæstina – endeløs besættelse? Jørgen Bæk Simonsen,
lektor og dr.phil i islamstudier, Københavns Universitet
26/04 Syrien – regional konflikt og flygtningekrise. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet
03/05 Golfstaterne. Martin Hvidt, lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
10/05 Irak – hvem vinder magtkampen? Helle Lykke Nielsen, lektor
i mellemøststudier, Syddansk Universitet
17/05 Yemen. Maria-Louise Clausen, postdoc, Dansk Institut for
Internationale Studier
24/05 Tyrkiet. Mathias Findalen Bickersteth, cand.mag. i historie og
rådgiver på Institut for menneskerettigheder
Holdnr: 2212-112
Dato: 8 tirsdage, start 29/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 995 kr. Studerende: 495 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

TÆNKEPAUSER OM SAMFUNDET
'Tænkepause'-serien er et fantastisk koncept udviklet af Aarhus Universitetsforlag. Over 60 sider udfolder en ekspert sig veloplagt om et af tidens mest aktuelle
emner, og du har nu mulighed for at høre stoffet formidlet af forfatterne selv. Kom
med til fire spændende aftener, når vi inviterer en række dygtige forskere til at
holde en forelæsning på baggrund af hver deres 'Tænkepause'. Alle de udvalgte
har det tilfælles, at de gør os klogere på store spørgsmål om vores samfund. Det
er muligt at købe alle fire tænkepauser via linket på Folkeuniversitets hjemmeside under holdet om ’Tænkepauser’, og de er ikke inkluderet i prisen.
29/03 Lobbyisme. Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab,
Aarhus Universitet og bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd
05/04 Nationalitet. Michael Böss, lektor emeritus i engelsk, Aarhus Universitet
19/04 Integration. Mikkel Rytter, professor mso i antropologi,
Aarhus Universitet
26/04 Velfærd. Carsten Jensen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
Holdnr: 2212-057
Dato: 4 tirsdage, start 29/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: 595 kr. Studerende: 295 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

30/03 Smagen i det japanske køkken. Ole G.
Mouritsen, professor, dr.scient., Københavns
Universitet
06/04 Liv og død i fire japanske filmperler. Rasmus Brendstrup, cand.mag. i moderne kultur
og kulturformidling og programredaktør,
Cinemateket
20/04 Litteraturen og sproget. Annette Thorsen
Vilslev, ph.d. i moderne japansk litteratur
27/04 Et indblik i japansk kunst og udvekslingen
med Vesten efter 1854. Malene Wagner,
MA i kunsthistorie med speciale i japansk
kunst og japonisme i det 19. og 20. århundrede
og grundlægger af Tiger-tanuki.com.
04/05 Japansk arkitektur og rumopfattelse.
Anders Brix, arkitekt, tidl. professor ved
Kunstakademiets Arkitektskole
11/05 Historien i Japans nutid. Asger Røjle
Christensen, journalist og forfatter
Holdnr: 2212-145
Dato: 6 onsdage, start 30/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 795 kr. Studerende: 395 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

Krop og
psykologi

FUP OG FAKTA OM DIN SUNDHED

TILBAGE TIL SAMTALEN

Sundhed er godt stof, og derfor bliver vi ofte bombarderet
med modstridende budskaber om, hvad der er sundt. Vender
kostpyramiden spidsen opad eller nedad? Styrer tarmbakterier vores mentale helbred? Er det lige så sundt at løbe 10 km,
som det er at gå 10 km? Man kan let få det indtryk, at det,
der er sundt i den ene uge, er den rene gift i den næste. Begge budskaber kan imidlertid være sande, for mennesket er en
kompleks konstruktion. Det, der er sundt for den ene, kan være
mindre hensigtsmæssigt for den anden. Bliv klogere på din
egen helbredstilstand, når fem eksperter går bag om nogle af
de mange sundhedsbudskaber.

Vi lever i en tid med hurtig og ofte overfladisk onlinekommunikation.
Vi har mulighed for, at være til stede i op til flere samtaler på én gang
– i en mail, på Facebook og via sms. Med dette forløb sætter vi spot
på den dybe, fokuserede og nærværende samtale, og undersøger, hvordan den bidrager til hverdagsliv og arbejdsliv. Det er både en kunst og
en videnskab at samtale. Så hvordan gør man, og hvad kan samtalen?
Hvornår bliver den berigende for alle, giver nye indsigter, færre misforståelser og knytter tættere bånd? Tre eksperter giver dig tre forskellige vinkler på samtalen. Hør om det filosofiske grundlag, psykologiens
værktøjer og få indblik i den professionelle samtale, hvor vi bl.a. dykker
ned i samtalens rolle i forbindelse med møder. Hør om forskellen mellem
møder, hvor alle går klogere hjem og møder, hvor alle spilder deres tid.
Vær med, og styrk samtalen med dine venner, din partner, nye bekendtskaber eller professionelt.

08/02 Fysisk træning – hvor sundt er det, og hvad skal
der til? Ole Bækgaard Nielsen, institutleder og
professor i medicinsk fysiologi, Aarhus Universitet
15/02 Hormonbalance. Styrer hormonerne din krop? Ole
Sonne, lektor emeritus i fysiologi, Aarhus Universitet
22/02 Depression – årsager, symptomer og behandling.
Mahmoud Ashkanian, speciallæge i psykiatri, ph.d.
Mentis Neuropsykiatrisk Klinik
01/03 Genetik – hvilken rolle spiller generne for din
sundhed? Lone Sunde, professor, Klinisk genetisk
afdeling, Århus Universitetshospital
08/03 En sund tarm i et sundt legeme? Ernæringens
betydning. Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus
Universitetshospital
Holdnr: 2212-080
Dato: 5 tirsdage, start 8/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 695 kr. Studerende: 350 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

08/02 Filosofien og samtalen. Peter Wolsing, lektor i filosofi,
Syddansk Universitet
15/02 Psykologiens teorier og værktøjer til den gode samtale.
Asger Neumann, psykolog og ekstern lektor i psykologi,
Aarhus Universitet
22/02 Samskabende møder – den professionelle samtale.
Finn Wiedemann, lektor i uddannelsesvidenskab,
Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-134
Dato: 3 tirsdage, start 8/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KROP OG PSYKOLOGI
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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: 2212-046
Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og klinisk lektor i reumatologi,
Aarhus Universitet
Dato: Mandag 14/2
Tid: 17.30-21.30
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

BLIV VEN MED DINE TANKER:
METAKOGNITIV TERAPI

BLIV VEN MED DIT NERVESYSTEM:
SOMATIC EXPERIENCING

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 sine 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. Denne dag får du en grundlæggende introduktion til metakognitiv terapi samt konkrete værktøjer og øvelser
til at identificere uhensigtsmæssige strategier og begrænse
bekymringer og grublerier.

Somatic Experiencing™ er en kropsbaseret tilgang til at forløse belas
tende og overvældende oplevelser, der har manifesteret sig i krop og
sind. Ubearbejdede chok og traumer kan forstyrre nervesystemets
naturlige selvregulering og balance. Når nervesystemet kommer ud
af balance, vil vi opleve ubehagelige og negative påvirkninger på alle
eksistensniveauer, ikke bare kropsligt, men også mentalt. Via opmærksomhed på det som sker i kroppen, kan vi med SE™-metoden nænsomt
få bearbejdet chok og traumer og herigennem støtte nervesystemet, så
vi igen kan åbne op og få adgang til vores livsenergi. Psykolog Ursula
Fürstenwald vil give et kort overblik over stress og traumebegreber og
vise forskellige modeller til forståelse af, hvordan nervesystemet kan
blive påvirket af uforløste chok, stress og traumer. Modellerne kan få os
til at forstå, hvorfor belastende oplevelser ikke kun kan forløses via kognitiv forståelse. Ursula vil formidle forskellige udvalgte SE ™-elementer,
som kan bruges til nænsomt at arbejde med nervesystemets helingsprocesser. Der laves enkelte, blide øvelser i SE ™-metoden og evt. en lidt
større demonstration af SE ™-metoden.

Holdnr: 2212-095
Michael Portz, autoriseret psykolog og certificeret metakognitiv
terapeut
Dato: Lørdag 19/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2212-130
Ursula Fürstenwald, psykolog med speciale i psykotraumatologi og
underviser i Somatic Experiencing™, Line Rotenberg, psykoterapeut
MPF SE®-practitioner
Dato: Lørdag 12/3
Tid: 10.00-16.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Savner du et emne?
Vi modtager gerne gode forslag.
Skriv til fu@fuo.sdu.dk
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KROP OG PSYKOLOGI

KORT OG GODT OM FORHØJET BLODTRYK

KLOG PÅ HJERNEN

20-25 % af voksne har forhøjet blodtryk, de fleste i lettere grad.
Men hvad er blodtrykket egentlig mere præcist, og hvorfor er
det farligt, når det er for højt? Kan man spise eller træne sig
fra forhøjet blodtryk? Hvert minut i alle dine leveår pumper
dit hjerte blod rundt i kroppen. Nogle gange stiger trykket i
blodkarrene – fx når du er stresset eller spiser meget salt eller
lakrids. Men du kan også være genetisk disponeret for forhøjet
blodtryk (hypertension). Tilstanden kan være livstruende og
kan føre til hjerteanfald, hjerneblødning og skader på andre
organer. Få indsigt i almindelig og mere avanceret blodtryksdiagnostik, medicinsk behandling og andre nyere behandlingsmetoder. Vi tager pulsen på blodtrykket.

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: 2212-045
Boye Lagerbon Jensen, professor og forskningsleder ved Institut
for Molekylær Medicin, afdeling for Kardiovaskulær og Renal
Forskning, Syddansk Universitet
Dato: Tirsdag 15/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SÆNK DIT KOLESTEROL
”Hvad kan jeg selv gøre?”, spørger mange helt spontant, når
lægen fortæller, at kolesteroltallet er gået så meget i vejret, at
risikoen for blodprop desværre går samme vej. Over to millioner danskere har højt kolesterol. Nu har læge Jerk W. Langer
samlet videnskabens seneste resultater og anbefalinger om,
hvordan vi selv kan spise os til et sundere kolesteroltal. Forelæsningen er baseret på hans nye bog 'Sænk dit kolesterol' fra
Politikens Forlag. Jerk har hentet inspiration rundt omkring i
verden, hvor befolkningen har et særlig sundt kolesteroltal,
men du behøver bare bevæge dig hen til det nærmeste supermarked. Vi kan nemlig opnå de samme gode effekter med
danske madvarer. Jerk vil gerne vise, at kolesterolvenlig mad
hverken er kedeligt eller præget af afsavn. I forelæsningen
præsenterer han forskningen bag de sunde spiseprincipper,
som er en ekstra hjertevenlig fortolkning af anti-inflammatorisk kost, og viser, hvordan du selv kan følge dem i hverdagen.
Få også letforståelig viden om den nyeste forskning i kolesterol, hvad du ellers kan gøre for at styre dine tal i en sundere retning, hvornår kolesterolsænkende medicin er uundværlig, og
hvordan sunde kostvaner er et perfekt supplement til medicin.
Du bliver både oplyst, underholdt og inspireret. Du får mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Reel
viden og konkrete løsninger. Du kan spørge løs, og du bliver
mødt helt uden løftede pegefingre. Om underviseren: 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'.
Holdnr: 2212-053
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Mandag 21/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

22/03 Typiske og atypiske hjerner. Åsa Fex Svenningsen,
lektor i neurobiologi, Syddansk Universitet
29/03 Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, overlæge og professor
i neurofysiologi, Københavns Universitet
05/04 Hjernen og hukommelsen. Albert Gjedde, professor i
translationel neurobiologi, Syddansk Universitet
19/04 Hjernen og stress. Saga Steinmann Madsen, forsker i klinisk
fysiologi og nuklearmedicin, Syddansk Universitet
26/04 Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jensen, lektor
i neurofysiologi og motorisk kontrol, Københavns Universitet
03/05 Hjernen og stamceller. Morten Meyer, lektor i neurobiologi,
Syddansk Universitet
10/05 Hjernen og læring. Ole Lauridsen, lektor i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
17/05 Menneskers og dyrs hjerner. Jakob Christensen-Dalsgaard,
lektor i biologi, Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-128
Dato: 8 tirsdage, start 22/3
Tid: 18.45-20.30
Pris: 995 kr. Studerende: 495 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

STRESS OG STRESSHÅNDTERING:
HVAD SIGER FORSKNINGEN?
Et voksende antal danskere oplever sig selv som stressede, og stress
forskningen har påvist, at vedvarende stress kan have en negativ indflydelse på vores psykiske og fysiske helbred. Betydningen af stress
varierer imidlertid fra person til person, hvilket bl.a. hænger sammen
med forskelle i livsomstændigheder, vores sociale relationer, personlighedstræk og måden, hvorpå vi håndterer eller ”mestrer” stresspåvirkninger. Psykologiprofessor Bobby Zachariae giver et overblik over en
række centrale begreber og resultater indenfor stressforskningen og
beskriver en række centrale forhold og ”kompetencer”, som beskytter
mod udbrændthed og negative konsekvenser af stress.
Holdnr: 2212-113
Bobby Zachariae, cand.psych., dr.med. og professor ved Psykologisk
Institut, Aarhus Universitet
Dato: Torsdag 21/4
Tid: 18.30-20.15
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Mød forskerne
online
Mette Nyegaard,
professor i genetik,
Aalborg Universitet

Podcast, når det passer dig

Livestreams hjemmefra

Der ligger 600 podcasts frit tilgængelige på RADIO4's hjemmeside – og der kommer hele tiden nye til. I programmet ’Vildspor’ jagter vært Rasmus Ejrnæs Danmarks vildeste natur
sammen med en masse forskere og fortæller om, hvad vi kan
opleve i naturen uden for vores egen dør. I ’Kraniebrud’ kan
du blive klogere på alverdens emner i selskab med forskerne.

Mere end 150.000 har fulgt Folkeuniversitetets gratis livestreamede forelæsninger siden opstarten i foråret 2020. Vi
fortsætter ind i 2022, så du fortsat kan åbne en verden af
viden, uanset hvor du er. Oplev fx professor i genetik Mette
Nyegaard til livestreamingen 'Hvad kan dit DNA afsløre om
dig?'. Se hele programmet på fuau.dk.

Lyt til podcasts her:
radio4.dk/program/vildspor
radio4.dk/program/kraniebrud

Tilmeld dig livestreams her:
fuau.dk/program/livestream

Nyt nyhedmedie
Den 1. oktober var der premiere på et nyt digitalt medie til dig,
der savner nuancer i nyhedsstrømmen. Det hedder Vid&Sans,
bringer vigtige artikler og podcasts hver uge – og har ét mål:
at nuancere den aktuelle debat med forskningsbaseret viden.
På Folkeuniversitetet har vi været med til at så ideen.
Læs og lyt med her:
vidogsans.dk

Natur og
univers

VÆRD AT VIDE OM UNIVERSET
De fleste af os har nok prøvet at kigge ud i
det enorme Univers og stillet os selv spørgsmål som: Hvad består en stjerne af? Hvor
mange galakser findes der? Hvordan blev
Jorden dannet? Der findes uendeligt mange
spørgsmål om Universet, men hvor meget
ved vi egentlig om det store rum omkring
os? Universet har forundret og fascineret adskillige generationer af astronomer,
og vi bliver hele tiden klogere. Men der er
stadig mange ubesvarede spørgsmål. Kom
med på en spændende rejse, når fire forskere gør dig klogere på alt det, vi nu ved om
Universets bestanddele. Forløbet er for dig,
der gerne vil have styrket din basale viden
om astronomi eller høre mere om de nyeste
forskningsresultater.

TAG BØRNENE MED PÅ FOLKEUNIVERSITETET:
KVANTEFYSIK I BØRNEHØJDE
Kvantefysikken bliver ofte beskyldt for at være fuldstændig uforståelig og næsten mystisk. Det passer ikke. Det er bare, fordi naturen rummer mange flere fantastiske fænomener end dem, vi som mennesker normalt oplever eller har fantasi til at forestille os. I
kvantefysikkens mikroskopiske univers kan ting for eksempel sagtens være to steder på
samme tid. Dette arrangement er for de nysgerrige børn og deres voksne. Vi skal tale om
atomer, sandsynligheder, superpositioner og entanglement, hilse på Schrödingers kat, der
både er død og levende på én gang og lave et par eksperimenter. Arrangementet tager
udgangspunkt i børnebogen 'Finn Foton og kvantefysikken', der blev skabt ud fra en ide
om, at børn har lettere ved at acceptere kvantefysikkens fænomener, end voksne har. De
har stadig deres fantasi i god behold og er endnu ikke blevet skolet i, hvad der lader sig
gøre, og hvad der ikke gør. 'Finn Foton og kvantefysikken' er den første bog i en serie
af skæve muntre fortællinger skabt i samarbejde mellem kunstnere og kvantefysikere.
Bøgerne tager inspiration fra naturvidenskaben og omformer det til underholdende fortællinger i et eventyrligt univers. Det er et vindue til naturvidenskaben i børnehøjde, der
forener humor og læring. For børn i 8-10 års alderen.
Holdnr: 2212-121

23/02 Planeter. Mads Fredslund Andersen,
SONG manager og astrofysiker ved
Stellar Astrophysics Centre, Aarhus
Universitet
02/03 Galakser. Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler,
Aarhus Universitet
09/03 Jorden og Solen. Christoffer Karoff,
lektor i astronomi, Aarhus Universitet
16/03 Stjerner. Mia Lundkvist, assistent
professor i fysik og astronomi,
Aarhus Universitet
Holdnr: 2212-005
Dato: 4 onsdage, start 23/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 595 kr. Studerende: 295 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

Ulrich Busk Hoff, operationel leder af QuantumDTU
Dato: Lørdag 26/2
Tid: 10.15-12.15
Pris: 195 kr. Barn: 50 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

STJERNEHIMLEN FOR FODGÆNGERE
Historien om prinsesse Andromeda og helten Perseus knytter sig til efterårets stjernehimmel. I denne forelæsningsrække får du historien fortalt, og vi kigger også på de andre
aktuelle stjernebilleder. Desuden kan du lære, hvordan du selv finder stjernebillederne på
himlen. Ole J. Knudsen fra Stellar Astrophysics Centre på Aarhus Universitet fører os her
ind i himmelmekanikken, årets gang på himlen og det drejelige stjernekort (som du kan
købe ved forelæsningerne). Vi tager også en kulturastronomisk afstikker til stjernebilledernes og stjernenavnenes historie.
Holdnr: 2212-104
Ole J. Knudsen, BSc i fysik og astronomi, Aarhus Universitet
Dato: 4 tirsdage, start 8/3
Tid: 19.15-21.00
Pris: 595 kr. Studerende: 295 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

NATUR OG UNIVERS

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: 2212-021
Bjarne Bo Jensen, biolog
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TO FAG, ÉT EMNE: HVAD ER TID?
Hvad er tid? Hvis ingen spørger mig, ved jeg det. Men hvis jeg skal forklare det for nogen, ved jeg det ikke. Tiden er omdrejningspunktet for
alt i vores liv. Tiden bestemmer, hvornår vi skal stå op, hvornår vi skal
arbejde, og hvornår vi må holde fri, hvor gamle vi er, og hvor lang tid et
æg skal koge, hvis det skal være blødkogt. Engang troede man, at tiden
bevægede sig cirkulært, og at alle begivenheder i verdenshistorien ville
gentage sig. I dag har vi en lineær tidsopfattelse med en begyndelse,
en midte og en afslutning. Vi bruger hele tiden 'tiden' til at beskrive den
verden, vi kender. Alligevel er tiden svær at definere. I fysisk forstand
giver vores opfattelse af tiden måske slet ikke mening, og vores tidserfaring kan være en illusion. Denne aften sætter vi spot på fænomenet
tid fra to vinkler, der komplementerer og udfordrer hinanden. Få indblik
i, hvordan to forskellige fagligheder går til samme emne, når vi inviterer
en filosof og en fysiker til at give hver sit bud på, hvordan man skal
forstå fænomenet tid.

Dato: Lørdag 14/5

Holdnr: 2222-009

Tid: 09.00-11.30
Pris: 250 kr.

Søren Harnow Klausen, professor i filosofi, Syddansk Universitet, Martin
Snoager Sloth, professor i kosmologi og partikelfysik, Syddansk Universitet

Sted: Dons Nørresø, Idrætsanlægget ved Bavnehøjvej 177, 6040
Egtved

Tid: 18.30-20.15

Dato: Tirsdag 4/10 efterår 2022
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

FORBLØFFENDE NATURFÆNOMENER
Naturen er ganske enkelt fantastisk! Vi forbløffes gang på gang
af nye opdagelser – nogle er kilde til forundring, mens andre
giver os fornyet inspiration inden for bl.a. teknologi og sundhed. I denne forelæsningsrække tager en række forskere og
eksperter dig med på en overraskende rundtur blandt naturens
mange forbløffende fænomener. Vi kommer tæt på teknologi,
der har naturen som forbillede, en række dyrs vidt forskellige
fysiologiske tilpasninger, fugle på træk og bakterier, der leder
strøm. Og vi lader os forundre over eksempler på ekstreme
vejrfænomener overalt på kloden. Lad forskere og eksperter
give dig store øjne og måbende mund, når de belyser nogle af
naturens genialiteter!
07/09 Trækfuglenes gåder. Preben Clausen, seniorforsker
i vildtbiologi, Aarhus Universitet
14/09 Myrens forunderlige verden. Hans Joachim
Offenberg, seniorforsker i plante- og insektøkologi,
Aarhus Universitet
21/09 Dyrenes fantastiske fysiologi. Tobias Wang Nielsen,
professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet
28/09 Kabelbakterier – levende ledninger
05/10 Bioinspirerede materialer – teknologi med naturen
som forbillede. Henrik Birkedal, lektor, Institut for
Kemi og iNANO, Aarhus Universitet
Holdnr: 2222-004
Dato: 5 onsdage, start 7/9 efterår 2022
Tid: 18.15-20.00
Pris: 695 kr. Studerende: 350 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KVANTEFYSIK OG FILOSOFI
Kvantefysik er en af de mest succesrige teorier, mennesket endnu har
udviklet. Den har givet os indsigt i atomernes verden og gjort det muligt
at udvikle helt nye teknologier. Men det er også en fysisk teori, som
beskriver fænomener, vi ikke kender fra vores dagligdag. Som vi ikke
har noget godt sprog for, og som også er i modstrid med vores erfaringer. Hvad fortæller kvantefysikken os om verden, og hvad er de filosofiske konsekvenser heraf? I forelæsningen vil vi se på kvantefænomener
og teorien, der bruges til at forklare dem, samt diskutere, om nogle af
aspekterne har filosofiske konsekvenser.
Holdnr: 2222-008
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker, DTU SPACE
Dato: Tirsdag 22/11 efterår 2022
Tid: 17.15-21.15
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Kunst, arkitektur
og design

TUREN GÅR TIL BERLIN

LÆR AT SE PÅ KUNST

Tag med på en lystvandring gennem Berlins nyere historie,
arkitektur og kunst med afsæt i de steder, forelæserne selv
vender tilbage til. Vi går tæt på Berlins omtumlede tilværelse i det 20. århundrede med blik til århundrederne før og efter. 1900-tallets Berlin er i konstant forvandling: De brølende
1920’eres kreative løssluppenhed, som senere blev trampet ned
af nazisternes støvler, Berlin som magtcentrum i Det Tredje
Rige, byens deling under Den Kolde Krig, Murens fald og genforening, fulgt af en ny blomstringstid. Få indblik i en by, der
historisk, kunstnerisk og arkitektonisk har haft stor indflydelse
på resten af verden i forskellige perioder – og få endnu mere
ud af det, du ser, næste gang du går rundt i Berlins gader og
besøger byens museer.

Hvordan kan forskellige former for billedkunst opleves? Hvordan sætter
man ord på sine indtryk? Er kunsten åben for enhver fortolkning, eller har den en funktion, en morale, et budskab? Omdrejningspunktet er
de kunsthistoriske perioder samt forskellige kunstneres udtryksformer
og stilarter. Denne lørdag stiller vi skarpt på farver, former, motiver og
materialer og ser på nogle af de forskellige idealer og holdninger, der
har været med til at forme kunstens fortællinger og udtryksformer. Desuden undersøger vi en række af de symboler og referencer, der ligger
gemt i kunsten. Få værktøjer til at knække kunstens kode.

16/02 Berlins arkitektur. Hans Christian Post, postdoc ved
Syddansk Universitet
23/02 Berlins historie. Martin Amitsbøll Husted, cand.mag.
i filosofi, samfundsfag og historie
02/03 Kunst i Berlin. Emilie Engbirk, cand.mag. i moderne
kultur og kulturformidling
Holdnr: 2212-073
Dato: 3 onsdage, start 16/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 2212-041
Anne Sofie Ejersbo, mag.art. i kunsthistorie
Dato: Lørdag 26/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

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

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

Tid: 18.15-20.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

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 indenfor kunsthistorie, designhistorie og
kunsthåndværk. Foredragsrækken er udarbejdet i forbindelse
med den aktuelle særudstilling på Trapholt: 'Verner Panton –
Farver en ny verden.' OBS: Alle skal betale entré til Trapholt
for at deltage i forelæsningsrækken. Klub Trapholt medlemmer
får studiepris.
02/03 Farveteorier i billedkunsten. Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet
09/03 Farvernes narrativer og betydning. Maria HøghMikkelsen, 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,
uddannet fra Designskolen Kolding i industrielt design
og Design Academy Eindhoven
Holdnr: 2212-019
Dato: 4 onsdage, start 2/3
Tid: 19.00-20.45
Pris: 595 kr. Studerende/medlemmer af Klub Trapholt: 295 kr.
Sted: Trapholt , Æblehaven 23, 6000 Kolding

MØD ERIK A. FRANDSEN PÅ TRAPHOLT
I januar 2022 præsenterer Trapholt en soloudstilling med Erik
A. Frandsen (1957), hvor den autodidakte danske maler præsenterer en række helt nye malerier, der undersøger skønhedsbegrebet. Erik A. Frandsen trækker på såvel kunsthistorien
som hverdagsobservationer i sin kunst, og det aktuelle projekt
indgår som en del af Trapholts forskningsprojekt ’Maleriske
Sansninger’ om maleriets rolle i det 21. århundrede. Mød Erik A.
Frandsen og direktør Karen Grøn til et foredrag og i samtale om
den aktuelle udstilling på Trapholt. OBS: Alle skal betale entré
til Trapholt for at deltage i forelæsningsrækken. Klub Trapholt
medlemmer får studiepris.
Holdnr: 2212-156
Karen Grøn, museumsdirektør Trapholt, Erik A. Frandsen,
kunstner
Dato: Lørdag 19/3
Tid: 10.00-11.45
Pris: 195 kr. Studerende/medlemmer af Klub Trapholt: 95 kr.
Sted: Trapholt , Æblehaven 23, 6000 Kolding
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KUNSTHISTORIENS STØRSTE OUTSIDERE
Igennem kunsthistorien har der altid være outsidere. Kunstnere, der
ikke passede ind i tidens normer, eller som gjorde oprør mod den gode
smag, mod samtidens kunstforståelse. Måske var de outsidere i samfundet, pga. køn, klasse eller etnicitet, eller de blev ikke anerkendt, fordi
de gjorde noget helt nyt med kunsten, som omgivelserne endnu ikke
forstod. Men ofte har disse outsidere været med til at skubbe kunsten i
nye retninger. Mange nåede ikke at få anerkendelse i deres egen levetid,
men står i dag som nogle af de største kunstnere, vi kender. I denne
forelæsningsrække går vi i dybden med kunsthistoriens forskellige perioder og hører om alle dem, der var udenfor i deres egen tid, både i og
uden for Danmark. Kom med på en spændende tidsrejse, og hør om alle
de største outsidere igennem kunsthistorien.
30/03 Sofonisba Anguissola, Lavina Fontana og andre
kunstnerkvinder (1500-1600). Gitte Tandrup, kunsthistoriker
06/04 Maria Sibylla Merian (1647-1717). Mathilde Teglgaard Nielsen,
cand.mag. i kunsthistorie
20/04 Europæiske outsidere – internationalt udsyn i en nationalromantisk tid: Ditlev Blunch, L.A. Schou, Elisabeth Jerichau
Baumann m.fl. (ca. 1830-1880). Birgitte Zacho, kunsthistoriker
27/04 Kristian Zarthmann – en queer kunstner (ca. 1880-1917).
Tea Baark Mairey, kunsthistoriker
04/05 Insidere og outsidere – kampen om den franske Salon:
Gustave Courbet, Édouard Manet, Alexandre Cabanel,
A.W. Bouguereau m.fl. (ca. 1850-1900).
Birgitte Zacho, kunsthistoriker
11/05 Hilma af Klint (1862-1944) og Franciska Clausen (1899-1986).
Mathilde Teglgaard Nielsen, cand.mag. i kunsthistorie
18/05 Køn, identitet og oprør i mellemkrigstidens kunst: Hannah
Höch, Claude Cahun m.fl. (ca. 1916 -1944). Amalie Grubb
Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie
25/05 Outsidere, dissidenter og kommunister: Danske kunstnere
i kold krig (1945-1991). Kristian Handberg, adjunkt i kunst
historie, Københavns Universitet
Holdnr: 2212-086
Dato: 8 onsdage, start 30/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 995 kr. Studerende: 495 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNST OG ERKENDELSE
Hvad er det, billedkunsten kan – ikke alene i forhold til andre kunst
arter, men også i forhold til fx videnskab, tro og filosofi? Hvad har man
i forskellige perioder af historien forbundet med det, vi kalder kunst, og
hvad er kunstens potentialer og begrænsninger? Er god kunst først og
fremmest idé-baseret (konceptuel), eller handler det mere om at finde
end om at finde på? Bliv klogere på, hvad kunst er, og hvad det kan, når
vi søger svar på disse og lignende spørgsmål med udgangspunkt i konkrete kunsthistoriske nedslag i værker og holdninger fra oldtid til nutid
og med særlig interesse for de store kunstneriske skift gennem tiden.
Holdnr: 2222-003
Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 15/10 efterår 2022
Tid: 10.15-16.15
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

KOM I GANG MED AKTIEINVESTERING

TILBAGE TIL SAMTALEN

Vil du i gang med at investere i aktier, og vil du have den rette
viden til at komme godt fra start med investeringerne? Så vær
med denne aften. Med afsæt i teori og praktiske erfaringer vil
du lære om de muligheder og risici, der kan opstå ved aktieinvestering, og du vil få viden og værktøjer til at komme i gang
med aktieinvestering. Få en introduktion til aktiehandel og viden om fundamental analyse, forskellige værktøjer og indsigt
i relevante nøgletal. Hør også om fejl og motivation, og find
ud af, om aktieinvestering er noget for dig. Underviser Morten
M. Bang er en erfaren aktieanalytiker og iværksætter med 15
års erfaring inden for aktie- og ejendomsinvestering. Morten
har en stor passion for at gøre økonomi og investering spændende og tilgængeligt for flere. Læs mere om Morten Bang på
www.mortenbang.dk

Vi lever i en tid med hurtig og ofte overfladisk onlinekommunikation.
Vi har mulighed for, at være til stede i op til flere samtaler på én gang
– i en mail, på Facebook og via sms. Med dette forløb sætter vi spot på
den dybe, fokuserede og nærværende samtale, og undersøger, hvordan
den bidrager til hverdagsliv og arbejdsliv. Det er både en kunst og en videnskab at samtale. Så hvordan gør man, og hvad kan samtalen? Hvornår
bliver den berigende for alle, giver nye indsigter, færre misforståelser og
knytter tættere bånd? Tre eksperter giver dig tre forskellige vinkler på
samtalen. Hør om det filosofiske grundlag, psykologiens værktøjer og få
indblik i den professionelle samtale, hvor vi bl.a. dykker ned i samtalens
rolle i forbindelse med møder. Hør om forskellen mellem møder, hvor
alle går klogere hjem og møder, hvor alle spilder deres tid. Vær med,
og styrk samtalen med dine venner, din partner, nye bekendtskaber
eller professionelt.

Holdnr: 2212-039
Morten M. Bang, cand.merc.aud., aktieanalytiker og iværksætter
Dato: Mandag 7/2
Tid: 17.30-21.15
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

08/02 Filosofien og samtalen. Peter Wolsing, lektor i filosofi,
Syddansk Universitet
15/02 Psykologiens teorier og værktøjer til den gode samtale.
Asger Neumann, psykolog og ekstern lektor i psykologi,
Aarhus Universitet
22/02 Samskabende møder – den professionelle samtale. Finn Wiedemann, lektor i uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-134
Dato: 3 tirsdage, start 8/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Følg med på Facebook
facebook.com/
koldingfolkeuniversitet

ARBEJDSLIV, LEDELSE OG KOMMUNIKATION

DET MENINGSFULDE ARBEJDSLIV
– INDSIGT, FORSTÅELSE OG UDVIKLING
Når indsigt skaber forståelse, så udvikler det meningsfulde
arbejdsliv sig, og det gør ledere og medarbejdere i stand til
sammen at løse vanskelige opgaver. Det gælder for både ledere og medarbejdere, at vi kan frisætte store potentialer, når vi
udvikler evnen til at forstå hinandens perspektiver. Når vi integrerer vores forskellige synspunkter og vidensområder, kan
der opstå nye løsninger på arbejdspladsen. Den meningsfulde
proces starter der, hvor trygheden tillader, at vi ærligt tilkendegiver, hvad vi er gode til. Men også hvad vi ikke er gode til.
En sådan udvikling starter med en større selvindsigt, som bidrager til en positiv indvirkning på selvværdet og selvrespekten. Når man ved, hvad man kan bidrage med, kan man åbent
og tillidsfuldt tale med sine kolleger om nye opgaveløsninger.
Uanset om man er leder eller medarbejder. Få nye indsigter
om det meningsfulde arbejdsliv og konkrete løsningsforslag
til dine fastlåste udfordringer. Forløbet foregår i vekselvirkning
mellem oplæg, refleksion og dialog.

LEDELSE – NU OG I FREMTIDEN
Du har måske allerede oplevet, at dine unge medarbejdere stiller flere
krav til frihed, involvering og personlig udvikling i arbejdet end dine ældre medarbejdere – og at det giver dig udfordringer ledelsesmæssigt.
Det er en udvikling, som kun vil blive forstærket i de kommende år, i
takt med at der kommer flere unge ind på arbejdsmarkedet med et anderledes fokus på blandt andet selvledelse og selvlæring. En bredere
ledelses- og menneskeforståelse er påkrævet, hvilket udfordrer den ledelse og lederrekruttering, vi kender. I forelæsningen kommer vi med et
konkret bud på, hvordan der gennem personlig ledelse kan bygges bro
over aldersgrænser og skabes en mere succesfuld ledelseskultur – en
måde der skaber ledelsesfokus, samarbejde og glade medarbejdere på
tværs af aldersgrænser. Forelæsningen er målrettet ledere på alle niveauer, som ønsker inspiration til selv at blive en mere kompetent leder,
og tager afsæt i bogen 'Fremtidsorienteret Ledelse, 10 Kernekompetencer der styrker din konkurrenceevne', af Leif Lyder Jensen, Forlaget
Granhof & Juhl, 2020.
Holdnr: 2212-111
Leif Lyder Jensen, ledelseskonsulent, Lean, Life & Leadership

Holdnr: 2212-109

Dato: Tirsdag 15/3

Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, Aarhus Universitet

Tid: 18.45-20.30
Pris: 350 kr. Studerende: 195 kr.

Dato: Onsdag 9/3

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tid: 17.30-21.15
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Vil du give medarbejderne
i din virksomhed
kompetenceudvikling?
Kontakt os for at høre mere
om muligheden for en
virksomhedsaftale
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Litteratur og
musik

MUSIKKENS MESTERVÆRKER

NORDISKE BESTSELLERE

Kom og få mere ud af musikken! I forelæsningsrækken dykker vi ned i
nogle musikværker – deres historie, udtryk og karakteristika. Her er en
wienerklassisk og en romantisk symfoni samt musikalske fortællinger
om Hebriderne, om Napoleons Ruslandsfelttog og om ulykkelig kærlighed i Verona og blandt kunstnere i Paris. Nyd at kunne fordybe dig i ét
værk ad gangen, og få samtidig en introduktion til 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 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.

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

11/02
25/02
04/03
11/03

Haydn: 'Symfoni nr. 94, Paukeslagssymfonien'
Mendelssohn: 'Hebriderne' & 'Symfoni nr. 3, Den skotske'
Tjajkovskij: 'Romeo og Julie' & '1812-ouverturen'
Puccini: 'La bohème'

Holdnr: 2212-029
Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Dato: 4 fredage, start 11/2
Tid: 11.00-12.45
Pris: 595 kr. Studerende: 295 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

28/02 Ida Jessen: 'Kaptajnen og Ann Barbara'
(2020). Jørgen Aabenhus, ekstern lektor i
dansk, Syddansk Universitet
07/03 Astrid Saalbach: 'Der hvor du ikke vil hen'
(2021). Erik Svendsen, lektor i dansk,
Roskilde Universitet
14/03 Johan Harstad: 'Max, Mischa & Tetoffensiven' (2018). Neal Ashley Conrad
Thing, ph.d. i litteraturvidenskab
21/03 Einar Már Guðmundsson: 'Islandske
forbrydere' (2021). Mogens Davidsen, lektor
i litteratur, Syddansk Universitet
29/03 Anne Lise Marstrand-Jørgensen: 'Margrete
I' (2020). Leif Søndergaard, lektor emeritus
i litteratur, Syddansk Universitet
OBS! Ligger på en tirsdag
04/04 Glenn Bech: 'Farskibet' (2021). Camilla
Schwartz, lektor i dansk, Syddansk Universitet
Holdnr: 2212-084
Dato: 5 mandage og 1 tirsdag, start 28/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 795 kr. Studerende: 395 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

LITTERATUR OG MUSIK
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BOB DYLAN – 80 ÅR
Der er næppe nogen anden kulturpersonlighed, der har påvirket det moderne
samfund så meget, som Bob Dylan har gjort siden begyndelsen af 1960’erne.
Normalt siger man, at sange ikke forandrer noget, og det holder også normalt
stik. Men Bob Dylans første sange og albums satte perspektiv på 1960’ernes
ungdomsoprør, der frisatte individet fra fortidens stive normer og forventninger.
I de følgende årtier har Bob Dylans sange været med til at åbne for moderne individers søgen efter indhold i tilværelsen. Ikke mindst med den svære kærlighed
som omdrejningspunkt. På den måde har Bob Dylans sange haft dybde og været
relevante for de fleste. I anledning af Bob Dylans 80-års fødselsdag i maj sætter
vi her fokus på hans værk og går i dybden med nogle af hans helt centrale sange.
Det bliver også til et overblik over Bob Dylans påvirkning af danske kunstnere, og
vi slutter af med nogle musikalske eksempler med Bob Dylans sange på dansk.
PROGRAM
10.00-11.00: Værket – manden og musikken.
Banen kridtes op. Vi forsøger at etablere et overblik.
Michael Krogsgaard, ortopædkirurg, Bispebjerg Hospital – Dylans uofficielle arkivar
11.15-12.05: Dylans bedste numre.
En digter og kender af Bob Dylans univers sættes på den svære prøve: De tre
bedste Dylan sange. Hvorfor? – og hvorfor er der andre, der ikke kom med? Og
betyder de noget i dag?
Asger Schnack, digter og forfatter
12.05-12.40: Frokost
12.40-13.40: Bob Dylan og nobelprisen.
Om litterære kvaliteter og perspektiver i Dylans sange.
Anne-Marie Mai, professor i litteratur, Syddansk Universitet – Dylans talsperson
for nobelprisen
13.55-14.45: Danske kunstnere med et øre til Dylan.
Et bud på Dylans musikalske indflydelse i Danmark.
Johannes Andersen, musiker og samfundsforsker, Aalborg Universitet
15.00-15.45: Dylan på dansk.
Der spilles bl.a. sange fra albummet ’Natten er nær. Bob Dylan på dansk’.
Johannes Andersen & The Overheads
(Johannes Andersen, Ole B. Jensen, Jacob Dreyer og Jens Askehave)
15.45-16.00: Tak for i dag
Vært: Johannes Andersen, Aalborg Universitet

Har du set vores nye børnehold
på side 12? Det handler om
kvantefysik og en kat, der både
er død og levende

Holdnr: 2212-098
Anne-Marie Mai, professor i litteratur, Syddansk
Universitet, Michael Rindom Krogsgaard, professor,
idrætstraumatologi og artroskopi v. Bispebjerg Hospital/
Københavns Universitet, Johannes Andersen, lektor
i politik og administration, Aalborg Universitet, Asger
Schnack, forfatter
Dato: Lørdag 5/3
Tid: 10.00-16.00
Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Religion
og filosofi

FILOSOFIENS MESTERVÆRKER
Filosofien vrimler med tanker udtænkt af historiens mange filosoffer og
nedskrevet i et utal af filosofiske værker. Alligevel dukker nogle værker
oftere op end andre. Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig! Disse filosofiske mesterværker har det med at overleve deres fortolkninger og
være en uudtømmelig kilde til menneskets forsøg på at forstå sig selv
og sin verden. Aristoteles’ dyder, Descartes' cogito og Kants kritik er
eksempler på sådanne store tanker i filosofien, som vi ikke bare har bag
os, men stadig i høj grad foran os. Bliv indført i – og udfordret af – en
perlerække af filosofiens absolutte mesterværker.
11/02
18/02
25/02
04/03
11/03
18/03

Aristoteles – Den nikomakhæiske etik
Augustin – Bekendelser
René Descartes – Metafysiske meditationer
Immanuel Kant – Kritik af den rene fornuft
Søren Kierkegaard – Kjerlighedens gjerninger
Friedrich Nietzsche – Moralens genealogi

DE STORE ENERE: DANSK KULTUROG ÅNDSHISTORIE FRA KIERKEGAARD
TIL TRIER
Det er ikke nemt at være et geni. Om vi taler Kierkegaard, H.C.
Andersen eller Blixen, så var de konstant i slagsmål med sig
selv og omverdenen. Men det er ikke kun i deres kontrærhed,
at de ligner hinanden. Det gør de også i deres kreative enegang. I løbet af denne temalørdag vil disse tre fyrtårne i dansk
åndsliv samt andre danske enere – fx J.P. Jacobsen, Tove
Ditlevsen, Carl Th. Dreyer og Lars von Trier – blive sat ind i
en kulturhistorisk sammenhæng. Udover at se på dem som
unikke litterære kunstnere, vil vi også se på dem indbyrdes, i
forhold til deres samtid og bruge dem som prisme til at se på
vekselvirkningen mellem Danmark og resten af verden. På den
baggrund vil vi forsøge at at markere en rød tråd igennem de
sidste 200 års danske kultur- og åndshistorie.
Holdnr: 2212-102

Holdnr: 2212-063

Jakob Holm, mag.art. i litteraturvidenskab

Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

Dato: Lørdag 19/2

Dato: 6 fredage, start 11/2

Tid: 10.30-16.30

Tid: 13.15-15.00

Pris: 495 kr. Studerende: 250 kr.

Pris: 795 kr. Studerende: 395 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Savner du et emne?
Vi modtager gerne gode forslag.
Skriv til fu@fuo.sdu.dk

RELIGION OG FILOSOFI
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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. I disse situationer finder vi meningsfuld tid med indhold, glæde og livsfylde. Men hvordan fylder vi livet med de ting, som
giver os mening? For 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.
23/02 Tidens komme: guddommelighed, virke og mening.
Peter Lodberg, professor MSO i teologi, Aarhus Universitet
02/03 Tidens fordring: eksistens og ånd. Ole Morsing,
lektor emeritus i idéhistorie, Aarhus Universitet
09/03 Tilblivelsens tid og den dvælende tid – alternativer til
tidnød og stressende tid. Mogens Pahuus, professor emeritus
i filosofi, Aalborg Universitet
16/03 Tid og fortælling: analyse og fiktion. Carsten Pallesen, lektor
i teologi ved Københavns Universitet
23/03 Tid og fordybelse: forestilling om fortid og fremtid. Anne
Marie Pahuus, lektor i filosofi og prodekan, Aarhus Universitet
30/03 Tid og væren: livsfylde, historie og mening. Thomas Schwarz
Wentzer, professor i filosofi, Aarhus Universitet
06/04 Når tiden rinder ud: død, sorg og fravær af tid. Mogens
Pahuus, professor emeritus i filosofi, Aalborg Universitet
Holdnr: 2212-004
Dato: 7 onsdage, start 23/2
Tid: 18.45-20.30
Pris: 895 kr. Studerende: 450 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. Trods dette er religion en langt større succes end videnskab.
Langt de fleste mennesker i verden er religiøse, mens langt færre har
forstand på naturvidenskab. Hvordan kan det være? Er der grund til
bekymring? Hvordan bør vi analysere tingene? I forelæsningen går vi
religionshistorisk til værks og tilbyder en videnskabelig – humanistisk
– forklaring på tingene.
Holdnr: 2212-006
Mikael Rothstein, lektor i sammenlignende religionshistorie, Syddansk
Universitet
Dato: Tirsdag 8/3
Tid: 18.30-20.15
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

GÅ DIG KLOG – FILOSOFISK BYVANDRING
Vandring og byliv har for mange filosoffer været både et redskab til at finde inspiration og en arena at filosofere i. Filosoffer
som Sokrates, Kant, Kierkegaard, Sartre og Rousseau har alle
vandret rundt i byens gader for at debattere filosofi med andre
af byens borgere og for at bevæge tankerne og få sat gang i
samspillet mellem krop og sind. Vær med, når Folkeuniversitetet i selskab med filosof Carsten Fogh Nielsen sætter farten
ned og drager på filosofisk byvandring. Kom med på en tur
rundt i Kolding, samtidig med at vi sætter fokus på, hvad byen
kan og har betydet for tænkningen. Få et indblik i filosofiens
forhold til byer og vandring i godt selskab. Lær, hvordan man
tænker og får idéer på farten. Vær med, når vi filosoferer over,
hvordan en by opstår, hvordan byen fungerer som politisk rum,
og hvad det vil sige at være fodgænger i den. Lær om samspillet mellem filosofi, natur, kultur, etik, politik, krop og bevægelse
på en eftermiddag med tænksom byvandring. Husk at medbringe gode sko til gåturen. Maks. 25 deltagere.
Holdnr: 2212-079
Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi, Syddansk Universitet
Dato: Mandag 16/5
Tid: 16.00-17.45
Pris: 235 kr.
Sted: Info om mødested oplyses senere
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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 forsideforskere:
kirstinemengel.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 et begrænset antal pladser til
rådighed.

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.

Tilmeld dig på hjemmesiden
fuodense.dk/kolding

Forplejning
Vi sælger kaffe og te inkl. chokolade for 20 kr.
Se sdu.dk for 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.

Bøger, noter og slides

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

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

Virksomhedsaftaler
Vil du give medarbejderne i din
virksomhed kompetenceudvikling,
læring og en god oplevelse på Folkeuniversitetet? Kontakt os og hør
mere om muligheden for en virksomhedsaftale.
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Styrelsen ved Folkeuniversitetet
i Syddanmark
Simon Møbjerg Torp (formand), dekan, Det
Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
/ Bente Kaspersen (næstformand), Folke
universitetet 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 / Rune Lundberg, Museum Kolding

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.

Religion: Johanne Louise Christiansen,
adjunkt i religionsvidenskab, Syddansk Universitet.
Teologi: Marianne Skovmand, præst ved Diernæs og Faaborg Kirker / Jens Buchwald
Andersen, universitetspræst, Syddansk Universitet / Erik Ransby, sognepræst, Vor Frelsers Kirke / Jens Rasmussen, hospitalspræst
/ Lars Hedegaard Hagensen, sognepræst,
Dalum Kirke / Gabriella Dahm, sogne
præst, Kerteminde-Drigstrup sogn / Mette
Behrndtz, sognepræst, Nr. Lyndelse Kirke
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

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 / Astrid
Jørgensensen / Preben Samsøe

Oplag: 9.500
Grafisk opsætning og tryk:
Walk og Stibo Complete
Portrætfotograf forside: Kirstine Mengel
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 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
Karen Harritsø, karenbroede@
gmail.com
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

