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Velkommen
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 program, 

og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak. Uden jer, var der 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, konstitueret sekretariatsleder

Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør

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, forplej-
ning og andre ekstra udgifter ikke 
er inkluderet. Alumner kan delta-
ge 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 
indbetalte beløb refunderet fra-
trukket 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 kon-
tanter eller MobilePay. Om lørdagen 
er kantinen åben til kl. 13.30. 

Sekretariatet

Konstitueret sekretariatsleder: 
Ditte Løndahl Farup

Programredaktør:
Marie Hauge Lykkegaard

Studentermedhjælper: 
Kristian Boeskov

Styrelsen i Kolding

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

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig 
ret til ændring af underviser, lo-
kale, dato og tidspunkt. Sådanne 
ændringer giver ikke ret til refusi-
on af betalingen.

 

Oplag: 12.000
Grafisk layout og tryk: 
OddFischlein og Stibo Graphics

Ret til ændringer i programmet for-
beholdes. Der tages forbehold for 
trykfejl. Trykt på FSC®-mærket papir.
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Åbningsforelæsning:
Tom Buk Swienty i samtale 
med Leif Søndergaard

Tom Buk-Swienty var i gang med at skrive om den 

unge Karen Blixen i forlængelse af sine bøger om 

Dinesen-familien, da han blev kontaktet af Thomas 

Horn, der ville sende ham et materiale som, han håbe-

de, ville vække Buk-Swientys interesse. Buk-Swienty 

er nysgerrig af natur, og han blev straks fanget ind 

af de 5.000 sider erindringer med utrolige illustrati-

oner, som han fik adgang til. Det blev til en næsten 

500 sider lang bog med titlen ’Det ensomme hjerte’ 

om Hans Horn (Thomas’ far), der gjorde tjeneste i 

Det Tredje Riges hær på Østfronten og andre steder. 

Hans Horn skrev illegalt dagbøger om sine til tider 

forfærdende oplevelser, og det er de dagbøger, der 

sammen med andet materiale danner baggrund for 

’Det ensomme hjerte’. Tom Buk-Swientys bog med 

Hans Horns illustrationer ligger til grund for samtalen 

mellem Buk-Swienty og Leif Søndergaard, som åbner 

Folkeuniversitetets forårssæson. 

Efter forelæsningen serveres der vin, vand og snacks. 

Holdnr: 1912-143
Tom Buk-Swienty, historiker,  
journalist og forfatter
Leif Søndergaard, lektor emeritus i 
litteratur, Syddansk Universitet
Dato: Torsdag 7/2
Tid: 18.30-20.00
Pris: 150 kr.
Sted: Auditorium, Syddansk  
Universitet, Universitetsparken 1, 
6000 Kolding
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Historie,  
samfund og 
organisation

KEYNES, PIKETTY OG JACKSON: 
VÆKST, FORDELING OG BÆREDYGTIG 
UDVIKLING I DET 21. ÅRHUNDREDE

 John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 

1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betyd-

ningen af økonomisk politik med sit hovedværk ’The 

General Theory of Employment, Interest and Money.’ 

Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med 

den hidtidige neoklassiske, stærkt markedsorientere-

de, økonomiske teori. Hvorfor kom Keynes i modvind 

i slutningen af det 20. århundrede? Det bragte den 

franske økonom Thomas Piketty på banen med en 

historisk analyse af årsagerne til den øgede ulighed. 

Tilsvarende blev den stigende miljøbelastning sat på 

dagsordenen af den britiske økonom Tim Jackson: 

Kan vækst og bæredygtig udvikling forenes? Begge 

økonomer trækker på den indsigt som Keynes tilførte 

den makroøkonomiske teori.

Holdnr: 1912-123
Jesper Jespersen, professor i økonomi, Roskilde  
Universitet
Dato: Lørdag 23/2
Tid: 10.00-16.00
Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

NYE VINKLER PÅ MELLEMØSTEN

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en kompleks region, hvor for-

skellige kulturer, politiske dagsordener og økonomiske betingelser både mødes 

og støder sammen. Islamisk Stat, krigen i Syrien, enorme flygtningestrømme, kup 

og demonstrationer har præget Mellemøsten i den senere tid. Forelæsningsræk-

ken ser på Mellemøsten anno 2018 og inviterer dig til at blive klogere på forskelle 

og ligheder mellem landene i regionen.

19/02  Syrien - Regional konflikt og flygtningekrise. Peter Seeberg, lektor 

ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

26/02  Egypten – Den egyptiske revolution. Line Mex Jørgensen, ph.d.- 

stipendiat, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

05/03  Israel/Palæstina – endeløs besættelse?. Martin Beck, professor,  

Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

12/03  Libanon - politisk ustabilitet og indflydelse fra krisen i Syrien. Peter 

Seeberg, lektor ved center for mellemøststudier, Syddansk Universitet

19/03  Irak. Helle Lykke Nielsen, lektor i Mellemøststudier, Syddansk Universitet

26/03  Golfstaterne. Martin Hvidt, ph.d, Center for Mellemøststudier,  

Syddansk Universitet

02/04  Tyrkiet. Mehmet Ümit Necef, lektor, Center for Mellemøststudier,  

Syddansk Universitet 

Holdnr: 1912-012
Dato: 7 tirsdage, start 19/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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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 kultur! Vær med, når vi dykker ned i romernes monumentale kulturarv, der 

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

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

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

bygningskomplekser. 

27/02  Antikken. Jane Hjarl Petersen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

06/03  Middelalderen. Maria Fabricius Hansen, lektor, Københavns Universitet

13/03  Renæssancen. Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

20/03  Det moderne Rom. Nils Arne Sørensen, professor i historie,  

Syddansk Universitet 

Holdnr: 1912-011
Dato: 4 onsdage, start 27/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

ATLANTVOLDEN - I ROMMELS FODSPOR

I marts 1942 befalede Hitler, at alle kyster mod Atlanterhavet og Nordsøen skulle 

armeres med et bælte af fæstningsværker: Atlantvolden. Fra Nordkap til Biscay-

en knoklede ½ million mand med at bygge tusindvis af bunkere med kanon-

stillinger og kilometervis af løbegange, som skulle forhindre de allierede, englæn-

derne og amerikanerne, i at få fodfæste på det europæiske fastland. Langs den 

jyske vestkyst blev der således i løbet af krigens sidste 2 til 3 år bygget mere end 

7000 bunkere. Bygherren var Organisation Todt, og i Danmark anvendte man 

primært lønnet dansk arbejdskraft, mens der i de andre besatte lande oftest var 

tale om tvangsarbejdere. En del af Atlantvolden var Hanstholmfæstningen, som 

i slutningen af maj 1943 fik besøg af den rigsbefuldmægtigede, dr. Werner Best 

og værnemagtens øverstkommanderende, general Hermann von Hanneken, og i 

begyndelsen af december samme år kom Feltmarskal Erwin Rommel på inspek-

tion. Han var ikke begejstret! Kom og hør de museumsfaglige eksperter fra Bun-

kermuseet Hirtshals samt Kystmuseet i Frederikshavn, herunder Bangsbo Fort. 

01/10  Den danske Atlantvold og det 10. batteri i Hirtshals. Jens-Christian 

Hansen, museumsinspektør, ph.d., Vendsyssel Historiske Museum & 

Hirtshals Bunkermuseum

08/10  Atlantvolden i Frederikshavn – Bangsbo Fort. Kenneth Kristensen, 

museumsformidler, Kystmuseet Bangsbo Fort i Frederikshavn

Holdnr: 1922-009
Dato: 2 tirsdage, start 1/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 280 kr. Studerende: 140 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 igangsatte den iranske revolution. 

Ayatollah Khomeini væltede 2.500 års persisk konge-

dømme og satte islamismen på dagsordenen. Iran er i 

dag den vigtigste spiller i et Mellemøsten splittet mel-

lem 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 atom-

aftalen over og beskylder Iran for terror, mens andre 

ser Iran som en pragmatisk aktør og som en del af 

løsningen på konflikterne i regionen. Foredragene er 

baseret på en kommende udgivelse af foredragshol-

deren Rasmus Christian Elling. 

Holdnr: 1912-013
Rasmus Christian Elling, lektor i tværkulturelle-  
og regionale studier, Københavns Universitet
Dato: Mandag 8/4
Tid: 17.30-21.30
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

PÅ EKSPEDITION HOS INKAERNE I 
PERUS TÅGEREGNSKOV

Denne dag tager vi på ekspedition til Perus tåge-

regnskov på jagt efter inkaernes historie. 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-ar-

kitektur og stejle landbrugsterasser 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
Tid: 10.00-16.00
Pris: 410 kr. Studerende: 205 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding
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ALT DU BØR VIDE OM SAMFUNDET

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, 

og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om 

Danmarks aktuelle økonomi, velfærdssystem, parla-

mentariske system, retsvæsen og sikkerhedspolitik. 

Mød centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt 

på til at deltage i samfundsdebatten. 

03/09  Danmarks moderne statshistorie. Michael 

Bregnsbo, lektor og ph.d. ved Institut for 

Historie, Syddansk Universitet

10/09  Danmarks parlamentariske system. Frederik 

Waage, lektor og forskningsleder, dr.jur. ved 

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

17/09  Dansk retsvæsen. Sten Schaumburg- 

Müller, professor, Juridisk Institut, Syddansk 

Universitet

24/09  Danmarks sikkerhedspolitik. Amelie  

Theussen, adjunkt, Institut for Statskund-

skab, Syddansk Universitet

01/10  Velfærdsstaten. Jørn Henrik Petersen, 

professor emeritus, dr.phil. i socialpolitik, 

Syddansk Universitet

08/10  Dansk økonomi. Thomas Barnebeck 

Andersen, professor, Institut for  

virksomhedsledelse og økonomi,  

Syddansk Universitet

Holdnr: 1922-001
Dato: 6 tirsdage, start 3/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 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 ønskede 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. Modviljen stimuleres 

også af den manglende evne blandt EU-landenes ledere til at finde langsigtede 

og solidariske løsninger på den økonomiske krise i Sydeuropa, samt af håndterin-

gen af den stigende strøm af migranter fra Mellemøsten og Afrika mod Europa. 

Hertil kommer de udfordringer som Europa står overfor i forhold til et mere ind-

advendt USA i kombination med stigende miljø- og klimaproblemer. 

23/04   EUropa i den globale verdensorden - gør Brexit og Trump en forskel?.
Helga Molbæk-Steensig, BA. i Balkanstudier og cand.mag. i Internatio-

nale studier, ekstern lektor på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

30/04  Hvorfor er det europæiske samarbejde kørt fast? Rasmus Nørlem 

Sørensen, chefanalytiker, Demokrati i Europa - Oplysningsforbundet, DEO

07/05  Arbejdskraftens Europa: Det fælles arbejdsmarked og de nationale so-
cialpolitikker. Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

14/05  Strømmen af flygtninge og indvandrere: Hvad skal EU stille op?  
Niels Kærgård, professor i økonomi, Københavns Universitet

21/05  Den fælles EU-valuta og den økonomiske stagnation. Jesper  

Jespersen, professor i økonomi, Roskilde Universitet

28/05  EU i en verden i forandring - globale og regionale miljø- og ressource-
udfordringer. Lars Josephsen, cand.scient., master of public policy

Holdnr: 1912-008
Dato: 6 tirsdage, start 23/4
Tid: 18.15-19.45
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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DAGE DER FORANDREDE VERDEN

De sidste hundrede års historie er fuld af mærkedage, som står 

helt centralt i vores bevidsthed. Dage, som fik enorme politi-

ske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som 

fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. 

Kom med til syv forelæsninger, der sætter fokus på nogle af de 

mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke 

faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne?

02/10  Mordet i Sarajevo, 28. juni 1914. Henrik Jensen, lektor 

emeritus i historie, Roskilde Universitet

09/10  Black Tuesday, 24. oktober 1929. Anne Mørk, ph.d. i 

amerikanske studier

23/10  Atombomben over Hiroshima, 6. august 1945. Martin 

Amitsbøll Husted, cand.mag i filosofi og samfundsfag, 

cand.mag. i historie.

30/10  The Beatles udgiver sit første album, 22. marts 1963. 
Rasmus Rosenørn, museumsinspektør, ph.d., RAG-

NAROCK – museet for pop, rock & ungdomskultur

06/11  Mordet på John F. Kennedy, 22. november 1963. 
Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier

13/11  Berlinmurens fald, 9. november 1989. Erik Kulavig, 

lektor, Syddansk Universitet

Holdnr: 1922-004
Dato: 6 onsdage, start 2/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Koldinghus – Forening af slægtsforskere

DEN TIDLIGE DANMARKSHISTORIE

Tag med på en rejse gennem Danmarks historie fra stenalderen over 

bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder. Hvem var de menne-

sker, som bosatte sig på det land, vi i dag kalder Danmark? Hvordan 

udviklede vores samfund sig fra jægerstenalder til bondestenalder med 

bosættelser? Hvilke store begivenheder og opfindelser var med til at 

skabe det Danmark, vi kender? Seks forskere opruller Danmarks historie 

fra år 13.000 f.v.t. til år 1536 og giver deres bud på, hvilke begivenheder, 

der er afgørende at kende til for at forstå, hvorfor Danmark ser ud, som 

det gør i dag. 

23/04  Jægerstenalderen. Søren H. Andersen, seniorforsker,  

Moesgaard Museum

30/04  Bondestenalderen. Niels Nørkjær Johannsen, lektor i  

arkæologi, Aarhus Universitet

07/05  Bronzealderen. Lise Frost, museumsinspektør,  

Moesgaard Museum

14/05  Jernalderen. Xenia Pauli Jensen, seniorforsker,  

Moesgaard Museum

21/05  Vikingetiden. Lasse C.A. Sonne, lektor, ph.d.,  

Københavns Universitet, Københavns Universitet

28/05  Middelalderen. Torben Kjergaard Nielsen, lektor,  

Aalborg Universitet

Holdnr: 1912-076
Dato: 6 tirsdage, start 23/4
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tirsdag d. 5. februar: Generel 
slægtsforskning i Sønderjylland 

Ved Leo Vinter Pedersen, vagt-

mester og driftskoordinator ved 

Rigsarkiv Åbenrå. Foredragsholde-

ren vil fortælle om de sønderjyske 

arkivalier og deres variation i 

forhold til de kongerigske, samt 

hvordan man finde rundt i arki-

valierne fra den hertugelige, den 

preussiske og den danske tid.

Tirsdag d. 2. april: Den polske indvandringsbølge 
omkring år 1900, alternativt 1893-1920/29 

Ved Søren Kolstrup, forfatter og historiker. 

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 

1900-tallet (alternativt 1893 til 1920/29) udvandrede 

polakker til Danmark for at få arbejde i roemarkerne, i 

tørvemoser og på teglværker.  Først kom de som sæ-

sonarbejdere, siden blev de fastboende. En mindre del 

af dem, der kom fra Russisk Polen, var jøder fra den 

store tekstilby Lodtz, som slog sig ned i København. 

Tirsdag d. 8. januar: Amtmanden 
og Amtsarkiverne 
 
Ved Steffen E. Jørgensen, fhv. arkivar 

og seniorforsker, Rigsarkiv Viborg.

Mange arkivbrugere kommer i be-

røring med amtsarkiverne, når de 

skal finde faderskabs-, adoptions-, 

separations-, og skilsmissesager. 

At finde disse familieretslige sager 

kræver, at man kan håndtere am-

ternes journaler og journalsager. 

En stor del af amternes arkivalier 

er lagt på nettet, og foredraget vil 

berøre, hvordan man manøvrerer 

imellem journaler og journalsager. 
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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LEDELSESPSYKOLOGI

De konkrete udfordringer, som organisationer står overfor i en stadig mere glo-

baliseret verden, kalder på en ny forståelse af ledelse. Bliv introduceret til den 

nyeste forskning inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om proces-

ser og opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelsespsykologien 

bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge nærmere på ledelse som 

sociale processer, der findes i vores organisationer, i vores arbejdsliv og i alle de 

andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. En sådan tilgang kan bidrage med 

væsentlig indsigt i de udfordringer, ledere står overfor i en mangfoldig og hyper-

kompleks verden. Forelæsningsrækken indledes med et præsentere den særlige 

ledelsespsykologiske optik, hvorefter der stilles skarpt på en række specifikke 

temaer, som er centrale for nutidens ledere. Det gælder ledelse af motivation, 

talent, kreativitet, konflikter og magt samt lederudvikling. Denne forelæsnings-

række henvender sig til nuværende og kommende ledere samt andre, der inte-

resserer sig for ledelse. 

Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen ’Ledelsespsykologi’ (Samfundslitte-

ratur 2013), som kan inkluderes i prisen. Til forløb, hvor bøger kan tilkøbes, 

udleveres bogen første undervisningsgang. Husk at medbringe din billet. Vær 

opmærksom på, at der lukkes for tilkøb af bøger ca. 2 uger før holdstart af 

hensyn til levering.

19/02   Introduktion til ledelsespsykologi – lederen som person og ledelse  
som social praksis.  Sara Westergaard Kjeldsen, ledelseskonsulent og 

projektleder hos LEAD

26/02  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Tanja Kirkegaard, ph.d.  

i psykologi, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

05/03 Ledelse, magt og konflikt. Laust Søndertoft Pedersen,  

ledelseskonsulent, LEAD

12/03  Ledelse af kreativitet. Stephanie Bäckström, partner, LEAD

19/03  Ledelse af motivation. Laust Søndertoft Pedersen, ledelseskonsulent, 

LEAD 

Holdnr: 1912-020
Dato: 5 tirsdage, start 19/2
Tid: 19.15-21.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Psykologi 
og sundhed

KROPPEN FRA TOP TIL TÅ

Vi spiser, vi ånder, vi bevæger os, vi lever. Kroppen er 

fantastisk og kompleks på én gang. Den har udvik-

let sig i millioner af år. Vi er blevet studeret og en-

devendt 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 opbyg-

get og fungerer. 

21/02  Fordøjelsessystemet. Maja Sofie Thiele, 

læge og lektor i leversygdomme, Odense 

Universitetshospital og Syddansk Universitet

27/02  Bevægeapparatet. Bjarne Møller-Madsen, 

klinisk professor i ortopædkirurgi, Aarhus 

Universitetshospital

06/03  Nervesystemet. Helle Damkier, lektor i  

anatomi og cellebiologi, Aarhus Universitet

13/03  Kredsløbet. Christian Aalkjær, professor i 

biomedicin, Aarhus Universitet

20/03  Respirationssystemet. Hans Malte, lektor  

i zoofysiologi, Aarhus Universitet 

Holdnr: 1912-015
Dato: 4 onsdage og en torsdag, start 21/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding
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DEN FANTASTISKE HJERNE

Den udgør 2% af kroppens vægt, men bruger 20% af 

kroppens energi og indeholder op mod en billion ner-

veceller, der er forbundet i et uhyre kompliceret net-

værk. Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære 

og navigere i en verden fyldt med informationer. Det 

er kroppens suveræne kommandocenter, hjernen, der 

løser disse opgaver. Men hvordan fungerer hjernen 

egentlig? Hvilke dele af hjernen bruger vi hvornår, og 

hvorfor går det nogle gange galt? Hvorfor glemmer vi 

ofte de samme ting? Kan vi træne hjernen til at holde 

sig ung? Og hvorfor kan hjernen nogle gange spille os 

et puds? Syv af landets førende hjerneforskere giver 

dig svarene på spørgsmålene. 

26/02  Introduktion til hjernen og hukommelsen. 
Albert Gjedde, professor i neurobiologi og 

farmakologi, Aarhus Universitet

05/03  Hjernen og stress. Saga Steinmann Madsen, 

ph.d. fellow, Clinical Physiology and Nuclear 

Medicine, Syddansk Universitet

12/03  Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jensen, 

lektor i neurofysiologi og motorisk kontrol, 

Københavns Universitet

19/03  Menneskers og dyrs hjerner. Jakob 

Christensen-Dalsgaard, lektor, lic.scient. 

Syddansk Universitet

26/03  Typiske og atypiske hjerner. Åsa Sven-

ningsen, lektor i neurobiologisk forskning, 

Syddansk Universitet

02/04  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, kli-

nisk professor i neurofysiologi og overlæge, 

Glostrup Hospital og Københavns Universitet

09/04  Hjernen og stamceller. Morten Meyer, 

associate professor, Institut for molekylær 

medicin, Syddansk Universitet

Holdnr: 1912-061
Dato: 7 tirsdage, start 26/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

MINDFULNESS

Der er bred tilslutning til, at en veltrænet krop er en sund krop. På samme vis er et 

veltrænet sind et sundt sind. Dine tanker og følelser er helt afgørende for din op-

levelse af livskvalitet. Mindfulness handler om at træne en række mentale redska-

ber, som giver dig mulighed for at leve livet med al dets medgang og modgang. 

For vi kommer alle til at stå i en situation, hvor vi mister, bliver syge, ældes og 

skal dø. Men de redskaber, vi har til at leve i disse tilstande, er meget forskellige. 

Forelæsningsrækken stiller skarpt på, hvordan man med mindfulness kan obser-

vere tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden nødvendigvis at skulle rea-

gere per impuls. Det er herigennem muligt at forbedre humør, opmærksomhed, 

robusthed og empati samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og 

smerte. Få den nyeste viden om mindfulness i teori og praksis.

20/03  Introduktion til mindfulness. Kit Appelt, psykolog ved Dansk Institut 

for Mindfulness

27/03  Mindfulness og det stressede genom. Jesper Dahlgaard, docent  

og lektor, VIA Sundhed, VIA University College og Klinisk Institut, 

Aarhus Universitet

03/04  Mindfulness i mødet med moderniteten. Martijn van Beek,  

lektor i antropologi, Aarhus Universitet

10/04  Mindfulness og livskvalitet. Forelæser oplyses senere

24/04  Mindfulness i terapi. Karsten Bidstrup Skipper, cand.mag. i idéhistorie

01/05  Perspektiver på praktisk anvendelse. Karsten Bidstrup Skipper,  

cand.mag. i idéhistorie

Holdnr: 1912-070
Dato: 6 onsdage, start 20/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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HJERNEN I ARBEJDSLIVET

Hjernen hjælper os med at skabe mening og 

lagre viden. Den er konstant i gang, både når 

vi daser og dovner, og når vi skal være kreative, 

fokuserede eller løse problemer. Nok ligner den 

mest af alt havregrød, men hjernens betydning 

for vores evne til at lære og motivere er ikke 

til at komme uden om. De mange neurologi-

ske processer er i sidste ende altafgørende for, 

hvordan vi præsterer i arbejdslivet. Hvornår bli-

ver viden til læring i hjernen? Og hvad betyder 

pauser for vores evne til at yde? Ved at forstå 

vores hjerneprocesser bliver vi bedre til at ska-

be rammerne for god læring og få hjernens 

potentiale til at udfolde sig på arbejdspladsen.

Holdnr: 1912-085
Ole Lauridsen, lektor, mag.art., Buisness and So-
cial Sciences, Center for Undervisning og Læring
Dato: Torsdag 16/5
Tid: 17.00-21.00
Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr. inkl. kaffe  
og kage 
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 betændelsestilstand i kroppen, som på 

længere sigt kan påvirke fx din hud, forværre 

småskader og øge træthed og hovedpine. Ved 

at omlægge til anti-inflammatorisk levevis kan 

du modvirke disse symptomer på et svækket 

helbred. Den nye livsstil har især fokus på 

kost, motion og søvn. Men hvordan opstår in-

flammation? Hvilken mad skal vi spise? Hvor-

dan sikrer vi tilstrækkeligt med nattesøvn? Og 

hvor meget motion er nødvendigt i en travl 

hverdag? Læge og forfatter Jerk W. Langer 

giver dig denne aften svarene og adskiller fup 

fra fakta på en både underholdende, spæn-

dende og lærerig vis. Undervejs kommer du 

op at stå, får mange praktiske råd, et par gode 

grin samt et venligt skub bagi. Forelæsningen 

bygger bl.a. på bogen ’21 Helbredende Dage 

med Anti-inflammatorisk Kost’ (Politikens 

Forlag 2016). Du kan læse mere om forelæse-

ren Jerk W. Langer på www.jerk.dk. 

Holdnr: 1912-014
Jerk W. Langer, læge og forfatter 
Dato: Lørdag 23/2
Tid: 10.00-14.00
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 
1, 6000 Kolding

SLIP BEKYMRINGERNE

Hvad nu hvis det går galt? Hvad mente han 

med det? Er jeg mon god nok? Det er en 

udbredt opfattelse, at den bedste måde at 

takle kriser på, er ved at bearbejde dem. Vi 

taler, tænker og analyserer i et forsøg på at 

tømme rygsækken for dårlig bagage. Men 

psyken skal ikke betragtes som en rygsæk. 

Ifølge banebrydende ny forskning inden 

for såkaldt metakognitiv terapi bør sindet 

i stedet betragtes som en si, hvor alt pas-

serer, med mindre vi selv aktivt vælger at 

holde fast i det. Hvis vi bruger mange timer 

dagligt på at spekulere og bekymre os om, 

hvordan vi skal løse et problem, tapper vi os 

selv for energi og livsglæde, ligesom vi øger 

vores risiko for at udvikle eller vedligehol-

de en depression. Det handler ikke om at 

tvinge sig selv til urealistiske mål om kun at 

tænke positivt. I stedet skal vi fokusere på 

at tage styringen og begrænse vores grub-

lerier. Brug denne aften som en introduktion 

til metakognitiv terapi, og få konkrete øvel-

ser til at håndtere og begrænse konkrete 

bekymringer og grublerier. Undervisningen 

tager afsæt i bogen ’Lev mere, tænk mindre’ 

(Politikens Forlag)

Holdnr: 1922-002
Pia Callesen, forfatter, cand.psych. og ph.d.  
i metakognitiv terapi samt klinikchef, Center  
for Kognitiv og Metakognitiv Terapi
Dato: Onsdag 23/10
Tid: 17.30-21.30
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 
1, 6000 Kolding

BESTYRELSESARBEJDE

Bestyrelsesarbejde er noget, der 

optager flere og flere. Aldrig har så 

mange været bestyrelsesmedlem-

mer, uden egentlig at have viden om 

det eller tidligere erfaring. Forelæs-

ningerne giver et indblik i bestyrel-

sens rolle, ansvar og pligter og sæt-

ter fokus på, hvordan en bestyrelse 

ud fra et juridisk, strategisk og ledel-

sesmæssigt perspektiv skaber værdi 

for en virksomhed eller forening. Få 

værktøjer til bestyrelsesarbejdet, 

som sikrer, at bestyrelsens ressour-

cer bruges optimalt, og bliv klædt 

på til at udfordre direktionen, andre 

bestyrelsesmedlemmer og din egen 

tilgang til en bestyrelsespost.

08/05  Bestyrelsen som en del af 
ledelsen. Henrik Andersen, 

partner, cand.merc., Hilde-

brandt og Brandi

15/05  Bestyrelsen og strategi. 
Esben Vinther, partner, 

Hildebrandt & Brandi

22/05  Bestyrelsens kompetence, 
rettigheder, pligter og 
ansvar. Tommy V.  

Christiansen, advokat 

(H), cand.merc., cand.jur. 

Vidensportalen V.dk

Holdnr: 1912-022
Dato: 3 onsdage, start 8/5
Tid: 19.00-20.45
Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.
Sted: Syddansk Universitet,  
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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KOLDINGHUS: SYGDOMSHISTORIE OG 
FORMIDLING AF HISTORIEN GENNEM 
GYS OG GRU

Temaaften om pesten, de store epidemier og om, 

hvordan man kan bruge gys og gru til at formidle 

historien. Forelæsningen finder sted som optakt til 

formidlingskonceptet ’Haunted Castle’ på Koldinghus. 

Konceptet, der er udviklet i et samarbejde mellem 

Koldinghus og horrorvirksomheden Dystopia Enter-

tainment, formidler gennem horror og uhygge histo-

rien om en af de mest frygtede epidemier i Danmark i 

1600-tallet: Pesten. 

Program: 
19.00-19.45: De store epidemier - fra pest til livsstils-

sygdomme Ved Gunilla Svensmark, specialkonsulent 

i sygeplejehistorie, Dansk Sygeplejehistorisk Museum 

19.45-20.15: Pest, plager og polakker – epidemier i 

1600-tallets Kolding Ved Michael Nobel Jacobsen, 

museumsinspektør, ph.d., Koldinghus 

20.15-20.45: Hvordan kan man bruge gys og gru til at 

formidle historien? Ved Jonas Bøgh, Architect of Fear, 

Dystopia Entertainment 

20.45-21.00: Spørgsmål

Holdnr: 1912-095
Dato: Mandag 4/2
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Forår på Koldinghus
KOLDINGHUS: 
DIFFERENT BUT SAME - 
SØLVSKULPTURER MED 
BULER OG HAGLSLAG

Museet på Koldinghus viser frem til 

17. marts 2019 dobbeltudstillingen 

’DIFFERENT BUT SAME’ med to af 

Danmarks mest anerkendte, pro-

duktive og individualistiske sølvs-

mede og kunstnere Yuki Ferdinand-

sen og Carsten From Andersen, der 

udfolder sig gennem 90 smukke og 

tidskrævende skulpturelle sølvvær-

ker i slottets Ruinsal.

Program:
16.00-16.45: Forelæsning ved Anni 

Nørskov Mørch, kurator, Koldinghus

17.00-17.45: Rundvisning Anni Nør-

skov Mørch, kurator, Koldinghus

Holdnr: 1912-094
Dato: Tirsdag 26/2
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 
6000 Kolding

KOLDINGHUS: 
H.K.H. PRINSESSE 
BENEDIKTE OG 75 ÅRS 
DANMARKSHISTORIE

I 2019 fylder protektor for Muse-

et på Koldinghus H.K.H. Prinsesse 

Benedikte 75 år. Det markeres med 

særudstillingen ’BENEDIKTE – Prin-

sesse af tiden. 75 års Danmarkshi-

storie’. Med udgangspunkt i udvalg-

te højdepunkter fra prinsessens 

liv og virke formidler udstillingen 

gennem billeder, lyd og genstande 

de seneste 75 års Danmarkshistorie 

fra prinsessens fødsel under Besæt-

telsen frem til i dag. Udstillingen vi-

ser bl.a., hvordan de seneste 75 års 

dynamiske forandring af samfundet 

også har sat sine tydelige spor i det 

danske kongehus, og i det arbejde 

medlemmerne af kongehuset ud-

fører. Udstillingen, der kan ses fra 

28. april til 4. november 2019, kom-

mer til at foregå på alle fire etager 

i Koldinghus’ spektakulære ruinsal, 

skabt af arkitektægteparret Exner. 

Program:
16.00-16.45: ’BENEDIKTE – Prin-

sesse af tiden’.  Michael Nobel Ja-

kobsen, museumsinspektør, histori-

ker, ph.d., Koldinghus

17.00-17.45: Rundvisning. Michael 

Nobel Jakobsen, museumsinspek-

tør, historiker, ph.d., Koldinghus

Holdnr: 1912-092
Dato: Torsdag 2/5
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 
6000 Kolding



Kunst og 
arkitektur

WEGNERS MØBELDESIGN – MELLEM 
MØBLER OG MARKEDSFØRING

Hans J. Wegner (1914-2007) bliver betragtet som en 

af de mest indflydelsesrige møbeldesignere gennem 

tiden. Wegners succes som møbeldesigner tilskri-

ves oftest hans berømte stole, som findes i private 

hjem og museer over hele verden. I dette foredrag 

fortælles en anden historie, der belyser markedsfø-

ringen af Wegners møbeldesign efter 2. verdenskrig. 

Hermed stilles der spørgsmålstegn ved, om det var 

møblerne eller markedsføringen, som banede vejen 

for Wegners succes? 

Holdnr: 1912-111
Kristian Roland Larsen, ph.d.-stipendiat  Institut for 
Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 20/2
Tid: 19.00-20.45
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

KUNSTHISTORIEN PÅ ÉT SEMESTER

Hvad karakteriserer barokken? Realismen? Og futurismen? Hvis du trænger til at 

få opfrisket hukommelsen, få et godt overblik eller for første gang stifte bekendt-

skab med kunsthistoriens forunderlige forandringer, så kom og vær med, når vi 

byder på en grundig gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til samtid. 

Forelæsningerne vil fokusere på maleri, skulptur og arkitektur, men vi vil også 

arbejde med flere moderne stilretninger især i det 20. og 21. århundrede. Kun-

sten flytter sig, ændrer udtryk og griber om sig. Oplev denne rejse fra centralt 

perspektiv til kaosteori. 

19/02  Renæssance og Manierisme. Eva de la Fuente Pedersen, museumsin-

spektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst

26/02  Barok og Rokoko. Eva de la Fuente Pedersen, museumsinspektør og 

seniorforsker ved Statens Museum for Kunst

05/03  Romantik og Klassicisme. Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag.art.

12/03  Realisme og Impressionisme. Tea Baark Mairey, kunsthistoriker

19/03  Ekspressionisme. Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag.art.

26/03  Symbolisme. Ove Mogensen, overinspektør, Kunstmuseet i Tønder

02/04  Kubisme og Futurisme. Anne Blond, museumsinspektør,  

Kunstmuseet i Tønder

09/04  Surrealisme. Pia Høy, cand.phil. i kunsthistorie

23/04  Samtidskunst. Kristian Handberg, postdoc i kunsthistorie,  

Københavns Universitet 

Holdnr: 1912-027
Dato: 9 tirsdage, start 19/2
Tid: 10.30-12.15
Pris: 980 kr. Studerende: 490 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding
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DANSK KUNST I 10’ERNE

Bliv klogere på en række af de mest 

markante kunstnere lige nu fra gene-

rationen efter Tal R og Olafur Eliasson. 

Feltet er broget, og alligevel er der visse 

gennemgående træk i kunsten i dag. En 

del af de unge kunstnere er optaget af 

materialernes og mediernes mulighe-

der, som de udvikler til nye kunstformer. 

Andre er optaget af spirituelle aspekter 

af tilværelsen, mens atter andre bruger 

klimakrisen og dens trusler mod vores 

eksistens som motiv. Generelt for disse 

kunstnere er, at det kunstneriske niveau 

er meget højt. Temaaftenen vil fokusere 

på en lang række nye kunstnere, som 

trådte frem på kunstscenen omkring 

2010: Fra A Kassen over Maiken Bent, 

Tue Greenfort, Sergej Jensen, Lea Por-

sager og Tove Storch til Vinyl -Terror 

og -Horror og Danh Vo. OBS: Alle skal 

betale entré til Trapholt for at deltage i 

forelæsningsrækken. 

Holdnr: 1912-064
Lisbeth Bonde, cand.mag. i kunsthistorie, 
forfatter og kunstkritiker
Dato: Onsdag, 27/3
Tid: 19.00-20.45
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23,  
6000 Kolding

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

THE GRAND OLD LADY OF DANISH 
DESIGN: NANNA DITZEL

Nanna Ditzel (1923-2005) er en af de mest indflydel-

sesrige kvindelige designere gennem tiden. Med afsæt 

i Trapholts udstilling ’Danish Modern – Nanna Ditzel’ 

præsenterer datteren Dennie Ditzel og designhistori-

ker Anders V. Munch den danske arkitekt Nanna Ditzel. 

Få et unikt indblik i Nanna Ditzels 60 år lange karriere 

med sit udfordrende og nyskabende design af skulptu-

relle og innovative møbler, der har sat tydelige præg på 

private hjem, såvel som offentlige rum. 

Holdnr: 1912-074
Dennie Ditzel, datter af Nanna Ditzel, Anders Valde-
mar Munch, designhistoriker ved Syddansk Universitet
Dato: Søndag 24/2
Tid: 10.30-12.15
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

MØD KUNSTNEREN  
ESKE KATH

Udstillingen ’Eske Kath – Den 

Fundamentale Usikkerhed’ på 

Trapholt præsenterer en af 

de mest eftertænksomme og 

markante kunstnere i Danmark. 

Eske Kath (1975) er søn af 

kunstneren Leif Kath, og har si-

den 1997 udforsket mennesket 

og naturen gennem malerier, 

skulpturer og installationer. 

Mød kunstneren og udstillin-

gens kurator på Trapholt, når 

Eske Kath og museumsinspek-

tør Katrine Stenum inviterer til 

et spændende foredrag bag-

om kunsten og udstillingen på 

Trapholt. 

Holdnr: 1912-157
Eske Kath, kunstner og Katrine 
Stenum, museumsinspektør
Dato: Søndag 24/3
Tid: 10.30-12.15
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 
6000 Kolding
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Litteratur,  
religion,  

filosofi og 
natur

SMAGENS UNIVERS

Når vi smager på maden, bruger vi alle fem sanser: 

at se, høre, smage, lugte og føle. Smagsoplevelsen 

er kædet sammen med erindringer, sociale sammen-

hænge, traditioner og kultur. Vi skal i denne forelæs-

ningsserie udforske smagens univers og undersøge 

de mange forskellige facetter af en sans, som vi alle 

deler, men næppe kan blive enige om. 

27/03  Hvad er smag?. Ole G. Mouritsen, professor, 

dr.scient., Københavns Universitet

03/04  Smag i det innovative køkken. Michael Bom 

Frøst, lektor, ph.d., Københavns Universitet

10/04  Velsmag og afsky. Susanne Højlund,  

lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Holdnr: 1912-098
Dato: 3 onsdage, start 27/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

ROMANTIK I NATUREN

Vi ser nærmere på de romantiske mønstre i naturen på Valentinsdag. Vi un-

dersøger, hvordan bjerge støder sammen og danner nye strukturer, vi tager 

ud i rummet og ser nærmere på naturens tiltrækningskraft tyngdekraften, og 

så ser vi på den eksplosive form for udbryderkærlighed i vulkaner. Endelig un-

dersøger vi dyrenes særlige parringsritualer. Kom med til en humoristisk aften 

i kærlighedens tegn. 

Holdnr: 1912-152
Katrine Skovgaard Rasmussen, videnskabsformidler, cand.mag. 
Dato: Torsdag 14/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

NORDISKE BESTSELLERE

Nordiske romanforfattere har erhvervet sig et stort internationalt ry – med god 

grund. Det gælder forfattere i alle de nordiske lande. Der skrives spændende 

romaner som aldrig før, såvel historiske som aktuelle, politiske som personlige 

eller traditionelle som eksperimenterende. De fleste romanforfattere har vundet 

et stort og begejstret publikum. Vi har plukket syv romaner ud for at vise spænd-

vidden og kvaliteten blandt aktuelle, nordiske romaner.

26/02  Einar Már Guðmundsson: Pasfotos. Mogens Davidsen, lektor i litteratur 

ved Syddansk Universitet

05/03  Jan Kjærstad: Storefjeld. Erik Svendsen, lektor i dansk, medier og  

litteratur, Institut for Kultur og Identitet (CUID), RUC og litteratur- 

anmelder på Jyllands-Posten

12/03  Vigdis Hjorth: Arv og miljø. Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

26/03  Jón Kalman Stefánsson: Historien om Asta. Jørgen Aabenhus, ekstern 

lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

02/04  Lars Saabye Christensen: Byens spor. Ulrik Lehrmann, lektor i  

medievidenskab, Syddansk Universitet

09/04  Linn Ullmann: De urolige. Neal Ashley Conrad, mag.art. og ph.d.

Holdnr: 1912-080
Dato: 6 tirsdage, start 26/2
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
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MUSIKKENS 
MESTERVÆRKER

Kom og få mere ud af musikken! 

Forelæsningsrækken dykker ned 

i nogle musikværker – deres tilbli-

velseshistorie, udtryk og karakteri-

stika. Få lejlighed til at fordybe dig 

i ét værk ad gangen, og få samtidig 

en introduktion til musikbegreber, 

genrer, instrumenter og musikhisto-

rie. Du bliver rustet til at få endnu 

mere ud af din næste musikoplevel-

se – uanset om det er et nyt værk, 

du kaster dig over, eller du genhører 

netop et af disse udvalgte mester-

værker, der kan høres igen og igen, 

og som hver gang både glæder og 

overrasker os. Alle deltagere får 

adgang til musikken via internettet 

og skal til hver mødegang lytte til 

værket på forhånd.

24/04  Beethoven: Symfoni nr. 5, 
’Skæbnesymfonien’ 

01/05  Mozart: ’Requiem’

08/05  Rimskij-Korsakov:  
’Sheherazade’

15/05  Richard Strauss:  
’Don Juan’

Holdnr: 1912-093
Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i 
musikvidenskab
Dato: 4 onsdage, 24/4
Tid: 17.00-18.45
Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 
4, 6000 Kolding

FRA AUGUSTIN TIL LUTHER OG 
MACHIAVELLI

I 410 erobrede goterne Rom. Mange romere anså de 

kristne for at være skyld i denne katastrofe, og som 

forsvar mod denne anklage skrev kirkefaderen Augu-

stin storværket ’Om Guds stad’. Her fortolker han 

historien som Guds førelse, og dermed bliver værket 

symbol på den middelalder, der følger efter Romerri-

gets fald: kristendommen og kirken bliver det centrale 

omdrejningspunkt i menneskets virkelighed. Beteg-

nelsen middelalder er skabt af renæssancen og ud-

trykker dennes opfattelse af perioden som en mørk 

og stillestående tid. Den opfattelse må vi gøre op med, 

for middelalderen er i virkeligheden en dynamisk pe-

riode, der afgørende præger den europæiske kultur. 

Herefter følger vi skiftet fra middelalder til renæssan-

ce og ser nærmere på store tænkere som Machiavelli, 

Erasmus og Thomas More. Men vi konfronterer også 

renæssancen med Luther og den reformation, der 

fandt sted samtidig med renæssancen, men som giver 

et helt andet menneske- og verdenssyn. Hvor renæs-

sancen hyldede menneskets storhed og værdighed, 

understregede Luther nødvendigheden af, at men-

nesket indser sin intethed. Den modsætning har den 

europæiske kultur levet med lige siden. 

Holdnr: 1912-147
Claus Christoffersen, cand.mag.
Dato: 5 onsdage, start: 27/3
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

KORANEN

Islam har gennem de seneste år været et emne, som 

mange har stærke holdninger til, men sjældent en dy-

bere viden om. I centrum af islam står Koranen. Få ind-

blik i, hvad Koranen egentlig er, hvilken historisk og 

kulturel kontekst teksten er skrevet i, og hvilken be-

tydning, den har i dag. Vi vil i forelæsningerne komme 

ind på følgende temaer om koranen og islam: Islam 

og de fem søjler, profeten Muhammed, moskeer, Mel-

lemøsten, martyrdøden, sharialovgivning, tørklæder, 

terrorisme, tegningekrisen, det osmanniske imperium, 

arabisk arkitektur og hellige krige og krigere. 

Holdnr: 1912-096
Jørgen Bæk Simonsen, lektor og dr.phil. i islamstudier
Dato: 3 mandage, start 29/4
Tid: 17.45-19.30
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,  
6000 Kolding

VÅGN OP TIL LIVET

Hvordan skal man leve sit liv, for at 

det bliver et godt liv? Vores kultur 

er præget af en forestilling om, at 

vi opnår et godt liv ved at få ople-

velser, tjene penge, forbruge, præ-

stere og få social anerkendelse. På 

den måde har menneskets natur 

ikke ændret sig synderligt de sid-

ste 2500 år. Men stadig flere af os 

føler, at vores måde at leve på vir-

ker lidt som at gå i søvne. Mange af 

os savner et mere meningsfuldt og 

fyldestgørende liv. Den østlige og 

vestlige filosofi indeholder da også 

et tidløst budskab om, at vi faktisk 

kan vågne op til et andet og bed-

re liv. Hvis vi forholder os bevidst 

til vores livsvilkår, kan vi nemlig få 

en mere menneskelig tilværelse. 

Forløbet tager udgangspunkt i bo-

gen ’Livskunsten – filosofien om at 

vågne op til livet’, der udkommer på 

Akademisk Forlag i 2018. 

Program: 

10.00-11.45: Søvn og vågentilstand 

11.45-12.30: Frokostpause 

12.30-14.00: Døden 

14.15-16.00: Hjertet og ånden

Holdnr: 1912-073
Anders Dræby Sørensen, cand.mag. 
i idéhistorie, master i humanistisk 
sundhedsvidenskab og ph.d. i  
psykologi, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag 11/5
Tid: 10.00-16.00
Pris: 410 kr. Studerende: 205 kr. inkl. 
kaffe og kage
Sted: Syddansk Universitet,  
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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WWW.KOLDINGHUS.DK  
Museet på Koldinghus er under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte

H.K.H. PRINSESSE BENEDIKTE 
OG 75-ÅRS DANMARKSHISTORIE

FRA 28. APRIL 2019 TIL 3. NOVEMBER 2019

I 2019 markerer Koldinghus H.K.H. Prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag 
med en stor særudstilling. Med udgangspunkt i udvalgte højdepunkter fra 

Prinsessens liv og virke formidler udstillingen gennem billeder, lyd og 
genstande de seneste 75-års Danmarkshistorie fra Prinsessens fødsel 

29. april 1944 under Besættelsen og frem til i dag.

I udstillingen vil man gennem et udvalg af Prinsessens personlige brugs- og 
beklædningsgenstande komme helt tæt på Prinsessens personlige historie. Udover 
gallakjoler, smykker og ordner vil besøgende også kunne se Prinsessens brudekjole 
fra 1968 og få indsigt i det store protektionsarbejde, som Prinsessen gennem årene

har udført for en lang række nationale og internationale organisationer inden
for bl.a. spejderbevægelsen, ridesporten og handicap- og sundhedsorganisationer. 
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Afsender:
Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M



Særudstilling på Koldinghus
H.K.H. PRINSESSE BENEDIKTE 
OG 75 ÅRS DANMARKSHISTORIE 

I 2019 fylder protektor for Museet på Koldinghus H.K.H. 

Prinsesse Benedikte 75 år. Det markeres med sær-

udstillingen ’BENEDIKTE – Prinsesse af tiden. 75-års 

Danmarkshistorie’. Med udgangspunkt i udvalgte højde-

punkter fra prinsessens liv og virke formidler udstillin-

gen gennem billeder, lyd og genstande de seneste 75-års 

Danmarkshistorie fra prinsessens fødsel under Besæt-

telsen, frem til i dag. Udstillingen viser bl.a., hvordan de 

seneste 75 års dynamiske forandring af samfundet også 

har sat sine tydelige spor i det danske kongehus, og i 

det arbejde medlemmerne af kongehuset udfører. Ud-

stillingen, der kan ses fra 28. april til 4. november 2019, 

kommer til at foregå på alle fire etager i Koldinghus’ 

spektakulære ruinsal, skabt af arkitektægteparret Exner. 

Program:
16.00-16.45: ’BENEDIKTE – Prinsesse af tiden’.   

Michael Nobel Jakobsen, museumsinspektør,  

historiker, ph.d., Koldinghus

17.00-17.45: Rundvisning.  

Michael Nobel Jakobsen,  

museumsinspektør, historiker,  

ph.d., Koldinghus

Holdnr: 1912-092
Dato: Torsdag 2/5
Pris: 195 kr. Studerende: 95 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 
6000 Kolding

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



UDSTILLING

WWW.KOLDINGHUS.DK  
Museet på Koldinghus er under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte

OM H.K.H. PRINSESSE BENEDIKTE 
OG 75-ÅRS DANMARKSHISTORIE

FRA 28. APRIL 2019 TIL 3. NOVEMBER 2019

I 2019 markerer Koldinghus H.K.H. Prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag 
med en stor særudstilling. Med udgangspunkt i udvalgte højdepunkter fra 

Prinsessens liv og virke formidler udstillingen gennem billeder, lyd og 
genstande de seneste 75-års Danmarkshistorie fra Prinsessens fødsel 

29. april 1944 under Besættelsen og frem til i dag.

I udstillingen vil man gennem et udvalg af Prinsessens personlige brugs- og 
beklædningsgenstande komme helt tæt på Prinsessens personlige historie. Udover 
gallakjoler, smykker og ordner vil besøgende også kunne se Prinsessens brudekjole 
fra 1968 og få indsigt i det store protektionsarbejde, som Prinsessen gennem årene

har udført for en lang række nationale og internationale organisationer inden
for bl.a. spejderbevægelsen, ridesporten og handicap- og sundhedsorganisationer. 
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