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Velkommen

Åbningsforelæsning: 
Puslingelandet og 
Den Store Krig 

Vi glæder os til at præsentere dig for vedkommende forskning i gode rammer og med mange forskellige 

samarbejdspartnere. Forskerne på Syddansk Universitet tager engageret del i udviklingen af vores pro-

gram, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak. Uden jer, intet program. En stor tak går også 

til Trapholt, til Biblioteket i Kolding, til Koldinghus og til vores gode venner på de andre Folkeuniversiteter 

i landet. Samarbejderne har resulteret i, at du her sidder med et fagligt varieret og stærkt program, og at 

mange af Danmarks dygtigste forskere gæster Folkeuniversitetet i Kolding i den nærmeste fremtid. Tag 

godt imod dem!

Rigtig god fornøjelse.

Ditte Løndahl Farup, programredaktør

Annette Hansen, sekretariatsleder

Åbningstider og kontakt

Telefontid: Mandag til fredag kl. 
10.00-15.00

Folkeuniversitetet i Odense
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf. 6550 2772 
E-mail: fu@fuo.sdu.dk
www.fuodense.dk  

Tilmelding

Tilmeld dig på hjemmesiden 
fuodense.dk

Rabatter 

Studerende kan deltage i alle hold 
med 50 % rabat, hvor bøger, for-
plejning og andre udgifter ikke er 
inkluderet.  

Rabatter med aftalekoder

Ansatte på SDU har gratis adgang 
til alle hold, hvor bøger, forplejning 
og andre ekstra udgifter ikke er 
inkluderet. Alumner kan deltage i 
udvalgte hold med 50 % rabat på 
Syddansk Universitet i Odense og 
i Kolding. Medlemmer af Dansk 
Sygeplejeråd Kreds Syd kan delta-
ge i udvalgte hold med 50 % rabat 

på Folkeuniversitetet i Odense og 
i Kolding. Kontakt sekretariatet på 
fu@fuo.sdu.dk for at få en aftale-
kode og information om tilmelding 
med rabat. 

Afmelding

Hvis du fortryder, kan du få det ind-
betalte beløb refunderet fratruk-
ket ekspeditionsgebyr på 120 kr.  
Afmelding skal ske senest 14 dage 
før holdstart.

Forplejning

Vores studentermedhjælpere sæl-
ger kaffe og the med en småkage 
til 10 kr. på alle hverdage. Husk 
kontanter eller MobilePay. Om lør-
dagen er kantinen åben til kl. 13.30. 

Sekretariatet

Sekretariatsleder 
Annette Hansen 

Programredaktør
Ditte Løndahl Farup

Studentermedhjælper 
Kristian Boeskov

Bogholder 
Susanne Willum

Styrelsen i Kolding

Maja Damgaard Christensen (for-
mand) / Hans Christian Jensen 
(Syddansk Universitet) / John Ras-
mussen, næstformand (Koldinghus 
– Forening af slægtsforskere) / 
Birgitte Norlyk (Syddansk Univer-
sitet) / Lena Wiborg (Syddansk 
Universitet) / Camilla Gustavson 
(Trapholt) / Nanna Ebert (Kolding-
hus) /  Kenneth Osborg / Astrid 
Jørgensen.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig 
ret til ændring af underviser, lokale, 
dato og tidspunkt. Sådanne æn-
dringer giver ikke ret til refusion af 
betalingen.
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I 2018 er det 100 år siden, 1. Verdenskrig sluttede. Det markerer Folkeuniversitetet ved 

efterårets åbningsforelæsning, som holdes af professor Nils Arne Sørensen. 

Midt under 1. Verdenskrig beskrev Jeppe Aakjær i et digt Danmark således: ”Du pusling- 

land, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge” (Som dybest brønd, 

1916). Sammenlignet med hvad der foregik i de krigsførende lande i Europa, havde Aakjær 

ret. Men krigen satte faktisk dybe spor i danskernes tilværelse. I bestræbelsen på at beskyt-

te befolkningen mod konsekvenserne af krigen voksede staten sig uhørt stærk. Tusindvis 

af danskere blev indkaldt til sikringsstyrken. Krigskonjunkturerne skabte gullaschbaroner 

og andre nyrige, men også rationering, nød og fattigdom. Syd for Kongeågrænsen kom de 

dansksindede i tysk krigstjeneste, men det tyske nederlag var også forudsætningen for, at 

Sønderjylland kunne blive dansk ved Genforeningen i 1920. Forelæsningen vil belyse disse 

udviklinger og også diskutere, om krigen satte sig vigtige, blivende spor.

Efter forelæsningen serveres der vin, vand og snacks.

Holdnr: 1822-157
Nils Arne Sørensen, professor i historie, Syddansk Universitet
Dato: Torsdag 13/9
Tid: 18.00-19.30
Pris: 75 kr.
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding 
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FRA WASHINGTON TIL TRUMP: 
SLAVERI, FRIHED OG LIGHED I USA

Det sorte USA’s historie handler om spændingsforhol-

det mellem USA’s friheds- og lighedsidealer og en rå 

racemæssig praksis, fra nationens fødsel over slaveri-

ets epoke, Borgerkrigens æra, Ku Klux Klans velmagts-

dage og borgerrettighedsbevægelsens blomstrings-

tid, til det USA vi kender i dag, under de diametrale 

modsætninger Barack Obama og Donald Trump. 

18/09  Fra 1776 til borgerkrigen. Jørn Brøndal, 

lektor, Syddansk Universitet

25/09  Borgerkrigen og rekonstruktion. Anders Bo 

Rasmussen, lektor, Syddansk Universitet

02/10  Den ’klassiske’ borgerrettighedsbevægelse 
frem til 1965. Jørn Brøndal, lektor, Syddansk 

Universitet

09/10  Fra 1966 til Barack Obama. Gitte Nielsen, 

cand.mag. med speciale i raceforhold

23/10  Fra Barack Obama til Donald Trump. Gitte 

Nielsen, cand.mag. med speciale i raceforhold

Holdnr: 1822-003
Dato: 5 tirsdage, start: 18/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 
Kolding

REJSEDESTINATION: PARIS

Tag med en historiker, en kunsthistoriker og en litteraturhistoriker på en van-

dring gennem Paris’ nyere historie, kunst og litteratur. Vi går tæt på byen fra 

de ophedede revolutionsdage i 1789, op gennem 1800-tallet med tilbageblik til 

århundrederne før. Storbylivet tiltrækker kunstnere som Manet, Renoir og Tou-

louse-Lautrec, der indfanger det nye byliv og menneskemylder i en skandaløs 

malerstil. Paris er også byen, som er bearbejdet hos forfattere som Victor Hugo 

og Patrick Modiano. I Victor Hugos Les Misérables er baggrunden Frankrigs hi-

storie fra Napoleonstiden til begyndelsen af 1830’erne, og hos Modiano er både 

tid og sted forbundet til det besatte Paris under Anden Verdenskrig. Få indblik i 

en by, der 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 Paris.

18/09  Paris’ historie. Henrik Prebensen, seniorforsker, Københavns Universitet

25/09  Arkitektur i Paris. Anders Troelsen, professor, Arkitektskolen i Aarhus

02/10  Kunst i Paris. Anders Troelsen, professor, Arkitektskolen i Aarhus

09/10  Litteratur om Paris. Morten Nøjgaard, professor, Syddansk Universitet

Holdnr: 1822-015
Dato: 4 tirsdage, start: 18/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 460 kr. Studerende: 230 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SNUP EN TÆNKEPAUSE

Har du brug for en tænkepause? Hvorfor ikke tage syv, nu du er i gang? I denne 

forelæsningsrække dykker vi ned i den populære bogserie fra Aarhus Universi-

tetsforlag. Vi kommer vidt omkring, når forskerne præsenterer hver deres tæn-

kepause. Med i prisen er de syv tænkepauser. 

19/09  Lyd. Anette Vandsø, postdoc, Aarhus Universitet

26/09  Pessimisme. Per Jepsen, postdoc, Aarhus Universitet

03/10  Ansvar. Ulrik Nissen, lektor, Aarhus Universitet

10/10  Europa. Jørgen Møller, professor, Aarhus Universitet

24/10  Fiktion. Simona Zetterberg Gjerlevsen, adjunkt, Aarhus Universitet

31/10  Romantik. Katrine Frøkær Baunvig, lektor, Syddansk Universitet

07/11  Erindring. Dorthe Berntsen, professor, Aarhus Universitet

Holdnr: 1822-029
Dato: 7 onsdage, start: 19/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 900 kr. Studerende: 520 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KOLDING 750 ÅR

I 2018 fejrer Kolding og Koldinghus 750 års jubilæum. Det markeres i årets løb 

med events, som sætter fokus på det Kolding, der var og er. Folkeuniversitetet 

markerer jubilæet i samarbejde med Kolding Bibliotek og Koldinghus, og har i 

efteråret 2018 arrangeret tre forelæsninger om Kolding i storhedstid, krisetid og 

i dag. Læs mere om, hvordan Koldinghus’ og Kolding Bys 750 års jubilæum bliver 

markeret i 2018 her. 

27/09  Dronning Dorothea og et blomstrende Kolding i 1500-tallet. Steen 

Rosenvinge Lundbye, kulturarvschef, Koldinghus og Conni Ramskov, 

museumsinspektør, Koldinghus

11/10  Kolding i krise og krig i 1600-tallet. Steen Rosenvinge Lundbye, kultur-

arvschef, Koldinghus

25/10  Da Kolding blev moderne. Helle Juhl, forfatter

Holdnr: 1822-098
Dato: 3 torsdage, start: 27/9
Tid: 19.00-20.00
Pris: 300 kr. Studerende: 150 kr. 
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

PÅ VEJ TIL JAPAN

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? Og hvad er det for et sprog, vi møder i Japan? 

Kunst er en væsentlig del af japansk kultur, så hør om både private og offentlige 

kunstmuseer og deres samlinger og historie. Hør også om de mange forskellige 

typer af mad, spisesteder, om kokkeskoler og ikke mindst om de små barer, hvor 

man kan smage på forskellige slags sake.

03/10  Historien i Japans nutid. Asger Røjle Christensen, journalist og forfatter

10/10  Litteraturen og sproget. Mette Holm, oversætter og cand.mag. i 

japansk

24/10  Liv og død i fire japanske filmperler. Rasmus Brendstrup, cand.mag. og 

programredaktør, Cinemateket

31/10  Et indblik i japansk kunst. Malene Wagner, MA og grundlægger af 

Tiger-tanuki.com.

07/11  Japansk arkitektur og rumopfattelse. Anders Brix, professor, Det 

Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 

Konservering

14/11  Maden på turen. Katrine Klinken, kok og mad- og rejseskribent

Holdnr: 1822-034
Dato: 6 onsdage, start: 3/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 660 kr. Studerende: 330 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 

GLEM IKKE HEIDI – OG ANDRE 
UOPKLAREDE SAGER

Uopklarede kriminalsager har altid skabt fascination, 

myter og konspirationsteorier. Frederik Strand tager 

dig med gennem danmarkshistoriens mest spænden-

de, uopklarede kriminalsager. Derefter går vi helt tæt 

på en af de mest gådefulde forsvindingssager: sagen 

om Heidi, der en dag forsvandt fra et socialt boligom-

råde i Kolding. Som efterforsker var Hans Jørgen Bon-

nichsen sammen med Rejseholdet med til at forsøge 

at finde frem til, hvad der skete med Heidi. 

Holdnr: 1822-106
Frederik Strand, museumsleder, Politimuseet og Hans 
Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET
Dato: Mandag 8/10
Tid: 17.15-21.00
Pris: 260 kr. Studerende: 130 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

NYE VINKLER PÅ MELLEMØSTEN

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er 

en kompleks region, hvor forskellige kulturer, politiske 

dagsordener og økonomiske betingelser både mødes 

og støder sammen. Islamisk Stat, krigen i Syrien, enor-

me flygtningestrømme, kup og demonstrationer har 

præget Mellemøsten i den senere tid. Det vidner om 

en region i opbrud. Men hvor er Mellemøsten på vej 

hen? Forelæsningsrækken ser på Mellemøsten anno 

2018 og inviterer dig til at blive klogere på forskelle og 

ligheder mellem landene i regionen.

Holdnr: 1912-012
Dato: 7 tirsdage, start: 19/2 2019
Tid: 18.15-20.00
Pris: 760 kr. Studerende: 380 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få nyhedsbrevet. 
Tilmed dig på  
www.fuodense.dk/
kolding
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RUSLANDS HISTORIE

Rusland er en uomgængelig aktør i Danmarks nærom-

råde, i Europa og globalt. En aktør, der til stadighed 

giver europæiske regeringsledere grå hår i hovedet de 

seneste år, især pga. Ukraine-konflikten og Ruslands 

annektering af Krim-halvøen samt landets involvering 

i krigen i Syrien. Vær med, når syv ruslandskendere 

skuer mod Europas store nabo mod øst og gennemgår 

Ruslands historie frem til i dag. Forelæsningerne har 

alle et historisk udgangspunkt, men knytter an til ak-

tuelle debatter om Rusland i Vesten og i Rusland selv. 

24/10  1696-1855: Rusland under Peter den Store 
og hans efterfølgere. Christian Gottlieb, ad-

jungeret professor, Københavns Universitet

31/10  1856-1917: Rusland på kanten til den moder-
ne verden. Martin Amitsbøll Husted, cand. 

mag.

07/11  1917-1922: Revolution, borgerkrig og dan-
nelsen af Sovjetunionen. Erik Kulavig, lektor, 

Syddansk Universitet

14/11  1922-1953: Stalin og Den Store Fædre-
landskrig. Niels Bo Poulsen, militærhistori-

ker, Forsvarsakademiet

21/11  1953-1991: Elementer og faser i Sovjetuni-
onens sensommer og henvisnen. Michael 

Hesselholt Clemmesen, militærhistoriker, 

Forsvarsakademiet

28/11  1991-2000: Rusland i Europa. Karsten Jakob 

Møller, Generalmajor og senioranalytiker, 

Dansk Institut for Internationale Studier

05/12  2000-2016 Rusland i det 21. århundrede: 
Putins Rusland. Mette Skak, lektor, Aarhus 

Universitet

Holdnr: 1822-090
Dato: 7 onsdage, start: 24/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 760 kr. Studerende: 380 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUREN GÅR TIL ROM

Går den næste ferierejse til Rom? Bliv klædt på arkæologisk og historisk til din 

næste tur sydpå, og bliv inspireret af og klogere på den evige stads rige kunst og 

kulturarv! Kurset byder på fire foredrag, der omfatter antikken, middelalderen, re-

næssancen og det moderne Rom og tager dig med på en rejse, der afdækker Rom 

gennem tiderne. Vær med, når vi dykker ned i romernes monumentale kulturarv, 

der møder én, hver gang man runder et gadehjørne i den store europæiske me-

tropol. Byen, der hvert år tiltrækker millioner af besøgende med sine maleriske 

ruiner, smukke kirker, skønne piazzaer og palazzi, samt imposante moderne byg-

ningskomplekser. Her kan du blive klædt på til både kulturrejsens fordybelse og 

svipturen til storbyen Rom.

Holdnr: 1912-011
Dato: 4 onsdage, start: 27/2 2019
Tid: 18.15-20.00
Pris: 460 kr. Studerende: 230 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
IRAN - EFTER REVOLUTIONEN

I 2019 er det 40 år siden en islamisk præst steg ud af et fly i Teheran og igang-

satte den iranske revolution. Ayatollah Khomeini væltede 2.500 års persisk kon-

gedømme og satte islamismen på agendaen. Iran er i dag den vigtigste spiller i 

et Mellemøsten splittet mellem Iran på den ene side og Saudi-Arabien, Israel og 

USA på den anden. Og der går sjældent en dag uden Iran er at finde i nyhederne. 

Trump har revet atomaftalen over og beskylder Iran for terror, mens andre ser 

Iran som en pragmatisk aktør og en del af løsningen på konflikterne i regionen. 

Få et historisk og aktuelt indblik i Iran. Et land med et aparte og autoritært re-

ligiøst-politisk system, der samtidig møder helt gængse udfordringer såsom en 

velfærdsstat under pres, store økonomiske potentialer og en befolkning, der kræ-

ver flere muligheder i livet. Foredragene er baseret på en kommende udgivelse af 

foredragsholderen Rasmus Christian Elling. 

Holdnr: 1912-013
Rasmus Christian Elling, lektor, Københavns Universitet 
Dato: Mandag 8/4 2019
Tid: 17.30-21.30
Pris: 260 kr. Studerende: 130 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÅR EU MOD SIN OPLØSNING?

Det kom som en stor overraskelse for Bruxelles og de fleste 

beslutningstagere i EU, at et flertal af de britiske vælgere øn-

skede at forlade EU. Men den negative holdning til EU er ikke 

et isoleret britisk fænomen. Den folkelige modvilje mod det 

europæiske samarbejde er stigende i de fleste EU-lande. Mod-

viljen stimuleres også af den manglende evne blandt EU-lan-

denes ledere til at finde langsigtede og solidariske løsninger 

på den økonomiske krise i Sydeuropa, samt af håndteringen 

af den stigende strøm af migranter fra Mellemøsten og Afri-

ka mod Europa. Hertil kommer de udfordringer, som Europa 

står overfor i forhold til et mere indadvendt USA i kombination 

med stigende miljø- og klimaproblemer. Forelæsningsrækken 

vil belyse en række væsentlige årsager til, at det europæiske 

samarbejde i dag står over for disse udfordringer og vil søge at 

give nogle løsningsanvisninger. 

Holdnr: 1912-008
Dato: 6 tirsdage, start: 23/4 2019
Tid: 18.15-19.45
Pris: 660 kr. Studerende: 330 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 

LEDELSESPSYKOLOGI

Forelæsningsrækken indledes med en præsentation af den 

særlige ledelsespsykologiske optik, hvorefter der stilles skarpt 

på en række specifikke temaer, som er centrale for nutidens le-

dere. Det gælder ledelse af motivation, talent, kreativitet, kon-

flikter og magt samt lederudvikling. Denne forelæsningsrække 

henvender sig til nuværende og kommende ledere samt andre, 

der interesserer sig for ledelse som fænomen.

Holdnr: 1912-020
Dato: 5 tirsdage, start: 19/2 2019
Tid: 19.15-21.00
Pris: 660 kr. Studerende: 330 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Koldinghus – Forening af slægtsforskere

PÅ EKSPEDITION HOS INKAERNE  
I PERUS TÅGEREGNSKOV

Denne dag tager vi på ekspedition til Perus tågeregnskov på jagt efter 

inkaernes historie. Inkaernes storhedstid går tilbage til 1100-tallet, hvor 

de med udgangspunkt i Cuzco-området nord-vest for Titicaca-søen un-

derlagde sig størstedelen af det vestlige Sydamerika fra det sydlige Co-

lombia til Argentina og Chile og forenede det til et mægtigt rige frem til 

spaniernes erobring i 1532. Inkariget var det største rige i Sydamerika før 

Columbus og på sit højdepunkt et af verdens største samfund. Machu 

Picchu er med sin karakteristiske inka-arkitektur og stejle landbrugs-

terasser et af de bedst bevarede beviser på rigets storhed og har fået 

plads på UNESCO’s verdensarvsliste. 

Holdnr: 1912-019
Inge Schjellerup, dr.phil. i arkæologi og antropologi, Nationalmuseet
Dato: Lørdag 2/3 2019
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
BESTYRELSESARBEJDE

Bestyrelsesarbejde er noget, der optager flere og flere. Aldrig har så 

mange været bestyrelsesmedlemmer, men med hvilken ballast? Fore-

læsningerne giver et indblik i bestyrelsens rolle, ansvar og pligter og 

sætter fokus på, hvordan bestyrelser ud fra et juridisk, strategisk og 

ledelsesmæssigt perspektiv bliver mere værdiskabende. Få værktøjer 

til bestyrelsesarbejdet, som sikrer, at bestyrelsens ressourcer bruges 

optimalt, og bliv klædt på til at udfordre direktionen, andre bestyrelses-

medlemmer og din egen tilgang til en bestyrelsespost.

Holdnr: 1912-022
Dato: 3 onsdage, start: 8/5 2019
Tid: 19.00-20.45
Pris: 460 kr. Studerende: 230 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

4/9 2018   Hvad spiste vores forfædre? Bettina Buhl, Museums-

inspektør, Det Grønne Museum

2/10 2018   Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger.  
Torben Albret Kristensen, slægtsforsker

 

6/11 2018   Slægtsforskning i 1900-tallet. Per Andersen, slægtsforsker

4/12 2018   Faderskabs- og alimentationssager. Asbjørn Thomsen, 

seniorforsker, Rigsarkivet, Viborg

8/1 2019   Amtmanden og amtsarkiverne. Steffen E. Jørgensen,  

seniorforsker, Rigsarkivet, Viborg

  

Tid og sted: Kl. 19.00 i KUC, Ågade 
27, 6000 Kolding.
Pris: 50 kr. pr. foredrag. Betaling ved 
indgangen. Gratis for medlemmer af 
foreningen.  
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HEARTS AND MINDS: SAGEN ER BØF

Hvordan har kødspisning spillet en afgørende rolle for menneskekroppens udvik-

ling? Vores forfædre begyndte allerede at spise kød for mindst to millioner år siden. 

Overgangen fra livet som vegetar til en kost med kød er en central begivenhed i 

menneskets evolution. Kød gav bl.a. vores forfædre mere energi, og det har sand-

synligvis været grunden til, at menneskearten begyndte at udvikle større hjerner. Få 

lyst til et saftigt stykke kød, når lektor i human genetik Peter K.A. Jensen fortæller, 

hvorfor sagen – rent evolutionært – er bøf! 

Holdnr: 1822-118
Peter K. A. Jensen, klinisk lektor og overlæge, Aarhus Universitet
Dato: Onsdag 17/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 100 kr. Studerende: 50 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
HEARTS AND MINDS: FORESTILLINGEN OM DET GODE LIV

Skal vi have dårlig samvittighed over at drikke rødvin og spise isvafler ved stranden 

om sommeren? Eller skal hyggen og det sociale samvær prioriteres? Nydelsen ved 

et veltilberedt måltid eller vin i venners lag kan godt være sund fra et sociologisk 

perspektiv, men samtidig usund set med naturvidenskabelige eller lægefaglige øjne. 

Alligevel vælger vi ofte at handle sociologisk sundt, fordi det giver mening i vores 

fortælling om det gode liv. Her jagter vi nemlig nydelsen, der både er vigtig for vores 

identitet og selvforståelse. Få nye perspektiver på krop, kost, sundhed og forestillin-

gen om det gode liv. 

Holdnr: 1822-119 
Søren Bach, cand.scient.pol., lektor, VIA University College
Dato: Onsdag 26/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 100 kr. Studerende: 50 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
PESTICIDER OG ØKOLOGI - HVAD ER OP OG NED?

Diskussionen om, at det er sundere at spise økologisk kost end 'normalt' dyrket mad 

fylder meget i det moderne mediebillede. Er forekomsterne af de skadelige stoffer i 

konventionelt dyrket mad så høje, at det har betydning for vores sundhedstilstand? 

Eller er det hovedsagelig udenlandsk dyrkede grøntsager og andet, man skal undgå 

for at forblive sund? Folkeuniversitetet inviterer indenfor til en aften med fokus på 

den nyeste forskning på området, og forbereder dig til at træffe de bedste valg for 

dig og din sundhed.

Holdnr: 1822-101
Helle Raun Andersen, lektor, Syddansk Universitet 
Dato: Tirsdag, 23/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 160 kr. Studerende: 80 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

POSITIV PSYKOLOGI I HVERDAGEN

Vi kan selv gøre meget for at forebygge stress, syg-

dom og kriser ved at prioritere dét, der gør livet værd 

at leve – også når vi møder modgang. Positiv psyko-

logi er en nyere gren af psykologien, som fokuserer 

særligt på det velfungerende og det forebyggende. 

Den fokuserer på at kunne trives og fungere godt i 

hverdagen, uanset om man er på arbejde eller har fri. 

30/10  Positiv psykologi: det store billede. Hans 

Henrik Knoop, lektor og leder, Aarhus Uni-

versitet og president, European Network for 

Positive Psychology

06/11  Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane 

Hertz, specialkonsulent, Center for Mental 

Robusthed

13/11  Glæde og lykke i hverdagen. Louise Tid-

mand, cand.pæd.psyk. master i positiv psyko-

logi, Styrkeakademiet

20/11  Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, 

lektor, Aarhus Universitet

27/11  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, autoriseret 

psykolog og ph.d.-studerende, Psykiatrisk 

Center København

Holdnr: 1822-093
Dato: 5 tirsdage, start: 30/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

ALT HVAD DU BØR VIDE OM ANTI-
INFLAMMATORISK LEVEVIS

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzz-

words inden for sundhed. Inflammation er en betæn-

delsestilstand i kroppen, som på længere sigt kan på-

virke fx din hud, forværre småskader og øge træthed 

og hovedpine. Ved at omlægge til anti-inflammatorisk 

levevis kan du modvirke disse symptomer på et svæk-

ket helbred. Den nye livsstil har især fokus på kost, 

motion og søvn. Men hvordan opstår inflammationen? 

Hvilken mad skal vi spise? Hvordan sikrer vi tilstræk-

keligt med nattesøvn? Og hvor meget motion er nød-

vendigt i en travl hverdag?

 

Holdnr: 1912-014
Jerk W. Langer, læge og forfatter 
Dato: Lørdag 23/2 2019
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr. Studerende: 130 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

Psykologi og 
sundhed

 
KORT OG GODT OM MENNESKETS 
ERNÆRING

Low-carb high-fat, multivitaminer, fiskeolier og biotil-

gængelige mineraler. Nyhedsstrømmen er fyldt med 

råd og anbefalinger om, hvad vi bør spise, og hvad vi 

aldeles ikke bør sætte tænderne i, for at være sunde 

og raske. Det kan være svært at overskue og gennem-

skue vigtigheden af sådanne budskaber. Men uanset 

om vi spiser for at leve eller lever for at spise, har vo-

res krop nogle grundlæggende ernæringsbehov. Vi 

skal have kulhydrater, fedt, proteiner, fedtsyrer, vita-

miner og mineraler. Men hvilken rolle spiller de enkel-

te komponenter, og hvad kan man få for meget eller 

for lidt af? Og hvad betyder det, at vi har 100 billioner 

bakterier i tarmen? 

Holdnr: 1822-104
Esben Skipper Sørensen, professor
Dato: 2 onsdage, start: 24/10
Tid: 17.15-21.15
Pris: 460 kr. Studerende: 230 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

KUNSTEN AT GLÆDES

Hvordan kan du undgå, at travlhed belaster dig, så du mister glæden, lysten 

og energien? Det kan øge livskvaliteten at kunne glæde sig på andres vegne 

og dele sin glæde med andre. Vi skal ikke alene tænke på vores egen glæde, 

men i høj grad også have fokus på at kultivere fællesglæden og medglæden.  

Holdnr: 1822-091 
Jesper Bay-Hansen, speciallæge
Dato: Tirsdag 30/10
Tid: 18.15-22.00
Pris: 260 kr. Studerende: 130 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
DEN FANTASTISKE 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? Kan vi træne hjernen til 

at holde sig ung? Og hvorfor kan hjernen nogle gange spille os et puds?

31/10  Introduktion til hjernen og hukommelsen. Albert Gjedde, professor, 

Aarhus Universitet

07/11  Hjernen og aldring – få mest muligt ud af hjernen uanset alder.  
Ellen Garde, læge og hjerneforsker, Københavns Universitet

14/11  Hjernen og stress. Karen Johanne Pallesen, lektor, Aarhus Universitet

21/11  Typiske og atypiske hjerner. Åsa Svenningsen, lektor, Syddansk  

Universitet

27/11  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, klinisk professor og overlæge, 

Københavns Universitet

Holdnr: 1822-092
Dato: 4 onsdage og 1 tirsdag, start: 31/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
KROPPEN FRA TOP TIL TÅ

Kroppen er fantastisk og kompleks på en gang. Den har udviklet sig i millio-

ner af år, og vi er blevet studeret og endevendt af videnskaben for at forstå de 

komplekse mekanismer, der gør, at vi ser ud og fungerer, som vi gør. Lær din 

krop at kende, når vi dykker ned i dens anatomi og ser nærmere på, hvordan 

den er opbygget og fungerer. OBS: Første forelæsning er en torsdag. Alle andre  

gange er onsdage.

Holdnr: 1912-015
Dato: 1 torsdag og 4 onsdage, start: 21/2 2019
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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Politikere og journalister skraber generelt bunden, når der år-

ligt måles på faggruppers troværdighed. Men har den politiske 

journalistik et problem? Har politikerne? Og hvad betyder den-

ne skepsis over for politikere og journalister for borgerne og for 

det demokrati, vi kender?

Blandt politikerne på Christiansborg rejser sig en frustration 

over pressens fokus på konflikter, interne dramaer og click-

baits, mens journalisterne på den anden side oplever en øget 

distance mellem de to faggrupper og en stadigt voksende 

indsats blandt politikerne for at miskreditere deres politiske 

modstandere. I midten står vi som borgere fanget i krydsilden 

med en dalende tillid. For hvis vi hverken stoler på dem, der 

har magten, eller dem der er sat til at holde opsyn med dem, 

stoler vi så egentlig på demokratiet?

I anledning af Folketingets Presseloges 100 års jubilæum i år 

har center for konstruktiv journalistik, Constructive Institute, 

taget initiativ til en række debatter om pressens rolle i demo-

kratiet 2018. Ved fem arrangementer rundt i det danske land 

vil fremtrædende medlemmer af Folketinget, journalister fra 

Christiansborg samt lokale borgmestre og redaktører disku-

tere, hvad udfordringerne er, dele frustrationer og gå i dialog 

med borgerne om mulige løsninger. 

Debatturnéen er arrangeret af Constructive Institute i sam-

arbejde med Folketingets Presseloge og Folkeuniversitetet i 

Aarhus. Arrangementerne er støttet af TrygFonden.

Program
19.00:  Velkomst ved direktør for Constructive  

Institute, Ulrik Haagerup

19.15:  Oplæg fra et panel af folketingspolitikere, 

journalister på Christiansborg samt lokal 

borgmester og chefredaktør. Efterfølgende 

debat og spørgsmål fra salen

20.15    Pause med kaffe/te og kage

20.40:   Kort oplæg ved forsker om forholdet mellem 

politikere, presse og borgerne

20.55:   Fortsat debat mellem paneldetagerne og 

med spørgsmål fra salen

21.25:   Afslutning og opsamling ved Constructive  

Institute

21.30:   Tak for i aften

Holdnummer: 1822-163
Tid: 26/11, mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding, auditoriet

Kom til debat  
i fem byer
Aalborg

Tid: 19/11, mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aalborg Universitet, Rendsburggade 14,  
lokale 3.107 
Tilmelding: fuaalborg.dk

København

Tid: 21/11, onsdag, kl. 12.00-15.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Christiansborg, Fællessalen, 1240 København K
Tilmelding: fuau.dk

Aarhus

Tid: 22/11, torsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Aarhus Universitet, AIAS Auditorium, bygning 
1632, Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C
Tilmelding: fuau.dk

Kolding

Tid: 26/11, mandag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding, auditoriet
Tilmelding: fuodense.dk

Odense

Tid: 28/11, onsdag, kl. 19.00-21.30
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage
Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55,  
hovedindgangen, lokale O100, 5230 Odense M
Tilmelding: fuodense.dk

Politikerlede og medieskepsis 
– forholdet mellem politikerne,  
pressen og borgerne
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Kunst og
arkitektur

USYNLIG KUNST: FRAVÆR OG 
TOMHED I BILLEDKUNSTEN

Kunst handler om at skabe billeder, se billeder og 

forstå billeder. Alligevel har en lang række kunstnere 

gennem de sidste 100 år benyttet sig af usynlighed, 

fravær og tomhed i billedkunsten. Fravær er ofte mere 

effektivt, hvis man gerne vil skabe opmærksomhed. 

Dette paradoks er omdrejningspunktet på temada-

gen, hvor kunstnere som blandt andre Andy Warhol, 

Yves Klein, Christo, Robert Rauschenberg og Gerhard 

Richter er blandt dem, der benytter sig af usynlighed 

og fravær. Et foredrag, hvor kunstens meditative og 

filosofiske kvaliteter er i højsædet. Peter Kær, som 

mange nok primært kender som TV-vært, har siden 

læst kunsthistorie på Københavns Universitet og har 

været hovedfigur i DR K-serien 1000 års kunsthistorie.

 

Holdnr: 1822-014
Peter Kær, cand.mag. 
Dato: Søndag 23/9
Tid: 10.30-16.00
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

 
 
 
 
 
 
 

HVAD DER ER VÆRD AT VIDE OM KUNST

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man kan få an-

dre til at se”, skulle den franske kunstner Edgar Degas have sagt. Vi beskæftiger 

os med analyser af kunst, ser på centrale perioder og strømninger i kunsthistori-

en og forsøger at opnå en øget evne udi at tolke kunsten og sætte ord på vores 

indtryk om kunst. Det bliver en hæsblæsende rejse, der strækker sig fra middelal-

deren til det 21. århundrede og slutter af med at blik ud i fremtiden og et bud på, 

hvilke kunstnere, vi skal holde øje med. Fokus vil være internationalt, men med 

afstikkere til udviklingen i Danmark. 

23/10  Hvad er kunst, og hvad skal vi med den? Mads Damsbo, direktør, 

Brandts

30/10  Kunstforståelse – rent praktisk. Martin Søberg, adjunkt på Kunstaka-

demiets Arkitektskole

06/11  Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt moderne (ca. 800-
1600). Birgitte Zacho, kunsthistoriker

13/11  Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde til 1800-tallets roman-
tik (ca. 1600-1850). Gitte Tandrup, mag.art.

20/11  Kunstens historie – impressionister, modernister og andre revolutio-
nære (ca. 1850-1940). Jens Toft, lektor emeritus, Københavns Universitet

27/11  Fotografi og nye medier i det 20. århundrede (ca. 1836-1975). Kristine 

Kern, mag.art. og leder af Fotografisk Center

04/12  Abstraktion, popkunst og ikke-kunst (ca. 1916-2000). Jens Tang 

Kristensen, postdoc., Københavns Universitet

11/12  Hold øje med dem – nye kunstnere på vej (ca. 2000-2050). Kristian 

Handberg, postdoc., Københavns Universitet

Holdnr: 1822-068
Dato: 8 tirsdage, start: 23/10
Tid: 10.30-12.15
Pris: 860 kr. Studerende: 430 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

 

NÆRVÆR, MODSTAND OG 
SUND FORNUFT. ET BLIK PÅ 
TRAPHOLTS SAMLING

Hvordan virker kunst og design på den 

menneskelige bevidsthed? Temadagen vil 

centrere sig om dette spørgsmål ud fra Trap-

holts kunst- og designsamling og trække 

perspektiver til andre æstetiske udtryks-

former. Modernistisk kunst som Richard 

Mortensens og Asger Jorns malerier yder 

modstand mod vores forventning om, hvor-

dan virkeligheden ytrer sig, mens skandina-

viske designklassikere på en måde udgør en 

´fornuftens æstetik’, som lever op til vores 

forventning om at kunne manøvrere hen-

sigtsmæssigt i verden. Vi vil også på dette 

kursus undersøge, hvordan litteratur, musik 

og ikke mindst kunst appellerer til bevidst-

heden. Mogens Davidsen er, sammen med en 

række andre eksperter, redaktør og forfatter 

til bogen Modernisme på tværs (2018). 

Holdnr: 1822-089
Mogens Davidsen, lektor, Syddansk Universitet 
Dato: Lørdag 3/11
Tid: 10.30-16.30
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

 
 
VIDENSBRUNCH:  
LEONARD COHEN

Vi starter med en lækker brunchbuffet, juice, 

kaffe og te. Dernæst skal vi lytte til forelæs-

ningen Dommedagsvioliner: Metafysiske 

overstrygninger af Leonard Cohens tekstu-

nivers. Leonard Cohens sangtekster er et 

livsfilosofisk og symbolsk mix af jødedom-

men, som han er opdraget i, kristendommen, 

som han er stærkt påvirket af, og zenbud-

dhismen, som han dyrkede under sine op-

hold i klosteret på Mount Baldy i Californien. 

Oplægget afdækker de metafysiske og sym-

bolske lag i Cohens sangværk, der anskues 

i sammenhæng og på tværs af hans sange 

og albums. 

Holdnr: 1822-087
Keld Skovmand, lektor, University College 
Lillebælt
Dato: Lørdag 24/11
Tid: 10.00-13.00
Pris: 275 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 
1, 6000 Kolding 

 

Forelæsninger 
på Trapholt 
Alle skal betale entré til 
Trapholt. Medlemmer 
af Klub Trapholt får 
50% rabat på alle fore-
læsninger og gratis 
entré til museet. 

BAG OM KAY BOJESEN

Bag om Kay Bojesen er en forelæsningsræk-

ke om den verdenskendte legetøjsmager. Vi 

kender Bojesens træabe, men kender vi den 

innovative og legende mand bag? Oplev hele 

historien om en af de mest kendte og elskede 

danske kunsthåndværkere.

07/11  Besat af Kay Bojesen og aben. 
Lars Hedebo Olsen, designskribent, 

Politiken og Sara Staunsager, sam-

lingsinspektør, Trapholt

14/11  Da legen gik fra bord til gulv. Kay 
Bojesens legetøj og børnenes ver-
den. Ning de Coninck-Smith, lektor, 

Aarhus Universitet/DPU.

  Kay Bojesen – eksperimentator, in-
novator og entreprenør. Rajiv Vaid 

Basaiawmoit, ph.d., MBA., Aarhus 

Universitet

21/11  Kay Bojesens kloge hænder. Peder 

Hjorth-Madsen, lektor, Københavns 

Professionshøjskole og Sara Staun-

sager, samlingsinspektør, Trapholt 

Holdnr: 1822-088
Dato: 3 onsdage, start: 7/11
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr. Pr. gang: 160 
kr. Studerende: 80 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

 

VIDENSBRUNCH:  
NEIL YOUNG

Vi starter med en lækker brunch-

buffet, juice, kaffe og te. Forelæs-

ningen har titlen: Flænset daggry – 

Neil Young i ord, lyd og billeder - på 

opdagelse i den canadiske sangs-

kriver og rockmusiker Neil Youngs 

univers. Forelæsningen præsen-

terer den unikke sammensathed i 

Neil Youngs produktion, fra de tid-

ligste tiltag i grupper som Buffalo 

Springfield over hans skelsættende 

ballader som solist og det poten-

te samarbejde med Crazy Horse. 

Program 10.00-11.00: Brunchbuf-

fet, kaffe og te 11.15: Forelæsning 

og spørgsmål fra publikum 13.00:  

Vidensbrunch slutter 

Holdnr: 1822-016
Neal Ashley Conrad, mag. art. og 
ph.d.
Dato: Lørdag 6/10
Tid: 10.00-13.00
Pris: 275 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Kolding, 
Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNST OG ARKITEKTUR12 
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HVAD ENHVER BØR VIDE 
OM UNIVERSET

Syv eksperter guider dig gennem 

det, de mener, er helt centralt at 

vide om universet. Tag med på 

opdagelse i en fantastisk og forun-

derlig verden, der opstod for 13,7 

milliarder år siden, og som i dette 

sekund udvider sig i rasende fart. 

Hør om ufattelige opdagelser og 

svimlende teorier, når forskerne for-

tæller om Big Bang, usynligt mørkt 

stof, altopslugende sorte huller, im-

ponerende udstyr til udforskning af 

rummet, stjernehimlen – og hvor-

dan det hele ender. 

19/09  Kosmologi og verdensbil-
leder historisk set. Helge 

Stjernholm Kragh, profes-

sor emeritus, Københavns 

Universitet

26/09  Universets mysterier. Ole 

Eggers Bjælde, astrofysiker, 

Aarhus Universitet

03/10  Universet set fra Jorden. 
Ole J. Knudsen, BSc, Aar-

hus Universitet

24/10  Er der liv derude? Morten 

Bo Madsen, lektor, Niels 

Bohr Instituttet

31/10  Går verden under? Ole 

J. Knudsen, BSc, Aarhus 

Universitet

07/11  Universets opbygning og 
udvikling. Allan Hornstrup, 

seniorforsker, Danmarks 

Tekniske Universitet

14/11  Universets mysterier. 
Torben Arentoft, lektor, 

Aarhus Universitet 

Holdnr: 1822-097
Dato: 7 onsdage, start: 19/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 760 kr. Studerende: 380 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universi-
tetsparken 1, 6000 Kolding

Litteratur,  
religion,  

filosofi og 
natur

VERDENSRELIGIONER

De store, kulturbærende religioner hinduisme, bud-

dhisme, jødedom, kristendom og islam har sat deres 

uudslettelige præg på menneskehedens historie og 

er i dag rykket hinanden nærmere 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 ri-

tualer, overbevisninger og værdier i et historisk sigte.

06/11  Hinduisme. Mikael Aktor, lektor, Syddansk 

Universitet

13/11  Kristendom. Forelæser oplyses senere

20/11  Jødedom. Jakob Egholm Feldt, lektor, Roskil-

de Universitet

27/11  Buddhisme. Mikael Aktor, lektor, Syddansk 

Universitet

04/12  Islam. Søren Christian Lassen, ekstern lektor, 

Københavns Universitet

Holdnr: 1822-095
Dato: 5 tirsdage, start: 6/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.

AKTUELLE DANSKE BESTSELLERE – MED KANT

De udvalgte danske bestsellere er alle bøger med ’kant’. Tonelejerne spænder 

vidt: fra vemodige skildringer af stille eksistenser, gennem skarpe sansninger og 

refleksioner til voldsomme udladninger og grænseoverskridende erfaringer. Der-

med viser de også meget fint den mangfoldighed af stemmer og skrivemåder, 

som karakteriserer den aktuelle danske litteratur.

02/10  Kim Leine: Rød mand/Sort mand. Camilla Schwartz, lektor, Syddansk 

Universitet

09/10  Theis Ørntoft: Solar. Torsten Bøgh Thomsen, videnskabelig assistent, 

Syddansk Universitet

23/10  Sara Omar: Dødevaskeren. Mehmet Ümit Necef, lektor, Syddansk  

Universitet

30/10  Helle Helle: de. Dag Heede, lektor, Syddansk Universitet

Holdnr: 1822-044
Dato: 4 tirsdage, start: 2/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 460 kr. Studerende: 230 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

 

MELLEM ATHEN OG JERUSALEM: EUROPÆISK 
IDÉHISTORIE FRA ARISTOTELES TIL AUGUSTIN

Mødet mellem kristendommen og det klassiske Grækenland finder sted i Romer-

riget i de første århundreder efter Kristi fødsel og er måske den mest afgørende 

begivenhed i den europæiske idehistorie. Men kristendommens sejr betyder ikke 

den antikke kulturs undergang. Mødet mellem Athen og Jerusalem er ikke så me-

get en overstået begivenhed som en stadig dynamik og fortsat uafsluttet dialog 

i den europæiske kultur frem til i dag.

Holdnr: 1822-103
Claus Christoffersen, cand.mag.
Dato: 5 onsdage, start: 24/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 

DANSKE MESTERNOVELLER

Vi har valgt fem danske noveller fra øverste hylde, som vi læser og fortolker i 

fællesskab. Novellen går i modsætning til romanen lige til sagen i koncentre-

ret form. Den udfolder én situation eller én problemstilling med et begrænset 

persongalleri, men med et eksistentielt perspektiv, der rækker langt ud over 

den tid, hvor de blev skrevet. Novellerne vil blive udsendt ved kursets start.  

Holdnr: 1822-107
Leif Søndergaard, lektor emeritus, Syddansk Universitet
Dato: 5 onsdage, start: 7/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 560 kr. Studerende: 280 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

STJERNEN LEDTE VISE MÆND - OM DE 
HELLIGE TRE KONGER I KUNSTEN

I Det Nye Testamentes Matthæusevangelium kapitel 

2, 1-12 kan vi læse beretningen om de Vise Mænd fra 

Østerland. Et motiv, der hører til blandt de mest elske-

de inden for den kristne tro. Vi vil følge billedmotivets 

udvikling fra antikkens tidlige fremstillinger i Roms 

katakomber, over vikingetidens elegante runesten fra 

Nordre Dynna i Norge, Åkirkebys berømte døbefont, 

middelalderens fromhedsliv i prædikener, bønnebø-

ger og kalkmalerier til nyere gravsten på Bramdrup 

kirkegård ved Kolding. Efter sidste forelæsning er 

der mulighed for at deltage i en halv times Hellig 

Tre Kongers andagt. Andagten ledes af sognepræst  

Lone Vesterdal.

Holdnr: 1912-001
Dato: Lørdag 5/1 2019
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr.
Sted: Bramdrup Kirke, Kirkely 15, 6000 Kolding

 
 
MURAKAMI: ORDENE, LYDEN OG 
BILLEDERNE

I filmen Dreaming Murakami (2017), som på første 

aften bliver introduceret af instruktør Nitesh Anja-

an, følger vi Mette Holms arbejde med at oversætte 

Murakamis debutroman Hør vinden synge. En san-

selig og poetisk film om sprog, litteratur, lidenskab 

og ensomhed. Optaget i både Danmark og i Japan 

smelter fiktionens verden sammen med den virkelige: 

fra en bar i Tokyo til en kæmpefrø på en tagterrasse 

og tilbage til skrivebordet. Mette Holm kommer også 

selv og fortæller om oversættelsen af Murakamis se-

neste roman, Mordet på kommandanten, og om dens 

referencer til andre kunstarter, men også til forhold 

i Japan. Til sidst gennemgår Anne Valbjørn Odgaard 

Mordet på kommandanten. Vi har en kattefamilie i ha-

ven, vi har en helt almindelig mand, der kommer ud 

for nogle helt usædvanlige hændelser, vi har et hul 

i jorden og levende malerier med egen vilje, og små 

revner i virkeligheden opstår.

13/11 Nitesh Anjaan. Filminstruktør og romanfor-

fatter

20/11  Mette Holm. Oversætter og cand.mag. i 

japansk

27/11 Anne Valbjørn Odgaard. Cand.mag. i littera-

turhistorie og religionsvidenskab

Holdnr: 1822-069
Dato: 3 tirsdage, start: 13/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 360 kr. Studerende: 180 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

ALT DU BØR VIDE OM 
NATURVIDENSKAB – 
NÆSTEN

Naturvidenskaben forundrer og 

forbløffer med både den indsigt for-

skerne har opnået, og de spørgsmål 

ingen endnu har formået at besva-

re. Få et overblik over de kræfter, 

som styrer alt omkring os og de 

sammenhænge, teorier og opdagel-

ser, der ligger bag vores viden om 

den verden, som mennesket gen-

nem årtusinder har forsøgt at for-

stå. Naturvidenskaben har dannet 

grundlaget for vores verdensforstå-

else i dag, og spiller fortsat en stor 

rolle i udviklingen af, hvordan vi skal 

forholde os til alt, hvad der foregår 

omkring os.

12/09  Matematik. Johan Peder 

Hansen, lektor, Aarhus 

Universitet

19/09  Genetik. Thomas G. Jen-

sen, institutleder og pro-

fessor, Aarhus Universitet

03/10  Fysik. Mads Toudal Frand-

sen, associate professor, 

Syddansk Universitet

10/10  Geologi. John A. Korstgård, 

professor, Aarhus Univer-

sitet

24/10  Kemi. Mogens Christensen, 

lektor, Aarhus Universitet

01/11  Biologi. Tobias Wang 

Nielsen, professor, Aarhus 

Universitet

Holdnr: 1822-078
Dato: 5 onsdage og 1 torsdag, start: 
12/9
Tid: 18.00-19.45
Pris: 660 kr. Studerende: 330 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universi-
tetsparken 1, 6000 Kolding

 
 
 

LITTERATUR, RELIGION, FILOSOFI OG NATUR14 LITTERATUR, RELIGION, FILOSOFI OG NATUR 15



Afsender:
Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M

Snus det  
gode liv ind 

Alexander Wieck Fjældstad  
Læge og ph.d. i lugtesans 
 

Vidensfestival  28-30/9  

Hvad er det egentlig, der betyder noget for et menneskes livskvalitet? Er det et 
godt fysisk og psykisk helbred? Samvær med familie og venner? En stabil økono-
mi? Troen på en gud? Et velfungerende demokrati? En gåtur med hunden? Eller 
en kold øl i solen? Med arrangementer i krydsfeltet mellem viden og kultur under-
søger og udfordrer årets Hearts & Minds-festival, hvad der kan give livet kvalitet 
nu og i fremtiden. Festivalen, der er støttet af Nordea-fonden, har sit hjerte i 
Aarhus, men med afstikkere til komitéer i hele landet i efteråret. Arrangementerne 
offentliggøres løbende på hearts-minds.dk 


