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HVAD ER ET FOLKEUNIVERSITET? 
På Folkeuniversitetet er der mulighed for at få ny inspiration og 

viden, når videnskabelige emner bliver præsenteret af dygtige 

og fagligt kompetente forelæsere. Samtidig er der mulighed for 

at møde andre mennesker med samme interesser som os selv. 

Gennem mødet bliver vi bekræftet i det, vi ved – eller vi får ny 

viden. Vi får mulighed for at udvikle os. Vi tror på, at den tid, du 

bruger sammen med Syddjurs Folkeuniversitet, bliver værdifuld 

for dig. Folkeuniversitetet er for alle. 

  

ALLE KAN DELTAGE 
Der stilles ingen krav om bestemte eksamener eller uddannel-

ser. Eneste krav er nysgerrighed og interesse.  Alle kan deltage 

i Folkeuniversitetets arrangementer.  

 

FORMÅL OG AKTIVITET 
Folkeuniversitetet i Danmark blev grundlagt i 1898, og i dag kan 

man møde Folkeuniversitetet i 80 større og mindre byer i 

Danmark. I Ebeltoft har der været Folkeuniversitet i mere end 

20 år. Fra 2014 blev Syddjurs Folkeuniversitet en af de mere 

end 80 komiteer (foreninger) i Danmark. Alle med det fælles 

formål at udbrede kendskabet til forskningens og videnskabens 

resultater. Folkeuniversitetet har ingen fastansatte under-

visere, men inviterer seriøse forelæsere, der brænder for deres 

fag og som har lyst til at udbrede kendskabet hertil. Syddjurs 

Folkeuniversitet drives af frivillige personer.  

 

TILMELDING  
Gå ind på hjemmesiden www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

og derefter på ”Alle arrangementer”. Klik på navnet på det 

arrangement, du vil melde dig til. Alle oplysninger om arrange-

mentet kommer frem, efterfulgt af tilmeldingsfelterne. Udfyld 

felterne. Tryk på ”Send din tilmelding”. Gå eventuelt videre 

med næste tilmelding. 

 

KVITTERING 
Når du har trykket på ”Send din tilmelding”, får du følgende 

besked: ”Reservation er gennemført.” Der er afsendt en reser-

vationskvittering til din mailboks. Du er først endeligt tilmeldt 

efter betaling. Du kan betale et samlet beløb for alle de fore-

læsninger, du har valgt. Betaling foregår lige efter tilmelding. 

 

BETALING 
Derefter overfører du det samlede beløb fra egen konto via 

netbank til Syddjurs Folkeuniversitets bankkonto i Danske 

Bank: 4920 4920860346.  

I feltet ”Tekst til modtager” anfører du dit navn. I feltet ”Med-

delelse til modtager” anfører du holdnumre og eventuelle 

dato(er). Se nedenfor under FORELÆSNINGSRÆKKER. 

Har du ikke netbank: Gå i banken og indbetal til ovenstående 

konto med oplysninger som ovenfor. 

Du vil ikke modtage en kvittering, når du har betalt. Syddjurs 

Folkeuniversitet kontrollerer dagligt vores bankkonto og regi-

strerer alle indbetalinger. Du behøver derfor ikke at medtage 

en kopi af din bankoverførsel, når du kommer til arrangementet. 

 

  



FORELÆSNINGSRÆKKER 
For at imødekomme et ønske fra vores deltagere, er der tilbud 

om at kunne vælge fra og til mellem emnerne i en forelæs-

ningsrække. Husk ved betaling at oplyse dato(er), hvis du 

vælger enkelte forelæsninger. Vær opmærksom på, at der kan 

være forskellige priser, alt efter om du vælger alle forelæs-

ninger i en række, om du vælger min. 2 forelæsninger, eller om 

du vælger bare 1.  

 
TILMELDING TIL HOLD MED 
BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 
Ved tilmelding til hold med begrænset deltagerantal lukker til-

meldingssiden automatisk, når der ikke er plads til flere delta-

gere. Lukker et hold for tilmelding, vil der være en tekst, hvis 

der er mulighed for at komme på venteliste. 

 

VIGTIGT AT TILMELDE SIG 
TIDLIGT 
Vi håber, at rigtig mange vil tage imod vores tilbud og glæder 

os til at se mange – såvel tidligere som nye deltagere. Vi vil 

opfordre til at melde sig i god tid, så vi undgår unødige aflys-

ninger (se nedenfor).  

 

FORBEHOLD 
Syddjurs Folkeuniversitet forbeholder sig ret til ændring af 

underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver 

ikke ret til refusion af betalingen. Vi forbeholder os ligeledes ret 

til at aflyse, hvis der på et hold er for få tilmeldte – og du vil få 

det indbetalte beløb tilbagebetalt. Et sådant hold aflyses 8 dage 

før start. På enkelte arrangementer står anført seneste tilmel-

dingsfrist.  

 

AFMELDING 
Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet 

fratrukket ekspeditionsgebyr på 120 kr. Afmelding skal ske se-

nest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner 

er bindende, og depositum refunderes ikke.  

 

STUDIERABAT 
Til vores forelæsninger er der mulighed for 50% rabat til stude-

rende, som er berettiget til SU. 

 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Syddjurs Folkeuniversitet 

Bogens Søvej 6, 8400 Ebeltoft 

CVR 29 88 26 22 

Danske Bank 4920 4920860346 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk 
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GLASMUSEET EBELTOFT 
 

SENIOR-AKADEMI – USA  

Holdnummer: 1275 

Dato: 7 torsdage: 24/1, 31/1, 7/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4 

Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest kl. 9.50) 

Pris: 
7 forelæsninger: 700 kr. 3 forelæsninger: 350 kr. 
6 forelæsninger: 650 kr. 2 forelæsninger: 250 kr.         
5 forelæsninger: 550 kr. 1 forelæsning:    150 kr.         
4 forelæsninger: 450 kr.  
 
Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger 

Sted: Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft 

Begrænset deltagerantal (se under tilmelding): Max 40 deltagere 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833  

Undervisere: Hver torsdag – nyt emne – ny foredragsholder  

Fra d. 13. april til d. 29. september viser Glasmuseet Ebeltoft 
soloudstillingen ”On Solid Water – John Moran” med værker af 
den amerikanske kunstner, John Moran. Det er denne udstil-
ling, der danner baggrund for denne sæsons fokus på USA.  

 
Da udstillingen først åbner kort før Senior-Akademiet afsluttes, 
er forelæsningen med Glasmuseet Ebeltofts direktør, Dan 
Mølgaard, sat som den sidste i rækken. 

 

 

USA’S OPRINDELIGE BEFOLKNING 
 
Dato: Torsdag 24/1  
Underviser: Professor, dr. phil. Armin Geertz, Aarhus Universitet 

Da Columbus i 1492 landede på de Vestindiske Øer, troede 
han, at han havde fundet Asien. Senere kunne hans bibelske 
verdenssyn erklære området for Edens Have. At disse oprinde-
lige folk havde været der i godt og vel 10-12.000 år kom man 
først til at forstå i det 20. århundrede, og indianerne kæmper 
stadigvæk med vores uvirkelige stereotyper om dem.  

 

I foredraget vil Armin Geertz fortælle om denne historie og der-
efter om nogle af de mennesker, som han kom til at kende un-
der sit feltarbejde, deres livsfortællinger, farverige tanker om 
åndeverdenen, særlige mennesker og naturen og deres kultu-
relle og sociale kampe. 

 

 

 

 

USA’s historie, natur, kunst, litteratur og den 

danske udvandring 
  
 



VIGTIGE HOVEDTRÆK I USA’S HISTORIE 
 
Dato: Torsdag 31/1  
Underviser: Professor Anders Bo Rasmussen  

 
Den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 har i ge-
nerationer inspireret mennesker både i og uden for USA's 
grænser. Anders Bo Rasmussens forelæsning tager udgangs-
punkt i uafhængighedserklæringens idealer og knytter tankerne 
fra nationens grundlæggelse sammen med væsentlige begi-
venheder i amerikansk historie efterfølgende, slaveriets ophæ-
velse under den amerikanske borgerkrig, borgerrettighedsbe-
vægelsen og valget af Barack Obama samt den modreaktion, 
som valget af den sorte præsident medførte.  
 
Vi kommer også omkring Trump, og om terrorisme og vold som 
politisk magtmiddel. Både den udefrakommende som 11. sep-
tember og reaktionen herpå, og den indre udført af amerikan-
ske statsborgere med Ku Klux Klans opståen i 1860-erne og 
den nyere tids bombemord og -angreb er vigtige emner til en 
forståelse af USA's historie, hvor kampen for lighedsidealer og 
borgerrettigheder ofte har været barsk. 
 
 

 
 
 

 

 

STEINBECK –  

MENNESKETS VEN BLANDT FORFATTERNE 
 
Dato: Torsdag 7/2  
Underviser: Journalist Arne Mariager  

John Steinbeck er et fyrtårn i verdenslitteraturen. Og han lyser 
stadig. 

Det blev til 27 bøger fra mesterens hånd og hoved – deraf 16 
romaner. De er meget forskellige. Nok havde Steinbeck sin 
egen stil, først og fremmest funderet i et mesterligt fortæller-
sprog. Men alligevel er hans produktion delt op i forskellige ka-
tegorier. Der er de store, socialrealistiske romaner som f.eks. 
”Vredens druer”, ”Øst for Paradis” og ”Vort mismods vinter”. Så 
er der de uforlignelige, muntre skrøner om vagabonderne ved 
Californiens kyst – Steinbeck var selv født der, i Salinas. Og så 
er der de ”anderledes” fortællinger som ”Månen er skjult” (in-
spireret af den tyske besættelse af Norge) – og ”Perlen”. Og 
romanen helt uden for kategori: ”Mus og mænd”. En bog, ingen 
må snyde sig selv for. 

Men uanset forskelligheden mellem romanerne er der en klar 
fællesnævner: John Steinbecks kærlighed til mennesker. Hans 
forfatterskab er præget af en dyb hengivenhed til mennesket, 
uden at han på nogen måde er blind for vore svagheder og 
særheder. Tværtimod. Det er på grund af dem, at han holder 
så meget af os. Humanismen og en altid eksisterende, varm 
humor er sammen med stilistisk genialitet det, der løfter John 
Steinbeck helt op på forfatternes øverste hylde. 

Det er en fryd at beskæftige sig med ham.    
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HÅB OG TÅRER – DEN DANSKE UDVANDRING  

TIL AMERIKA 
 
Dato: Torsdag 7/3  
Underviser: Museumsdirektør, adj. professor Torben Grøngaard 
Jeppesen 

Håbet var drømmen om et bedre liv, og tårerne dækkede både 
frygten for at blive afvist ved ankomsten til det nye land og tabet 
af alt det kendte derhjemme, familie, venner og traditioner. 

I foredraget sættes fokus på de omkring 450.000 danskere, 
som er søgt til USA. Langt de fleste ankom i slutningen af 1800-
årene og begyndelsen af 1900-årene. Hvem var disse udvan-
drere, og hvorfor drog de afsted? Hvad ventede dem i det nye 
land, og hvor og hvordan fik de sig etableret? Hvorledes forløb 
vejen ind i det nye samfund set over de fire-fem generationer, 
der er gået siden? Og hvordan har de danske efterkommere 
klaret sig i det nye samfund, og er udvandrernes håb og 
drømme gået i opfyldelse? 

 

LANDSKABER OG NATUROPLEVELSER  

I DET VESTLIGE USA 
 
Dato: Torsdag 21/3  
Underviser: Redaktør og rejsejournalist Henrik Lange,  
Highways-USA.com  

Tag med på en tur gennem det vestlige USA, når redaktør  
Henrik Lange fra rejseportalen Highways-USA.com kommer 
med eksempler på naturoplevelser og nationalparker, og træk-
ker nogle natur- og landskabsmæssige linjer op, der er kende-
tegnende for det vestlige USA vest for Mississippi floden. Hen-
rik Lange vil bl.a. give eksempler på landskaber fra Colorado 
plateauet (Arizona, Utah), Pacific Northwest (Washington 
State, Oregon), Rocky Mountains (Colorado, South Dakota, 
Wyoming, Montana) og det amerikanske Southwest langs Rio 
Grande floden (Texas, New Mexico). 

Henrik Lange er en af Danmarks mest erfarne rejsejournalister, 
der har en unik ekspertviden om USA og Canada. Henrik har 
kørt USA tyndt i udlejningsbiler og rejst rundt i motorhome i 
USA flere gange, og blev i 2012 kåret til Årets Rejsejournalist i 
Danmark. Han deltager hvert år på den store amerikanske rej-
semesse, International Pow Wow (IPW) og er uddannet fra 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. 

 

Rocky Mountains – Ogalalla Peak 

_________________________________________________ 

GPS-KOORDINATER:  

Aktivitetshuset, Ebeltoft  56.1996,10.6826 
Glasmuseet Ebeltoft                     56.1972,10.6741 
Sognegården, Ebeltoft  56.1950,10.6764 
Rønde Gymnasium / GeoboXen 56.3022,10.4750 
 



NEW YORKS BEDSTE KUNSTMUSEER 
 
Dato: Torsdag 4/4  
Underviser: Lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet Hans Jørgen 
Frederiksen 

New York er et Slaraffenland, ikke mindst når det drejer sig om 
kunstmuseer. Her er stort set alt, hvad øjet kan begære fra alle 
perioder af menneskehedens historie.  

I denne forelæsning præsenteres et udvalg af samlingerne på 
Metropolitan Museum of Art med The Cloisters, MoMA – Mu-
seum of Modern Art, Salomon R. Guggenheim Museum og The 
Frick Collection. 

 

MoMA 

ON SOLID WATER – OM JOHN MORAN  

OG AMERIKANSK KUNST 
 
Dato: Torsdag 25/4  
Underviser: Cand.mag. i kunsthistorie, museumsdirektør Dan 
Mølgaard 

John Moran arbejder med skulpturelt glas – en tradition, der 
praktisk talt ikke findes i Danmark. Morans skulpturer og instal-
lationer udføres i varmt glas kombineret med alskens andre 
materialer, på nudansk er den mest rammende beskrivelse må-
ske ordet ”mixed-media”. Et ord, der refererer til de materialer, 
som skulpturerne udføres i, men som i overført betydning også 
indikerer kunstnerens intentioner og interesse.  

Morans kunst er et sammensurium af de mange indtryk og ube-
svarede spørgsmål, som populærkulturen og massemedierne 
uvilkårligt efterlader os alle med. Et udtryk for social bevidst-
hed, politisk interesse og spørgsmål af mere filosofisk og reli-
giøs karakter, blandet godt op med almindelig indignation. 

Med afsæt i udstillingen om Morans kunst kaster vi et blik på 
den amerikanske kunst og tradition, der går forud for kunstne-
rens arbejde. 

 

Glasskulptur New Times Roman af John Moran 
Foto: Alicja Kielan 
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FÆLLESSANG MED 
HØJSKOLESANGBOGEN  

Holdnummer: 1274 

Dato: Lørdag 12/1 

Tid: 13.30 - 16.00 

Pris: 125 kr. inkl. kaffe/kage 

Sted: Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Mona Thomassen,  
tlf. 6178 2697, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833  

Underviser: Musiker, komponist og organist Hans Dammeyer 

DEN DANSKE SANG ER EN UNG BLOND PIGE 

  
Syddjurs Folkeuniversitet begynder forårsprogrammet med 
fællessang i Sognegården lørdag eftermiddag d. 12. januar. 
Vær med til at høre om højskolesangbogen og til at synge nogle 
af sangene.  
 
Vi har inviteret musiker, komponist og organist Hans 
Dammeyer til at lede sangene og til at fortælle om højskole-
sangbogen. Han vil diskutere emnerne: Den danske sang er en 
ung blond pige – men hvor går hun hen i disse år? Fairbar-
sange eller arvegods? Om tendenser i dansk fællessang for 
unge og gamle. 
  
Vi kommer til at opleve masser af sang og baggrundshistorier 
om såvel nye som gamle sange og salmer. 
  
Hans Dammeyer er musiker og komponist. Han er cand.phil. i 
musik fra Aarhus Universitet og har virket som højskolelærer i 
Silkeborg, kirkemusiker og organist i Frederikshavn og orga-
nist ved Skjoldhøj Kirke ved Aarhus. Han var medredaktør af 
Højskolesangbogens 18. udgave og har i den forbindelse tur-
neret som foredragsholder. Derudover virker han som kompo-
nist og har bl.a. skrevet melodi til flere moderne salmer, herun-
der "Du kom til vor runde jord", der er optaget i Den Danske 
Salmebog. Desuden har han stået for ledelsen af sangdage og 
korstævner rundt i landet for bl.a. Folkekirkens Ungdomskor, 
Forum For Rytme i Kirken og Folkeskolen. 
 
 

 

 
 
 
 

 

NYHEDSBREV 

 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV PÅ 

HJEMMESIDEN OG FÅ BESKED OM 

ÆNDRINGER OG NYHEDER 

 
 



LITTERATUR OG FILOSOFI 

Holdnummer: 1254 

Dato: Mandag 21/1 

Tid: 10.00-12.00 

Pris: 100 kr.  

Sted: Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft  

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Underviser: Civiløkonom Henning Holmen Møller 

DANTE OG DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE 
 
”Til hende vil jeg skrive, hvad ingen mand nogensinde har skre-
vet om en kvinde.” 
 
Da Dante Alighieri skrev sit berømte værk, befandt Europa sig 
på overgangen mellem middelalderen og renæssancen. Men 
bogen er stadig aktuel i menneskets søgen efter holdepunkter 
i livets dilemmaer. 
 
Værket beskriver Dantes fiktive rejse gennem helvedet, Skærs-
ilden og Paradiset. De fleste har hørt om bogen; færre har læst 
den; og mange er ikke kommet længere end til at læse den 
første del ”Inferno”, hvor datidens magthavere ristes og martres 
for deres ugerninger i levende live. 
 
Bag denne ”rejsebeskrivelse” ligger imidlertid gemt en historie 
om Dantes udødelige kærlighed til sin barndomsforelskelse, 
Beatrice, og selvom de to aldrig kom til at leve sammen i jorde-
riget, mødes de en kort stund under Dantes besøg i Paradiset. 
 
Foredraget belyser tiden, hvor den europæiske skønlitteratur 
blev skabt, hvor livets spirituelle fænomener blev taget alvorligt, 
og hvor man gik fra latinen til landenes talte sprog.  
 
Foredraget ledsages af billeder, der understøtter retorikken og 
den historiske begrebsramme, ligesom der drages paralleller 
op til nutidens eksistentielle holdepunkter. Der afsluttes med en 
spørge-/diskussionsrunde, styret af foredragsholderen. 
  
Henning Holmen Møller er civiløkonom med sidefagseksamen 
inden for italiensk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet. Han 
var i 20 år italiensk konsul for Vestdanmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenico di Michelino: Dante e la Divina Commedia  
(Freske i domkirken Santa Maria del Fiore, Firenze)  
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LITTERATUR ─ SKULLE DE 
HAVE HAFT NOBELPRISEN? 

Holdnummer: 1269 

Datoer: 4 mandage: 18/2, 25/2, 25/3, 6/5 

Tid: 19.00-21.00  

Pris:  
4 forelæsninger: 350 kr.  . 
3 forelæsninger: 300 kr. 
2 forelæsninger: 200 kr. 
1 forelæsning:    125 kr. 

Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Undervisere: Hver aften – nyt emne – ny forelæser 

Vi har i efteråret 2018 haft fire forskellige, men uhyre interes-
sante og relevante foredrag om fire nobelpristagere med mag. 
art. Kirsten Pedersen, litteraturanmelder Bo Tao Michaëlis, for-
fatter Asger Schnack og professor Mads Rosendahl Thomsen 
om henholdsvis Thomas Mann, Ernest Hemingway, Bob Dylan 
og Kazuo Ishiguro. 

Det er lykkedes at få de fire foredragsholdere til igen at komme 
på besøg, men nu med fokus på og med deres egne valg af 
forfattere eller digtere, som de mener absolut burde have haft 
Nobelprisen i litteratur.   

 

VIRGINIA WOOLF 
 
Dato: Mandag 18/2  
Underviser: Mag.art. Kirsten Pedersen 

 
Virginia Woolf var den første og den største kvindelige forfatter 
i det 20. århundrede – og alligevel fik hun aldrig Nobelprisen i 
litteratur. Sammen med Joyce og Kafka bragte hun romanen 
ind i det moderne. Med sine ni romaner søgte hun nye veje i et 
opgør med den traditionelle realistiske roman, dens entydighed 
og dens fremadskridende kronologi til fordel for en relativering 
af tid, rum, køn og identitet.  
 
Omdrejningspunktet i forelæsningen vil være romanen 
”Orlando” fra 1928, hvori vi følger Orlando, en ung adelsmand 
med poetiske ambitioner, fra han er 16 år i 1588 til han fylder 
36 ved romanens slutning i 1928 – og i øvrigt midtvejs har skif-
tet køn til kvinde! 
 
 

 

 
Virginia Woolf 

  



INGER CHRISTENSEN 
 
Dato: Mandag 25/2  
Underviser: Forfatter Asger Schnack 

 
Inger Christensen (1935-2009) tilhører ikke kun den danske lit-
teratur, men i lige så høj grad verdenslitteraturen. Hun er født i 
Vejle, men hurtigt blev sproget hendes ’bolig’. Såvel hendes 
nyskabende poesi som hendes originale prosa har i dag klassi-
kerstatus. Hør om udviklingen i forfatterskabet fra debuten med 
digtsamlingen ”Lys” (1962) til essaysamlingen ”Hemmeligheds-
tilstanden” fra år 2000. 
 
Asger Schnack har flere gange skrevet om Inger Christensens 
forfatterskab, som han løbende har beskæftiget sig med siden 
1960’erne. 
 
 

 

 
Inger Christensen 

 
 

JORGE LUIS BORGES  
OG DE LITTERÆRE LABYRINTER 
 
Dato: Mandag 25/3  
Underviser: Mads Rosendahl Thomsen, Aarhus Universitet 

 
Få forfattere har som argentinske Jorge Luis Borges (1899-
1986) formået at skrive både klart og svimlende. I sine korte 
fiktioner bevæger man sig på et øjeblik fra det håndgribelige til 
det uendelige og fra detaljen til helheden. Han var om nogen 
en verdensforfatter med en enorm nysgerrighed og belæsthed, 
men samtidig meget rodfæstet i Argentina, og han insisterede 
på, at der ikke var en modsætning mellem det kosmopolitiske 
og det nationale.  
 
I foredraget introduceres til forfatterskabets centrale fortæl-
linger fra ”Fiktioner” og deres litteraturhistoriske og politiske 
betydning. 
 
 
 

MARCEL PROUST 
 
Dato: Mandag 6/5  
Underviser: Litteraturanmelder Bo Tao Michaëlis 

 
Den franske forfatter Marcel Proust med sine rødder og fødder 
i storborgerskabet og sit lands jødiske minoritet er en af ver-
denslitteraturens helt store forfattere, som ikke nåede at få 
Nobelprisen i litteratur. ”Nåede” er skrevet med vilje, for da han 
dør i 1922 i en alder af lidt over 50 år, er han sådan set aner-
kendt som en stor forfatter på vej til sin fortjente verdens-
berømmelse for romanværket  ”På sporet af/efter den tabte tid” 
1906-1927, men siden udvidet og omskrevet i og med, at for-
fatteren til sidste sekund på sit dødsleje rettede i sit manuskript.  
 
Romanerne blev i første omgang læst som en suite over fransk 
dekadence i 1900-tallets fin de siècle-kultur, men i dag aner-
kendt og erkendt som et enestående litterært mesterværk med 
en uovertruffen form, interessante almene problemstillinger og 
et inciterende historisk indhold. 
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LITTERATUR ─ HOLBERG 

Holdnummer: 1267 

Datoer: 2 torsdage: 11/4, 2/5  

Tid: 19.00-21.00  

Pris:  
75 kr. pr. forelæsning inkl. sandwich og et glas vin 
50 kr. pr. forelæsning uden sandwich og vin 

Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833 

Undervisere: Hver aften – nyt emne – ny forelæser 

I år sætter Folkeuniversitetet fokus på Ludvig Holberg med en 
forskerturné med udgangspunkt i Ludvig Holbergs forfatter-
skab, samtid og betydning for litteratur- og teaterhistorien. 
Turneen kommer i anledning af, at Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag i februar 2019 
udkommer med sidste bind af ”Holberg – Ludvig Holbergs 
hovedværker” – en oversættelse og opdateret udgave af 
Holbergs hovedværker. Udgivelsen markeres ved at udbyde 
foredrag om Holberg over hele landet.  
 
Forskerturneen er støttet af AP Møller Fonden. 
 
I Syddjurs Folkeuniversitet kan du deltage i følgende foredrag: 

 

 

HOLBERGS KOMEDIER MED  
”DEN STUNDESLØSE” SOM EKSEMPEL 
 
Dato: Torsdag 11/4  
Underviser: Lis Norup, adjunkt i nordisk sprog og litteratur, Aarhus 
Universitet 

 
Ludvig Holberg var den, der skabte komedien på dansk. Han 
har givet dansk litteratur og teater nogle af dets mest ikoniske 
figurer, der på unikke måder udstiller ufornuft og selvhøjtidelige 
personer. Fra Erasmus Montanus og Jean de France til Jeppe 
på Bjerget og den politiske kandestøber, som alle er blevet 
optaget som arketyper i det danske sprog. Men hvad er det, der 
gør Holbergs komedier så ikoniske? Hvad kendetegner en 
holbergsk komedie?  

 

 

Wilhelm Marstrand: Den Stundesløse 

I Holbergs komedie ”Den Stundesløse” (1723) vil en far, den 
fortravlede godsejer Vielgeschrei, have sin datter Leonora gift 
med en tørvetriller af en bogholder. I latterens syrebad disku-
terer Holberg i ”Den Stundesløse”, om en faders myndighed er 
absolut, eller om en datter, hvis hjerte tilhører en anden, har lov 
til at forpurre sin faders planer, når han vil bortgifte hende mod 
hendes vilje. Komedien handler således om en myndigheds- 
og trolovelseskonflikt. Men den handler også og ikke mindst om  

  



Vielgeschrei som et menneske, underlagt stundesløshedens 
fortvivlende tvang. Alt sammen tilsat kaglende høns og en 
geskæftig tjenestepiges intriger. 

 
HOLBERG PÅ KANTEN TIL EN NY TID 
 
Dato: Torsdag 2/5  
Underviser: Professor emeritus Svend Erik Larsen, Aarhus Universitet 

 
Ludvig Holberg var ikke bare en mand af det attende århund-
rede. Han var også en mand, der så ind i en fremtid, han ikke 
kendte, men prøvede at forberede sig på. Det gjorde han ved 
at kaste nogle af de kendte normer og regler op i luften og se 
på, hvad der skete, når de faldt ned igen. Hvad med kvinders 
rolle? Hvad med religion? Men han gjorde det også ved at 
diskutere, hvordan fremtiden kunne formes med hensyn til 
moral, demokrati og menneskers samfundsengagement.  

Først og fremmest ville han opdrage mennesker til at tænke 
selv ved hjælp af humor, kritik og fornuft. Det vil vi høre om gen-
nem komedier, digte og essays. 

 

 
FORFATTERBESØG 
 

AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR 

Holdnummer: 1276 

Dato: Torsdag 16/5  

Tid: 14.00-15.30  

Pris: 60 kr.  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833 
 

 

Kendt og spændende forfatter gæster Ebeltoft 
 
Regionens internationale litteraturfestival LiteratureXchange 
finder sted i Aarhus d. 13.-23. juni.  

Vi fejrer, at festivalprogrammet 2019 kommer fra trykken med 
en forfattersamtale med den islandske vinder af Nordisk Råds 
Litteraturpris 2018, Auður Ava Ólafsdóttir i Silkeborg, Aarhus 
og Ebeltoft.  

Auður Ava Ólafsdóttir er en litterær stjerne fra den islandske 
himmel. Hun skriver om krig og flugt, ensomhed og resignation 
og frem for alt om det at være menneske. 

I det hele taget var anmelderne enige om at finde begejstringen 
frem, da det blev offentliggjort at Auður Ava Olafsdottir skulle 
modtage Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ”Ar”. ”En 
dejlig, humanistisk og ganske rørende roman, livsbekræftende, 
handler om dybe og påtrængende spørgsmål, som de fleste 
har oplevet. Stilistisk er den legende let, personkonstruk-
tionerne er vellykkede og menneskelige,” var bare nogle få de 
ord, der blev fundet frem. 

Opgaven med at være interviewer og ordstyrer har Marianne 
Eilertsen Balslev sagt ja til. Marianne vil være kendt som 
journalist især ved Aarhus Stiftstidende og som en alsidig og 
vidende skribent i det hele taget. 

Arrangeret i samarbejde med LiteratureXchange, Syddjurs 
Bibliotek, Syddjurs Folkeuniversitet og Ebeltoft Gård-
bryggeri. 
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FÆRØERNE  

Holdnummer: 1259 

Datoer: 3 torsdage: 31/1, 21/3, 28/3 

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 
3 forelæsninger: 275 kr.  
2 forelæsninger: 200 kr.  
1 forelæsning:    100 kr. 

Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346 

Undervisere: Hver aften – nyt emne – ny forelæser 

Vi har før lavet en foredragsrække om nordiske lande. I foråret 
2019 bliver det om Færøerne – hvilket vi synes er utrolig ak-
tuelt. 

Der skulle også have været et foredrag om det vigtige og ret 
store emne, der hedder ”Færøsk kunst”. Det har vi ikke, men vi 
vil i stedet henvise til Glasmuseet Ebeltoft, der lørdag d. 8. juni 
kl. 14.00 netop har et foredrag om færøsk kunst med kunst-
historiker, mag.art. Anne Lie Stokbro, som vil være kendt som 
en rigtig god formidler fra adskillige foredrag i Sydddjurs 
Folkeuniversitet. 

 

NATUR OG SAMFUND 
 
Dato: Torsdag 31/1  
Underviser: Lektor Rolf Guttesen 

 
For at forstå Færøernes situation før og nu er der to vinkler, der 
er vigtige: Størrelse og lokalisering. I areal som Lolland, og 
befolkningsmæssigt voksende fra 5.000 i 1800 til godt 50.000 i 
dag. Lokalisering 1400 km fra København i den yderste periferi 
af økumenen (beboede områder), med næsten sub-polart ø-
klima.  
 
For at opretholde et nogenlunde stabilt samfund må man bygge 
på resurser, der er nogenlunde stabile.  
 
Så man kan stille det basale spørgsmål: Hvad var grundlaget 
for det gamle bondesamfund, der virkede frem til ca. 1850-
1900? Og hvad er grundlaget for det moderne fiskeribaserede 
samfund? Og hvordan skete overgangen fra det gamle til det 
nye? Hvordan påvirkede denne proces kultur og politik? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gjogv, Færøerne 



FÆRØERNE FØR OG NU 
 
Dato: Torsdag 21/3 
Underviser: Lisbeth Nebelong, forfatter, journalist & Master i offentlig 
ledelse 

Færøerne gennemgår i disse år en forrygende udvikling. Øko-
nomien boomer, befolkningstallet stiger, kulturlivet blomstrer. 
Turister strømmer til Nordatlanten for at opleve uspoleret natur, 
unik gastronomi, musik, kunst, design og arkitektur. 

Færingernes drøm om en suveræn nation er nu mere realistisk 
end nogensinde. 

Som barn og ung boede Lisbeth Nebelong tre år i Tórshavn og 
har siden besøgt landet ca. 45 gange. I 2000 skrev hun master-
seminar om de daværende færøske løsrivelsesforhandlinger 
med den danske regering. I foråret 2019 udgives hendes fjerde 
udgave af rejsebogen "Turen går til Færøerne", og som skøn-
litterær forfatter har hun skrevet tre romaner, der i 2016 blev 
genudgivet i ét bind som "Færø Blues Trilogien". 

 

 
Altinget, Tórshavn 

 

 
FÆRØSK LITTERATUR 
 
Dato: Torsdag 28/3 
Underviser: Lisbeth Nebelong, forfatter, journalist & Master i offentlig 
ledelse  

Hvad skal man læse, hvis man vil lære Færøernes natur og 
kultur at kende gennem skønlitteratur, skrevet af landets egne 
romanforfattere, novellister og lyrikere? 

De mundtligt overleverede færøske middelalderkvad blev ned-
skrevet fra slutningen af 1700-tallet, men en egentlig skriftlig lit-
teratur, skrevet på færøsk, har kun eksisteret i godt hundrede 
år. Selv de to berømte forfattere, William Heinesen og Jørgen-
Frantz Jacobsen, skrev på dansk, og først i anden halvdel af 
det tyvende århundrede blev det almindeligt med romaner på 
eget sprog. 

Færøsk litteratur fra slutningen af det nittende århundrede går 
hånd i hånd med udviklingen fra bonde-fiskersamfund over fi-
skeeventyret under Anden Verdenskrig og 1970'ernes og 80'er-
nes industrifiskeri til nutidens globaliserede samfund. En udvik-
ling med store omvæltninger, hvor en moderne færøsk identitet 
og "nationsbygning" tager form. 

 

  
Husk: Glasmuseet Ebeltoft præsenterer et foredrag om 

færøsk kunst med Anne Lie Stokbro  
lørdag d. 8. juni kl. 14.00 
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SAMFUND 
 

KEYNES, PIKETTY OG JACKSON: VÆKST, 

FORDELING OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I 

DET 21. ÅRHUNDREDE 

Holdnummer: 1255 

Dato: Torsdag 14/3, mandag 18/3 

Tid: 19.00-21.30 

Pris: 175 kr. for de to forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160 

Underviser: Professor, dr.scient.adm. Jesper Jespersen, Roskilde 
Universitet 

 
John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den 
samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk 
politik med sit hovedværk ”The General Theory of Employment, 
Interest and Money”. Han blev arkitekten bag det 20. århund-
redes mest fremgangsrige periode fra 1945-1970 med økono-
misk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed.  
 
Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med den hid-
tidige neo-klassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske 
teori. Hans teorier lå bag udformningen af det internationale 
samarbejde, Bretton Woods systemet, der muliggjorde opbyg-
ningen af efterkrigstidens velfærdsstater.  
 
Hvorfor kom Keynes i modvind i slutningen af det 20. århund-
rede? Med den konsekvens, at væksten aftog samtidig med at 
arbejdsløsheden steg, ulighed og miljøbelastning øgedes tiår 
for tiår. En udvikling, der ledte frem til det økonomiske sammen-
brud i 2008 – uden at det førte til en ændring af den 
økonomiske politik. 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 makro-
økonomiske teori til forståelse af virkeligheden.  
 
Forelæsningen er delt op på to kursusgange, der dog er tænkt 
at udgøre en helhed. Den anden forelæsning kan således ikke 
forstås med udbytte uden at man har hørt den første. 
 
 

14/3: 1. FORELÆSNING 

Keynes – det 20. århundredes makroøkonom: Økonomi, politik 
og virkelighed. 
 

18/3: 2. FORELÆSNING 

Piketty og Jackson (med inspiration fra Keynes): Vækst, forde-
ling og bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. 
 
 

        
 
   John Maynard Keynes                     Thomas Piketty 



KVINDERNES STEMMER I ISRAEL-

PALÆSTINA 

Holdnummer: 1256 

Dato: Torsdag 17/1 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr.  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  
tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833 

Underviser: Sarah Arnd Linder, grundlægger af PiP 

Siden dannelsen af Israel i 1948 har Israel-Palæstina-konflikten 
været en yderst kompliceret og kompleks konflikt, og der er den 
dag i dag stadig ingen umiddelbar løsning i sigte, trods utallige 
forsøg. Som med mange andre samfundsproblemer rundt om i 
verden mangler konflikten og dens løsning kvinders stemmer.  
 
Sarah Arnd Linder har i flere år fulgt konflikten tæt på. Hun er 
32 år, dansker og på 12. år bosat i Israel, hvor hun har taget 
det meste af sin uddannelse. (BA i Conflict Resolution og 
International Affairs fra IDC og MA i Mellemøsthistorie fra Tel 
Aviv Universitet). Det er også blevet til studier på universitetet 
The New School, New York, USA. 
 
Sarah er grundlægger af Political is Personal – PiP – et initiativ, 
der er baseret på interviews med israelske jødiske og palæ-
stinensiske kvinder, der frit fortæller, hvorledes konflikten har 
påvirket deres liv. 
 
 
 

USA HER OG NU OG HVOR BEVÆGER DET 

SIG HEN? 

Holdnummer: 1251 

Dato: Onsdag 30/1 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr.  

Sted: Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, 
tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Underviser: Professor Anders Bo Rasmussen 

Pressefriheden er en demokratisk grundsten. Thomas 
Jefferson, en af USA's grundlæggere, understregede i 1787 
journalistikkens vigtighed, da han udtalte: ”Hvis det var op til 
mig at beslutte, om vi skulle have regering uden pressen eller 
pressen uden regering, ville jeg ikke tøve et øjeblik med at 
vælge det sidste.” Til gengæld truer teknologisk udvikling og 
politisk pres mediernes rolle i det amerikanske samfund som 
sjældent før.  
 
Med udgangspunkt i Jeffersons tanker om mediernes arbejde i 
offentlighedens interesse opridser dette foredrag (medie-) 
udviklingen fra Watergate-skandalen til Donald Trumps selv-
sikre forudsigelse om egen politisk succes ved næste præsi-
dentvalg: ”Jeg vinder igen [i 2020], fordi pressen, TV, alle 
former for medier går under, hvis jeg ikke er der, fordi uden mig 
falder deres seertal. Uden mig vil The New York Times ikke 
bare være ved at gå fallit, men vil være gået fallit. Så de er nødt 
til at lade mig vinde.” 
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NATUR – INSEKTER 

  

INSEKTERNES FASCINERENDE LIV (1) – 

BILLER OG BIER 

Holdnummer: 1265  

Datoer: Mandag 28/1, torsdag 4/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
2 forelæsninger: 175 kr. 
1 forelæsning:    100 kr. 

Oplys holdnummer samt dato ifm. betaling ved valg af en enkelt 
forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160,  
og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346   

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere  

Insekterne er den mest artsrige dyregruppe på Jorden, og de 
lever i stort set alle dele af verden. Fælles for insekterne er, at 
de er opdelt i tre dele (hoved, bryst og bagkrop) og at de har 
seks ben. Men herfra bliver forskellene meget markante. I den 
første af to forelæsningsrækker (den næste følger til efteråret), 
tager forskerne dig helt tæt på insekternes fascinerende liv.            
 
 

 
BILLER 
 
Dato: Mandag 28/1 
Underviser: Ph.d. Philip Francis Thomsen, lektor, Institut for Bio-
science, Sektion for Genetik, Økologi og Evolution, Aarhus Universitet 

 
”En uforholdsmæssig forkærlighed for biller”. Det var svaret fra 
J.B.S. Haldane, en britisk videnskabsmand fra det 20. århund-
rede, da han af en teolog blev adspurgt om, hvad han som 
forsker kunne uddrage om Guds skaberværk.  
 
Der er næsten 400.000 beskrevne arter af biller, hvilket sikrer 
dem titlen som den mest artsrige gruppe af dyr på Jorden. 
Faktisk er godt hvert fjerde dyr en bille. Men hvorfor er der så 
mange biller? Hvordan ser de ud? Hvor og hvordan lever de?  
 
Det er nogle af de spørgsmål, foredragsholderen vil komme ind 
på i dette foredrag, hvor han vil fortælle om billernes mang-
foldighed og levevis med særlig fokus på vores hjemme-
hørende fauna. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moskusbuk - Aromia moschata 



BIER 
 
Dato: Torsdag 4/4 
Underviser: Ph.d. Claus Rasmussen, adjunkt i akvatisk biologi, Aarhus 
Universitet 

 
Alle kender til bier, men at der findes 20.000 forskellige arter, 
der kan være specialiseret i alt fra blåhat, olie, parfume og døde 
dyr, er måske knapt så kendt. Hvem stikker – og findes der bier 
uden brod? Hvornår og hvor langt flyver bierne i deres søgen 
efter føde, og hvor mange bier findes der egentligt i Danmark?  
 
Det prøver vi at få afklaret under dette foredrag, hvor et par tips 
til at passe på bierne også vil blive delt.   
 

 
 

 

 

NATUR – MOLS BJERGE 

 

MENNESKER OG NATUR GENNEM  

12.000 ÅR I MOLS BJERGE 

Holdnummer: 1268 

Dato: Mandag 4/3 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr.  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160,  
og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833 

Underviser: Prof. emeritus Bent Vad Odgaard, Institut for 
Geoscience, Aarhus Universitet 

 
Mols Bjerge har tiltrukket mennesker siden jægerstenalderen, 
men for omkring 3000 år siden tog menneskets udnyttelse af 
naturen for alvor fart. De blandede løvskove forsvandt til fordel 
for åbne, græsklædte græsningslandskaber, men i Folkevan-
dringstidens kriseperiode bredte bøgeskove sig i bakkerne.  
 
Denne udvikling og dannelsen af de helt åbne bakkelandskaber 
i Middelalderen afsløres af planterester i borekerner fra to søer 
i Mols Bjerge. Resultaterne fortæller om Mols Bjerges natur 
som resultat af årtusinders vekselvirkning mellem kultur og 
natur. Den lysåbne naturs biodiversitet bevares i dag derfor 
bedst ved ekstensiv græsning. 
 
 
 
 
 

 
 

Boresituation fra Fuglsø Sø (Foto: Peter Gjelstrup) 
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KULTUR, KUNST OG 
KIRKER PÅ FYN 

 

TO DAGES BUSTUR TIL FYN 

Holdnummer: 1250 

Datoer: Onsdag 22/5 – torsdag 23/5 

Tilmelding: Senest 1/4 (efter ”først til mølle”-princippet) 

Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere 

Afgang Ebeltoft: v/ Fregatten kl. 7.00 

Afgang Rønde: v/rutebilstationen / apoteket kl. 7.20 

Hjemkomst torsdag: Ca. mellem kl. 20.30 og kl. 21.00 

Pris: 2100 kr. pr. person (med oplysning om værelsestype ifm. 
betaling: Enkelt eller dobbelt) 

Busturens pris indeholder:  
Buskørsel, overnatning på Hotel Gl. Avernæs, guider og entreer. 
Onsdag: Formiddagskaffe med rundstykke, frokost m/1 øl/vin/vand, 
eftermiddagskaffe, middag på Hotel Gl. Avernæs, Ebberup. 
Drikkevarer onsdag aften for egen regning. 
Torsdag: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe med sandwich. 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Mona Thomassen,  
tlf. 6178 2697, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346  

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

  
Denne gang vil vi prøve at lave en ny form for bustur, hvor vi i 
stedet for en kunstnerisk turleder har allieret os med forskellige 
eksperter, der er tilknyttet de vigtigste steder, vi skal besøge. 
De vil guide os rundt og fortælle ud fra deres grundige kend-
skab til de pågældende værker. 
 
På vej til Fyn bliver vores første stop Kulturforum Würth i 
Kolding. Her skal vi opleve udstillingen FRIENDS, der drejer sig 
om Robert Jacobsen (1912-1993), der er en vigtig repræsen-
tant for abstraktionen i anden halvdel af det 20. århundrede. 
Med udstillingen bringes Robert Jacobsens vigtige kunstne-
riske møder til live ved at lade hans værker blive dialogiseret 
med værker af nogle af hans nært forbundne kunstnervenner 
eller store inspirationer i perioden, f.eks. Richard Mortensen, 
Asger Jorn og Carl Henning Pedersen. 
 
 

 
Robert Jacobsen og FRIENDS 

 
 
Ankommet til Fyn ser vi Gamtofte kirke, der dateres fra 1100-
tallet. I 2004 blev skibets tre vinduer mod syd udstyret med 
glasmalerier af kunstneren Peter Brandes, der ligeledes er 
mester for et lille krucifiks ved prædikestolen. Samtidig blev 
kirken farvesat af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.  
 
Efter et ophold med frokost i Assens, kører vi til Faaborg 
Kunstmuseum, hvor vi får en guidet rundvisning gennem 
malerier og skulpturer af fynske kunstnere, bl.a. Johannes 
Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen. Udstillingen ”Verden 
som atelier – Fynboernes værker bliver til” sætter fokus på, 



hvor og hvordan de fynske kunstnere skabte deres værker. 
Malerne brugte verden som atelier – fra Svanninge Bakker til 
Pisa. Selve museet, stiftet af konservesfabrikanten Mads 
Rasmussen, var tegnet af arkitekt Carl Petersen, der skabte en 
farverig bygning som ramme om fynboernes kunst. 
 
 

 
 

Peter Hansen: Legende børn på Enghave Plads 
 
Næste stop er Haarby kirke, Fyns største landsbykirke, med 
altertavle af Sven Havsteen-Mikkelsen og alterbord tegnet af 
arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen. 
 
Overnatning og middag foregår på Sinatur hotel Gl. Avernæs i 
de flotte gamle bygninger, der tidligere var Danmarks lærer-
forenings kursusejendom. 
 
Torsdag byder på besøg hos billedhugger Keld Moseholm 
Jørgensen i hans værksted i Faaborg, hvor kunstneren selv for-
tæller. Keld Moseholm Jørgensen arbejder med den naturali-
stiske skulptur, især kvindefiguren og børn. Siden begyndelsen 
af 1980erne har han delvis arbejdet med en helt anden slags 
skulptur, hvor små tykke mandstumlinger boltrer sig på for-
skellig vis. 
 
 

 
 

Skulptur af Keld Moseholm Jørgensen 
 
Vi fortsætter til Svendborg, hvor vi får rundvisning på SAK 
Kunstbygning. Museets permanente udstilling om billedhug-
geren Kai Nielsen omfatter ca. 30 gibsafstøbninger og andre 
større og mindre skulpturer samt ca. 80 statuetter i bronze og 
keramik. 
 
På Danmarks Forsorgsmuseum vil museumsinspektøren vise 
rundt og fortælle om Nordens bedst bevarede fattiggård, som 
ligger her. Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle 
samfundets forsorg som den har udspillet sig på så forskellige 
institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstal-
ter og alderdomshjem – med særligt fokus fra midten af 1800-
tallet og frem til i dag. Her er åbne døre ind til dele af vores 
samfunds historie, som ellers har været skjult bag mure, pigtråd 
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og tabuer – historien om de mange mennesker, som har levet 
eller lever på samfundets skyggeside. 
 
Hjemad mod Jylland stopper vi ved Sønder Broby kirke. Kirken 
er fra omkring 1200 med rester af kalkmalerier i apsis samt en 
døbefont af granit med fire billeder. Kirken har en meget speciel 
altertavle – ”Den gode hyrde” – fra 2002, klippet i bladguld af 
Sonia Brandes. 
 
 

 
 

Altertavle af Sonia Brandes 
 
 
 
 

  

 
For 9. år i træk inviterer 

  

Klassiske Koncerter –  
I Djurs og Mols 

  
til en uge i sommer 2019 (25.-31. juli) med 

førsteklasses koncerter i lokalområdet. 
 

Syddjurs Folkeuniversitet er glad for at kunne 
tilbyde to aftener med forelæsninger om nogle af 

de værker, der skal spilles. Forelæsningerne 
holdes af cand.mag. i musikvidenskab Arne 

Kjær, der er kendt fra de mange foredragsrækker 
om musik, som han har holdt for os. 

 
I skrivende stund ved vi ikke, på hvilke datoer 
disse forelæsninger vil finde sted – kun, at det 

bliver i maj måned.  
 

Hold derfor øje med vores hjemmeside, med I 
Djurs og Mols-hjemmeside og med lokalaviserne 
for at få oplysningerne om forelæsninger senere 
på foråret. Hvis du får vores nyhedsbrev, vil du 
ligeledes modtage detaljer om forelæsningerne. 

 

 
 



MUSIK 

  

SYV MUSIKALSKE FORTÆLLINGER 

Holdnummer: 1260 

Datoer: 7 tirsdage: 15/1, 29/1, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 7/5 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
7 forelæsninger: 650 kr. 3 forelæsninger: 300 kr. 
6 forelæsninger: 600 kr. 2 forelæsninger: 200 kr. 
5 forelæsninger: 500 kr. 1 forelæsning:    125 kr. 
4 forelæsninger: 400 kr.  
 
Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen,  

tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

Koncerter: 
Koncertbilletter er forbeholdt deltagere i musikforelæsningerne. 
Der er et begrænset antal billetter. Alle billetter er A-billetter. 
Pris for begge koncertbilletter 15/3 og 16/5: 500 kr. (holdnr. 1261) 
Pris for koncertbillet 15/3: 265 kr. (holdnr. 1262) 
Pris for koncertbillet 16/5: 235 kr. (holdnr. 1263) 
Seneste tilmelding til begge koncerter: 30/1, med mindre der er 
udsolgt inden 

 

15/1: BAROKMUSIK – EN EUROPÆISK FORTÆLLING 

Emnet er barokmusikken i 1700-tallet på tværs af lande-
grænserne. Tidens grænseoverskridende musikgenrer, herun-
der solokoncert og suite, udmøntes på forskellig vis hos 
Antonio Vivaldi (Italien), Johann Sebastian Bach og Georg 
Philipp Telemann (Tyskland), Jean-Philippe Rameau (Frank-
rig) og Georg Friedrich Händel (Tyskland, Italien, England).  
 
 

29/1: MENDELSSOHN & GADE – OG DANSK MUSIK 
FOR VIOLIN OG ORKESTER 

Udgangspunktet er mødet mellem en purung Niels Wilhelm 
Gade og hans mentor i Leipzig, Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Få år senere står Gade som dirigent for uropførelsen af 
Mendelssohns violinkoncert i e-mol. Denne violinkoncert bliver 
en inspiration for adskillige komponister. Vi følger sporene hos 
Gade selv, hos sønnen Axel Gade og hos Emil Hartmann. 
 
 

26/2: MUSORGSKIJ OG HANS 
UDSTILLINGSBILLEDER 

”Udstillingsbilleder” er en serie unikke klaverstykker af den 
russiske komponist Modest Musorgskij. Dette værk med sit  
 
 

 
 

   Den store port I Kiev: Viktor Hartmann 
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ekspressive tonesprog har inspireret mange til at orkestrere 
værket. Mest kendt er Maurice Ravels version. Vi lytter intenst 
til musikken – og besøger komponist og arrangør i det musi-
kalske værksted for at studere forvandlingen fra klaver- til 
orkestermusik. 
 
 
12/3: TRE MODERNE KLASSIKERE – ALEXANDER 
SKRJABIN, GYÖRGY LIGETI, IGOR STRAVINSKY 

Den russiske komponist Skrjabin bidrager med et symfonisk 
digt, ”Le poème de l’extase” (Digtet om ekstasen). Hos den 
ungarsk-østrigske Ligeti udfolder der sig ”Atmosphères” 
(Atmosfærer) af subtile klangbevægelser. Stravinskys ”Le 
sacre du printemps” (Forårsofret) sætter rytme og klang i spil 
på nye måder. 
 
Oplæg til koncert med Aarhus Symfoniorkester fredag den 15. 
marts 2019. 
 
 

26/3: HAVET 1 – MUSIKALSKE FORTÆLLINGER I 
1800-TALLET 

Vandets bevægelser rummer stof til musikalske metaforer.    
Det gælder ikke mindst i romantikken, hvor vi finder den 
stormfulde fortælling i Richard Wagners ouverture til ”Den 
flyvende hollænder” og i Rimskij-Korsakovs symfoniske suite 
”Scheherazade”. Mere fredfyldte stemninger præger Smetanas 
symfoniske digt ”Moldau”, der følger flodens strøm, og 
Mendelssohns ouverture ”Hebriderne” med et besøg i det 
skotske. 

 
 
9/4: HAVET 2 – EKSISTENTIELLE BILLEDER I MUSIK 
FRA DET 20. ÅRHUNDREDE 

Claude Debussy viser med det symfoniske værk ”Havet. Tre 
symfoniske skitser” sin forfinede sans for orkestrets klange. ”A 
Sea Symphony” for kor og orkester af den engelske komponist 
Vaughan Williams skildrer havet i ord og toner. Benjamin 
Britten giver med sine ”Four Sea Interludes”, som også indgår 
i operaen Peter Grimes, et både sublimt og dramatisk fortæl-
lende billede af mødet med havet. 
 
 

 
 

Den store bølge: Katsushika Hokusai 
 

 
7/5: TRE KLASSIKERE – ROBERT SCHUMANN, 
LUDWIG VAN BEETHOVEN, FRANZ SCHUBERT 

Schumanns ”Ouverture, Scherzo og Finale” op. 52 er symfo-
nisk musik i tre satser. Beethovens Klaverkoncert nr. 4 i G-dur 
rummer intense dialoger mellem solostemme og orkester. 
Schuberts Symfoni nr. 8, ”Den ufuldendte”, er på trods af til-
navnet sublim og helstøbt musik. 
 
Oplæg til koncert med Aarhus Symfoniorkester torsdag den 16. 
maj 2019. 
 
 

 



OM KONCERTERNE I FORBINDELSE MED 

FORELÆSNINGERNE 

 
EN NY ÆRA 
Fredag 15/3 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Aarhus Symfoniorkester – dirigent Hans Graf 

 
A. Skrjabin: Poème de l’extase   
G. Ligeti: Atmosphères 
I. Stravinsky: Le Sacre du Printemps 
 
Musikhuset Aarhus skriver: 
 
"Koncertoplevelsen løftes til nye højder, når Aalborg og Aarhus 
Symfoniorkestre sammen gør tre urdybe mammutværker til virkelighed. 
Nogle gange er musikken stor. Større end os og meget større end 
orkestret. Ved denne koncert gentager symfoniorkestrene i Aarhus og 
Aalborg succesen fra sidste år og slår sig sammen for at spille nogle af 
musikhistoriens allerstørste værker – både fysisk, musikhistorisk og 
intellektuelt. 
Til koncerten kan du opleve værker uden for vores forestillingsevne: Et 
værk fra rummet, et værk fra en fantasts astronomiske intellekt og et 
værk styret af rendyrket kropslighed. Hos Ligeti, Skrjabin og Stravinskij 
udforskes musikkens yderpunkter, både i fysisk udtræk, instrumental 
formåen og intellektuel overbygning. 
Det er musik fra urdybet, fra menneskesindets yderste afkroge og fra 
universets uendelige vidder. Vi spiller med andre ord nogle af de 
mammutværker, som kun kan blive til virkelighed, når man har hele to 
symfoniorkestre til rådighed. Koncerten er arrangeret i samarbejde med 
Aalborg Symfoniorkester." 
 
 

LYSENDE LETHED 
Torsdag 16/5 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Aarhus Symfoniorkester – dirigent Andreas Delfs 
Solist: Gerhard Oppitz, klaver 

 
R. Schumann: Ouverture, Scherzo og Finale 
L. v. Beethoven: Klaverkoncert nr. 4 
F. Schubert: Symfoni nr. 8 “Den ufuldendte” 
 
Arrangør: Aarhus Symfoniorkester 
 
Musikhuset Aarhus skriver: 
 
"Der er glæde og forår i musikken – og en mestersolist ved klaveret. 
Den første romantiske symfoni – Schuberts ufuldendte – sammen med 
Beethovens vidunderlige fjerde klaverkoncert: Musik af lysende lethed 
og umiddelbar musikglæde. Ved klaveret sidder Gerhard Oppitz, og han 
bliver aldrig træt af Beethoven: 'Selv i dag er der masser at sige om 
Beethovens musik. Beethoven gav sine værker alt, da han skrev dem – 
men musikken skal vækkes til live af kunstnere, som giver af sig selv 
og lader sig rive med af musikken. Som solist viser jeg, hvad musikken 
betyder for mig personligt. At spille et værk er at fortolke det ved hjælp 
af hele den erfaring, jeg har som musiker og som menneske.' 
Schuberts ufuldendte er alt det, som musik skal være: Overdådigt 
medrivende og umiddelbart elskelig. Store steder og spøgelsesstrejf af 
romantik; der er en grund til, at vi spiller Schuberts ufuldendte igen og 
igen – og glæder os lige meget til det hver eneste gang. 
Hele herligheden rammes frækt og flot ind af Robert Schumanns 
”Ouverture, Scherzo og Finale” splittet ud i sine enkeltdele." 
 
 
 

 
 
 

Til begge koncerter har vi reserveret A-billetter 
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KUNST ─ FORMIDDAG  

 

ROSE EKEN, WILLIAM MORRIS OG 

KATHRINE ÆRTEBJERG 

Holdnummer: 1253 

Datoer: 3 tirsdage 5/2, 19/2, 30/4 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
3 forelæsninger: 275 kr.  
2 forelæsninger: 200 kr.  
1 forelæsning:    100 kr.   

Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte 
forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

ET FOKUS PÅ ROSE EKEN 

 
Dato: Tirsdag 5/2 
Underviser: Museumsinspektør Julie Horne Møller, Horsens Kunst-
museum 

 
For Rose Eken (f.1976) hænger tid og tempo uundgåeligt sam-
men med musik, og repetition og det processuelle er et særligt 
omdrejningspunkt igennem hele Rose Ekens kunstneriske 
praksis. Rose Eken genskaber objekter som for eksempel en 
gaffataperulle, en øldåse, et cigaretskod i glaseret keramik 
(papirler). Hun gør et nummer ud af alt det efterladte. Hun ud-
stiller rodet og affaldet og alt det, der ellers ligger og flyder: 
tomme flasker, junkfood og krøllede smøgpakker i musikstudiet 
under optagelserne.  
 
Horsens Kunstmuseum har igennem de senere år haft et stort 
fokus på Rose Eken, og museets samling indeholder allerede 
syv inventarnumre af den unge kunstner. I samlingen ses 
blandt andet nyerhvervelsen ”Aftermath” fra 2018 – en instal-
lation bestående af ikke mindre end 1967 dele skabt i keramik. 
 
 

 
 

Rose Eken: Aftermath 
 
 

WILLIAM MORRIS: SKØNÅND, SOCIALIST OG 
FORRETNINGSMAND 

 
Dato: Tirsdag 19/2 
Underviser: Cand.mag. i kunsthistorie Amalie Grubb Martinussen 

 
William Morris får i 2019 (13. februar-16. juni) sin første store 
udstilling i Danmark på Nivaagaards Malerisamling. Mange 
kender den engelske kunster for hans farverige, mønstrede 
tekstiler og tapeter med den karakteristiske, middelalder-
inspirerede planteornamentik, men Morris var meget mere end 
det.  



William Morris (1834-1896) beskrives ofte som det engelske 
kunsthåndværks fader. Som en af de centrale skikkelser bag 
den britiske Arts & Crafts-bevægelse fik han bl.a. indflydelse på 
jugendstilen og revolutionerede britisk design. Interessen for 
middelalderen var hovedinspirationen bag hans omfattende 
produktion af alt fra malerier, digte, boghåndværk, tekstiler, 
tapeter, møbler og farvede vinduesglas. Denne interesse delte 
han med de samtidige prærafaelitiske malere, bl.a. Edward 
Burne-Jones og Dante Gabriel Rossetti, hvis muse, Jane 
Burden, Morris giftede sig med. 
 
William Morris var socialist og modstander af Viktoriatidens 
industrialisering. Ved at genoplive middelalderens solide hånd-
værkstradition ønskede han at gøre oprør mod industrialis-
mens masseproduktion og bringe skønheden ud til folket. Sam-
tidig var Morris en dygtig og visionær forretningsmand, og han 
så ingen modsætning mellem sin socialistiske overbevisning og 
den forretningsmæssige succes med eksklusive, håndlavede 
tekstiler og tapeter til hjemmet. 
 
 

 
William Morris: Strawberry Thief 

 

 
KATHRINE ÆRTEBJERG 

 
Dato: Tirsdag 30/4 
Underviser: Kunstkritiker Lisbeth Bonde 

 
Kathrine Ærtebjerg (f. 1969) er en af de mest succesrige og vir-
tuose kvindelige malere i dansk samtidskunst. Hun er uddannet 
på Det kgl. Danske Kunstakademi, hvorfra hun dimitterede i  
2002. Hun udtrykker sig figurativt og er som maler en genuin 
eventyrfortæller. Motiverne foregår ofte i naturen. Hun er opta-
get af de groende principper – ikke kun med hensyn til det bota-
niske, men også det erotiske – især kvinden, hvis opvækst og 
udvikling er et genkommende motiv i hendes kunst. 
 
Ikke sjældent optræder der hybride væsener foruden æg, dyr 
og forunderlige gevækster i hendes billeder. Hendes palet er 
stærk og saftspændt med forkærlighed for grønne, gule og 
violette farver. 
 
 
 
 

GAVEKORT 

Referencenummer: 1277 

Pris: Fra 100 kr.  

Glæd en person, du holder af, med et gavekort. Et gavekort, 
der vil give adgang til nye oplevelser og inspiration og mulig-
hed for at træffe nye mennesker – få ny viden eller nye inter-
esser. Gavekortet kan bruges som hel eller delvis betaling til en 
af vores mange forelæsninger.  
 
Gavekort kan gives til højtider, fødselsdage, som værts- og 
værtindegave eller blot fordi du synes, en eller anden fortjener 
en oplevelse – og som enten er vant til at komme i Syddjurs 
Folkeuniversitet eller som skal deltage for første gang. Bestilles 
via hjemmesiden. 
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KUNST ─ AFTEN 

  

LEMMERZ, JOHANNES WILHJELM, 

KRØYER OG TAL R 

Holdnummer: 1252 

Datoer: 4 mandage 4/2, 11/3, 1/4 og 29/4 

Tid: 19.00-21.00 

Pris:  
4 forelæsninger: 375 kr. 
3 forelæsninger: 300 kr. 
2 forelæsninger: 200 kr. 
1 forelæsning:    100 kr.  

Oplys holdnummer samt dato ifm. betaling ved valg af en enkelt 
forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen,  
tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 

ET FOKUS PÅ CHRISTIAN LEMMERZ 

 
Dato: Mandag 4/2 
Underviser: Museumsinspektør Julie Horne Møller, Horsens Kunst-
museum 

 
Christian Lemmerz (f. 1959) har stået stærkt på den danske 
kunstscene siden 1980’erne, hvor han blandt andet var en del 
af ”Værkstedet Værst”. Han bliver betegnet som alt fra provo-
cateur til genial galning for sine portrætteringer af den men-
neskelige psyke og tilstand. Især sindet og dets fortrængte 
skyggesider spiller ind i Christian Lemmerz’ univers.  
 
Tegning, installation og performance og i særdeleshed skulptur 
er nogle af de medier, som han igennem tiden har brugt til at 
pege på kroppens forgængelighed, vores eksistentielle angst 
og det ofte forbudte begær.  
 
Horsens Kunstmuseum har siden 1980’erne haft et stort fokus 
på Christian Lemmerz, og museets samling indeholder den dag 
i dag ikke mindre end 65 inventarnumre af hans værker. I sam-
lingen ses blandt andet ”Fettbaby” fra 1985, en skulptur i 
margarine. 
 

 
 

Christian Lemmerz: Fettbaby 
 

 

SKAGENSMALEREN JOHANNES WILHJELM 

 
Dato: Mandag 11/3 
Underviser: Mette Harbo Lehmann, museumsinspektør med ansvar 
for udstillinger på Skagens Kunstmuseer 

 
På hvilken måde var Johannes Wilhjelm skagensmaler? Det 
spørgsmål skal besvares. Gennem foredraget vil Mette Harbo 
Lehmann vise en masse billeder, fortælle om Johannes 
Wilhjelm, om kunstnerkolonien, om de yngre skagensmalere 
og om hvordan de adskilte sig fra pionererne. 



Johannes Wilhjelm (1886-1938) kom først til Skagen i 1910 for 
at male. På det tidspunkt havde kunstnerkolonien her allerede 
eksisteret i næsten fire årtier, men sammenholdet i kunstner-
kolonien var stadig levende. Wilhjelm vendte derfor tilbage år 
efter år. På grund af aldersforskellen blev Wilhjelm og hans 
jævnaldrende kunstnerkollegaer i byen omtalt som ”kredsen af 
yngre skagensmalere” og kunne ses i modsætning til ”pione-
rerne” – Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Tuxen m.fl. 
Deres kunst var ligeledes præget af en ny tid, men udviste 
samtidig respekt for traditionen. 
  

 
MESTERVÆRKER – KRØYER PÅ BESTILLING! 

 
Dato: Mandag 1/4 
Underviser: Charlotte Lindvald, mag.art. kunstfaglig chef på Skagens 
Kunstmuseer 

 
P.S. Krøyer var skagensmaler, pioner for dansk friluftsmaleri, 
og blev særligt kendt for skildringerne af kunstnerkolonien og 
lokalbefolkningen i Skagen. Han mestrede dog også helt andre 
genrer og var gennem hele sit voksenliv en af de absolut mest 
eftertragtede portrætmalere blandt det bedre borgerskab og 
skildrede utallige personligheder inden for Danmarks kultur- og 
erhvervsliv.  
 
Til sommer viser Skagens Kunstmuseer for første gang fem af 
hans mest monumentale og personrige gruppeportrætter, som 
for første gang vises samlet – flere hænger til daglig på steder, 
der ikke er offentligt tilgængelige.  
 
Til foredraget vil vi dykke ned i Krøyers proces med de enorme 
værker, vi vil belyse historierne bag de portrætterede, og hvor-
for værkerne er så betydningsfulde – ikke blot i kunsthistorisk 
lys, men også for Danmarks historie og selvforståelse. Det 
gælder de fem værker: ”Selskab på Glyptotheket”, ”Komiteen 
for den franske udstilling i København 1888”, Videnskabernes 
Selskab”, ”Fra Børsen” og ”Industriens mænd”. 
 

 
 

P.S. Krøyer: Videnskabernes Selskab 
 
  

TAL R 

 
Dato: Mandag 29/4 
Underviser: Kunstkritiker Lisbeth Bonde 

 
Tal R (egentlig Tal Rosenzweig, f. 1967 i Tel Aviv) er en af de 
mest fremtrædende kunstnere i sin generation. Ikke kun i 
Danmark, men også internationalt. Hans sprudlende abstrakt-
figurative formsprog, der trækker veksler på "primitiv" kunst, 
kubisme, orientalsk ornamentik og fauvisme,  er signalkraftigt 
og fuldt af energi.  
 
Tal R har en lang række udstillinger bag sig såvel i udlandet 
som i Danmark. Han er repræsenteret af gallerier i Tel Aviv, 
London, Berlin og København. I 2013/2014 viste han den store 
solo-udstilling ”The Virgin” på ARoS, og i 2017 solo-udstillingen 
”Academy of Tal R” på Louisiana, hvor et stort publikum lærte 
hans kunst bedre at kende.  
 
Tal R skaber malerier, skulpturer og grafiske værker. Han 
spænder vidt. Han er uddannet på Det kgl. Danske Kunstaka-
demi i 2000. I årene 2005-14 var han professor ved kunstaka-
demiet i Düsseldorf. 
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LIVESTREAMING ─ 
NATURVIDENSKAB 

Dato: 4 tirsdage 5/2, 26/2, 19/3, 2/4 

Tid: 18.45-21.00 

Pris: Fri entre, men benyt venligst tilmelding. Rønde Gymnasium er 
vært ved en kop kaffe. Tilmelding under de relevante emner. 

Sted: Rønde Gymnasium, Kr. Herskindsvej 6, lokale GeoboXen, 8410 
Rønde 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Rektor Sven Gaardbo, Rønde 
Gymnasium, tlf. 8637 1977,  Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833, 
og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Undervisere: Hver aften – nyt emne – ny forelæser 
 

 

I dette forår samarbejder Syddjurs Folkeuniversitet igen med 
Rønde Gymnasium om fire forelæsninger, der livestreames fra 
Aarhus Universitet. Livestreaming af foredragene betyder, at 
forelæsningen transmitteres direkte fra Søauditorierne, Aarhus 
Universitet, til storskærm på Rønde Gymnasium. 

 

Under foredraget er der mulighed for at sende sms til fore-
dragsholderen. Nogle af sms’erne vil blive besvaret af fore-
dragsholderen umiddelbart efter foredraget. 

 

Der kan gives fri entre, fordi forelæsningerne støttes af Carls-
bergfonden, Rønde Gymnasium og Syddjurs Folkeuniversitet. 

 
Se vores hjemmeside for mere detaljerede beskrivelser af 
foredragene. 

 

 

 

ALZHEIMER’S, A COMPLEX DISEASE IS 

DECRYPTED 

Holdnummer: 1270 

Dato: Tirsdag 5/2 

Underviser: Professor of molecular biology, Christian Haass, Ludwig-
Maximilians University, Munich, Germany 

The lecture will be held in English / Foredraget afholdes på 
engelsk 
 
Dementia is a devastating disease affecting the lives of 47 mil-
lion people. Alzheimer's disease is the most common form of 
dementia and although there is no cure, intense research has 
paved the way for better understanding and therapeutic 
treatments. 
 
 
 
 

KLIMAÆNDRINGER – DEN DANSKE VINKEL 

Holdnummer: 1271 

Dato: Tirsdag 26/2 

Underviser: Professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, 
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet 

Hør om de atmosfæreprocesser og mekanismer, som ligger 
bag klimaændringerne og om de FN-rapporter, som i stor 
detalje udreder, hvad vi ved om de igangværende 
klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden byder 
på. Og hør om konsekvenserne i Danmark. 



VORES UROLIGE KLODE 

Holdnummer: 1272 

Dato: Tirsdag 19/3 

Underviser: Lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Institut for 
Geoscience, Aarhus Universitet 

Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier 
stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom 
og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade 
ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens 
dybe indre. 
 
 

 
 

Jorskælv, Taiwan, 6. februar 2016 
 
 

 

HUNTING EXOPLANETS AND  

LIFE IN THE UNIVERSE 

Holdnummer: 1273 

Dato: Tirsdag 2/4 

Underviser: Professor of astronomy and astrophysics, Natalie 
Batalha, Department of Astronomy & Astrophysics, University of 
California, Santa Cruz, USA 

The lecture will be held in English / Foredraget afholdes på 
engelsk 
 
Lava Worlds to Living Worlds: how a NASA mission sparked 
the search for life beyond the Solar System 
 
 
 
 
 

  
Vi gør opmærksomme på, at Ugelbølle Forsamlingshus 

viser yderligere tre livestreamingforedrag fra 
Søauditorierne i Aarhus i dette forår. 

 
3 tirsdage kl. 18.45-21.00 – der kan købes kaffe og kage. 

 
19/2: VORES NYDELSESFULDE HJERNE  

 
12/3: NY TEKNIK AFSLØRER HVALERNES SKJULTE LIV 

 
9/4: NÅR FYSIKKENS STRÅLER HELBREDER 

 
Kontaktoplysninger: 

 
Ugelbølle Forsamlingshus, Overgårdsvej 4, 8410 Rønde 

http://ugelboelle.dk/forsamlingshuset/ 
Kontaktperson: Gurli Rohde, tlf. 2485 9808 

Mail: gurlirohde@hotmail.com 
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KALENDER – FORÅR 2019                   SIDE: 

12.01. Fællessang med højskolesangebogen   8 

15.01. Musik – Syv musikalske fortællinger – 1   23 

17.01. Kvindernes stemmer i Israel-Palæstina  17 

21.01. Litteratur og filosofi: Dante   9 

24.01. Senior-Akademi – USA – 1     4 

28.01. Insekternes fascinerende liv - Biller 18 

29.01. Musik – Syv musikalske fortællinger – 2   23 

30.01. Mediernes rolle i Trumps Amerika     17 

31.01. Senior-Akademi – USA – 2     5 

31.01. Færøerne – 1 – Natur og samfund 14 

04.02. Kunst aften – 1 – Christian Lemmerz  28 

05.02. Kunst formiddag – 1 – Rose Eken   26 

05.02. Livestreaming – 1 – Alzheimer’s 30  

07.02. Senior-Akademi – USA – 3     5 

18.02. Litteratur – Virginia Woolf   10 

19.02. Kunst formiddag – 2 – William Morris  26 

25.02. Litteratur – Inger Christensen   11 

26.02. Musik – Syv musikalske fortællinger – 3  23 

26.02. Livestreaming – 2 – Klimaændringer  30 

04.03. Natur – Mols Bjerge 19 

07.03. Senior-Akademi – USA – 4    6 

11.03. Kunst aften – 2 –  Johannes Wilhjelm 28 

12.03. Musik – Syv musikalske fortællinger – 4   24 

14.03. Keynes, Piketty og Jackson – 1   16 

15.03. Koncert i Musikhuset  25 

18.03. Keynes, Piketty og Jackson – 2    16 

19.03. Livestreaming – 3 – Vores urolige klode 31 

21.03. Senior-Akademi – USA – 5    6 

21.03. Færøerne – 2 – Færøerne før og nu 15 

25.03. Litteratur – Jorge Luis Borges   11 

26.03. Musik – Syv musikalske fortællinger – 5    24 

28.03. Færøerne – 3 – Færøsk litteratur     15 

01.04. Kunst aften – 3 – Krøyer  29 

02.04. Livestreaming – 4 – Hunting exoplanets 31  

04.04. Senior-Akademi – USA – 6     7 

04.04. Insekternes fascinerende liv – Bier 19 

09.04. Musik – Syv musikalske fortællinger – 6  24 

11.04. Litteratur – Holberg – 1  12 

25.04. Senior-Akademi – USA – 7     7 

29.04. Kunst aften – 4 – Tal R   29 

30.04. Kunst formiddag – 4 – Kathrine Ærtebjerg   27 

02.05. Litteratur – Holberg – 2  13 

06.05. Litteratur – Marcel Proust 11 

07.05. Musik – Syv musikalske fortællinger – 7  24 

16.05. Forfatterbesøg – Auður Ava Ólafsdóttir 13 

16.05. Koncert i Musikhuset    25 

22.05.-23.05. To dages bustur til Fyn    20 

 

I maj måned: To forelæsninger ifm. musikfestivalen 

I Djurs og Mols – hold øje med vores hjemmeside 

 
www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 


