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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 

30 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. Bestyrelsen 

består af Knud Thorgaard (formand), Jette Hvidkjær, Mona 

Thomassen og Joy Klein. 

 

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 – også med specifikke datoer. Tryk på ”Send din til-

melding”. Gå eventuelt videre med næste tilmelding. 

 

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

besked: ”Tak for din tilmelding”. Der er afsendt en reser-

vationskvittering til din mailboks. Du er først endelig 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 ”Meddelelse til modtager” anfører du de 

forskellige holdnumre samt beløb pr. hold. Se nedenfor under 

FORELÆSNINGSRÆKKER. Har du ikke netbank: Gå i ban-

ken 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 arrange-

mentet. 

 

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 tilmelding og 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 

forelæsninger 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 tilmelde 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 

senest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskur-

sioner er bindende, og depositum refunderes ikke.  

 

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

studerende, som er berettiget til SU. 

 

CORONA-SITUATIONEN 
Vi vil overholde de til enhver tid gældende restriktioner og 

påbud. Det kan bl.a. betyde, at vi bliver nødt til at begrænse 

antallet af deltagere til vores forelæsninger, alt efter de aktuelle 

forbehold fra myndighederne. Det vil fremgå af vores hjemme-

side, hvis der ikke er flere ledige pladser til et arrangement. Det 

vil ligeledes fremgå af hjemmesiden, hvis en forelæsning skal 

aflyses. 

 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Syddjurs Folkeuniversitet 

Bakkedraget 7, 8400 Ebeltoft 

CVR 29 88 26 22 

Danske Bank 4920 4920860346 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk 
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GRØNLAND 
(UDSAT FRA FORÅR) 

Holdnummer: 1305 

Datoer: 6 torsdage: 30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 11/11, 18/11 

Tid: 19.00-21.00  

Pris: 
6 forelæsninger: 600 kr. 3 forelæsninger:    300 kr. 
5 forelæsninger: 500 kr. 2 forelæsninger:    200 kr. 
4 forelæsninger: 400 kr. 1 forelæsning:       125 kr. 
 

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Underviser: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser  

Ingen andre steder i verden har naturen så stor indflydelse på 
mennesket som i Grønland, hvor uvejr fra den ene dag til den 
anden kan lukke al kommunikation med omverdenen. I denne 
forelæsningsrække lærer vi Grønlands historie at kende fra de 
første mennesker over kolonitiden og frem til i dag. Vi hører om 
Knud Rasmussens ekspeditioner, taler geopolitik, får et over-
blik over de menneskeskabte klimaforandringer fra et grøn-
landsk perspektiv og læser nyere litteratur om og fra Grønland. 
Hvad har grønlændernes egen stemme i litteraturen at berette?  

 
FORHISTORIEN – FRA DE FØRSTE 
MENNESKER TIL KOLONITIDEN 
 
Dato: Torsdag 30/9 
Underviser: Bjarne Grønnow, forskningsprofessor, Nationalmuseet 

 
Da de første mennesker sætter deres kamikker på Grønlands 
kyster for omkring 4500 år siden, bliver det indledningen til en 
over fire tusinde år lang forhistorisk periode, hvor forskellige 
jæger-kulturer afløser hinanden. Nogle uddør, andre indvan-
drer til øen fra Alaska og Canada, og vidt forskellige kulturer 
mødes, som f.eks. da Nordboerne kommer til. Grønland er en 
utrolig spændende arbejdsmark for arkæologer.  
 
Foredraget giver dels et overblik over kulturhistorien, og dels 
kigger vi arkæologerne ”over skuldrene”, for at følge resulta-
terne af de seneste udgravninger, der har givet ny indsigt i 
Grønlands mangfoldige forhistorie. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Henrik Saxgren: Bjørnejagt. De Dødes Fjord 2016 



POLARFORSKNING – MED LIVET SOM 
INDSATS – MED SÆRLIGT FOKUS PÅ  
KNUD RASMUSSEN 
 
Dato: Torsdag 7/10  
Underviser: Søren la Cour Jensen, daglig leder af Knud Rasmussens 
Hus og Arkiv 

 

 

Polarforskningen har til alle tider været omgærdet af den stør-
ste dramatik. Arktis er et af de mest isolerede og menneske-
tomme områder i verden og har samtidig et af jordens mest 
ekstreme klimaer. Ekspeditionsdeltagere er frosset ihjel, døde 
af sult eller forsvundet i de uvejsomme islandskaber. Nogle 
ekspeditioner har udrustet sig med alt tænkeligt udstyr, andre 
rejste let og med kun det mest basale.  
 
Det gælder også i dag, og det er måske netop derfor, at polar-
forskningen stadig formår at tryllebinde og inspirere til nye 
eventyr. 
 
Foredraget vil afdække nogle af disse forskellige tilgange til den 
arktiske udforskning og se på, hvilke konsekvenser det fik for 
ekspeditionerne. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
GRØNLANDS MODERNE HISTORIE –  
FRA KOLONITID TIL I DAG 
 
Dato: Torsdag 14/10 
Underviser: Jens Lei Wendel-Hansen, postdoc. i historie, Syddansk 
Universitet 

I sommeren 2019 foreslog USA’s præsident at købe Grønland. 
Statsminister Mette Frederiksen sagde klart og utvetydigt nej – 
så utvetydigt, at Trump aflyste sit planlagte statsbesøg. Det 
gjorde hun, fordi det var en ”absurd diskussion”, som hun 
sagde.  

I denne forelæsning vil ph.d. i historie Jens Lei Wendel-Hansen 
bringe os igennem 300 års grønlandsk historie med særlig 
fokus på det dansk-grønlandske forhold, og hvordan det har 
formet den grønlandske politiske udvikling fra at have været en 
koloni til at blive et dansk amt og derefter mod stadig større 
grad af selvstyre.    

Udviklingen er sket på baggrund af vedvarende diskussioner i 
Grønland om, hvem grønlænderne er som folk, og hvordan det 
skulle forme deres forhold til Danmark.  
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GRØNLAND: KLIMA OG KLIMAÆNDRINGER 
 
Dato: Torsdag 28/10 
Underviser: Søren Rysgaard, professor, leder af Arktisk 
Forskningscenter ved Aarhus Universitet 

  

Vi har alle hørt det i medierne: Klimaet ændrer sig, og det bliver 
varmere i Grønland. Men hvad er det rent faktisk, der sker? Tag 
med på feltarbejde i Grønland, og hør om hvordan målingerne 
laves, og hvilke udfordringer forskerne står med.  
 
På baggrund af data indsamlet i Grønland gennem de sidste 
30 år vil Søren Rysgaard vise, hvordan man konstruerer et kul-
stofbudget fra en grønlandsk fjord, hvilke problemer og spørgs-
mål man løber ind i, når man skal skalere målingerne op til et 
større område, og om alle de nye "feedback"-processer, der 
hele tiden dukker op.  
 
På trods af kompleksiteten vil Søren Rysgaard alligevel forsøge 
at give et bud på, hvordan fremtidens Grønland vil kunne se ud. 
 
 
 

 

 
 

 
 
GEOPOLITIK – MAGTSPILLET  
OM GRØNLAND OG ARKTIS 
 
Dato: Torsdag 11/11 
Underviser: Jon Rahbek-Clemmensen, lektor, Center for Arktiske 
Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet 

 

Arktis bliver i disse år stadigt vigtigere for stormagterne Kina, 
Rusland og USA, som i stigende grad konkurrerer om adgang  
til ressourcer, søruter, territorium og andre geopolitiske fordele.  
 
Hvad vil Kina, Rusland og USA have ud af Arktis og er vi på vej 
mod en krig i polarregionen? Hvordan adskiller situationen i 
dag sig fra den kolde krig? Hvilke udfordringer skaber stor-
magtskonkurrencen for Danmark og Grønland og kan Rigs-
fællesskabet overleve i fremtiden? Vil USA stadig købe 
Grønland? Har klimaforandringerne en betydning for frem-
tidens Arktis? 
 
 
 

 

 



NYERE DANSK LITTERATUR OM 
GRØNLAND OG GRØNLÆNDERNES  
EGEN STEMME I LITTERATUREN 
 
Dato: Torsdag 18/11 
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie  
og religionsvidenskab 

 

Grønland i litteraturen, kunsten og myterne  

 
Grønland har ikke den samme skriftlige litterære tradition som 
de andre nordiske lande. Til gengæld har man en stor mundtlig 
tradition at trække på, en levende myte- og sagntradition. Den 
store arktiske natur og de ekstreme livsbetingelser har inspire-
ret til fantasifulde mundtlige fortællinger og flot kunst, og det 
hele inspirerer stadig forfattere i dag.  
 
Op i det ny årtusinde dukkede Kim Leine op og indtog en ret 
tom plads i grønlandsk litteratur, og han tager både i sine selv-
biografiske og i de historiske værker udgangspunkt i Grønland. 
Vi dykker ned i hans roman ”Rød mand – sort mand” fra 2018, 
der indeholder sorte præster og røde åndemanere og meget 
mere. Dernæst skal vi se på Niviaq Korneliussens debutroman 
”HOMO sapienne” fra 2014, der kredser om aktuelle grøn-
landske og alment universelle problemstillinger: Primært køn 
og identitet samt hendes nyeste roman ”Blomsterdalen”, 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CORONA-SITUATIONEN 

 
Når dette hæfte trykkes i juli måned, er vi ikke 
længere underlagt de restriktioner, der var 
gældende i begyndelsen af året, og som 
betød, at vi måtte udsætte en del forelæs-
ninger samt begrænse antallet af deltagere til 
de enkelte arrangementer. 
 
Vi håber selvfølgelig, at efterårsprogrammet 
kan gennemføres som planlagt. Hvis der dog 
kommer nye restriktioner, der nødvendiggør 
ændringer, vil vi altid opdatere hjemmesiden, 
udsende et nyhedsbrev og tage kontakt til 
dem, der er tilmeldt. 
 
Vi opfordrer til, at man læser om vores ret-
ningslinjer på vores hjemmeside (klik på 
”Særlige forhold”), og at man tilmelder sig 
vores nyhedsbrev via hjemmesiden (klik på 
”Nyhedsbreve”). 
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KUNST ─ FORMIDDAG 

Holdnummer: 1298 

Datoer: 3 tirsdage: 31/8, 14/9, 26/10  

Tid: 10.00-12.00 

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

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

Her i Midt- og Østjylland er vi beriget af flere aktive, aktuelle og 
spændende kunstmuseer. Udstillinger på disse museer har tid-
ligere dannet baggrund for foredragsrækker. I efteråret 2021 er 
det så heldigt, at tre af vore "nabomuseer" har udstillinger, som 
i den grad er en køretur værd. Og disse udstillinger vil vi gerne 
præsentere. Derfor får vi besøg fra Aros d. 31. august med et 
foredrag om Elisabeth Jerichau Baumann. Udstillingen kan ses 
7. maj - 12. september. D. 14. september er besøget fra 
Randers Kunstmuseum, hvor Sven Dalsgaard-udstillingen kan 
besøges 14. august - 14. november, og 26. oktober er det 
Museum Jorns udstilling om "Kvindelige kunstnere hos CoBrA”, 
der bliver fortalt om. Denne udstilling kan opleves 11. sep-
tember - 12. december.  

 
ELISABETH JERICHAU-BAUMANN – 
MELLEM VERDENER 
Dato: Tirsdag 31/8 
Underviser: Sofie Bjerre, udstillingsansvarlige for Elisabeth Jerichau- 
Baumann-udstillingen 

 
Foredraget vil omhandle den polsk-danske kunstner Elisabeth 
Jerichau-Baumann, der i dag repræsenterer en af de få kvin-
delige kunstnere fra 1800-tallets Danmark. At være født i Polen 
og uddannet i Düsseldorf gav Jerichau-Baumann et moderne 
europæisk udsyn, der afspejlede sig i hendes værker. Des-
værre mødte hendes kunstneriske virke modvind i datidens 
Danmark, men samtidig åbnede det dørene for hende til det 
udenlandske marked, hvor hun ved hjælp at sit gode netværk 
opnåede anerkendelse for hendes stilistiske udtryk. Hun kæm-
pede hele livet for retten til sin individuelle frigørelse både som 
individ og kunstner.  
 
 
 

 

 
Elisabeth Jerichau-Baumann: 

Merjam, jødisk pige fra Smyrna 
 



Udstillingen på ARoS er den mest omfattende udstilling nogen-
sinde af Elisabeth Jerichau-Baumanns værker. 
 
Elisabeth Jerichau-Baumann var gift med den danske billed-
kunstner Jens Adolf Jerichau, sammen fik de ni børn, og hun 
døde i 1881 i en alder af 61 år. 

 
 
SVEN DALSGAARD – EFTERSKRIFT  

Dato: Tirsdag 14/9 
Underviser: Lise Jeppesen, museumsdirektør, Randers 
Kunstmuseum 

I 1970 erklærer Sven Dalsgaard (1914-1999) sig selv for kunst-
nerisk død og udstiller sit eget gravmæle på årets udstilling med 
kunstnersammenslutningen Grønningen. Den makabre tilken-
degivelse betyder dog ingenlunde, at kunstnerens produktion 
er ophørt. Den kunstneriske krise, som gravmælet markerer, 
bliver startskuddet for en ny eksperimenterende fase i kunstne-
rens liv.  

Fra august 2021 til januar 2022 viser Randers Kunstmuseum 
udstillingen EFTERSKRIFT, der sætter fokus på den mindst 
kendte del af Dalsgaards livsværk: Senværket fra 1969 til hans 
død i 1999. I perioden begynder Dalsgaard at se tilbage og 
memorere over sit liv og kunst, men han slås også i stigende 
grad med et svigtende helbred. De nye erfaringer og erkendel-
ser udtrykkes undervejs i værker og dagbøger. Foredraget sæt-
ter fokus på arbejdet med udstillingen og transskriberingen af 
Sven Dalsgaards dagbøger fra perioden. 

 
 
KVINDELIGE KUNSTNERE I OG OMKRING 
COBRA 
 

Dato: Tirsdag 26/10 
Underviser: Christian Kortegaard Madsen, kurator/museumsinspektør 
Museum Jorn 

CoBrA var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 
1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelses-
rige internationale avantgardebevægelser.  

Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortæl-
lingen om CoBrA. Faktum er dog, at en lang række kvindelige 
kunstnere var særdeles medskabende i forhold til CoBrA og 
den abstrakte kunsts udvikling. Foredraget afdækker, hvilken 
rolle de kvindelige kunstnere helt præcist spillede i forhold til 
den internationale CoBrA-bevægelse, og diskuterer, hvorfor de 
fleste af disse kunstnere forblev i CoBrAs periferi og som en 
følge heraf i mange tilfælde gik i glemmebogen.  

 

Sonja Ferlov Mancoba: Maske (1939) 
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KUNST - AFTEN 

  

”DÅRLIGE KUNSTNERE IMITERER –  
GODE KUNSTNERE STJÆLER” 
 

 
Holdnummer: 1297 

Dato: Mandag 11/10 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Underviser: Christian Kortegaard Madsen, kurator/museumsinspektør 
Museum Jorn 

"Dårlige kunstnere imiterer – gode kunstnere stjæler." 
 
Denne provokerende udtalelse af Picasso kunne passende stå 
som overskrift på aftenens foredrag. Vi ser på, hvorledes kunst-
nere i tidens løb har stjålet og kopieret fra hinanden for at kari-
kere, forvrænge, protestere eller slet og ret for at give et foræl-
det udtryk ny relevans. Forelæsningen vil vise eksempler på 
kunstværker, der er skabt for at ændre fundamentale dogmer i 
verden. 
 
Christian Kortegaard Madsen, der stod bag udstillingen "Art 
Strikes Back – Jorn til Banksy" på Museum Jorn, fører ordet, 
og åbner kunsthistoriske skuffer og nicher, de færreste har 
besøgt. 
 

 

 
Fra udstillingen ”Art Strikes Back – Jorn til Banksy” 

 
 
 
 
 
 

 
NYHEDSBREV 

 
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV 
PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ BESKED 

OM ÆNDRINGER OG NYHEDER 



ASTRONOMI 
(UDSAT FRA FORÅR) 

  

TROR VI PÅ LIV I DET YDRE RUM? 

Holdnummer: 1299 

Dato: Mandag 29/11 

Tid: 18.30-22.00 

Vi gør opmærksomme på, at dette arrangement strækker sig  
over 3½ timer, og at der vil være tre pauser med ca. 15 minutters 
varighed 

Pris: 175 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

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

Undervisere: Cand.mag. i religion og historie Katrine Rønne 
Nikolajsen og astronom Ole J. Knudsen 

Myldrer det med liv i rummet, eller er vi enestående? Astrono-
merne regner med at finde spor af liv inden for de næste fem 
år – hvis det ellers eksisterer. Det vil have stor videnskabelig 
betydning at finde liv derude, men det har også konsekvenser 
at få afklaring på, om vi er alene eller ej. 
 
I utallige af verdens religioner har man anbragt sin gud eller 
sine guder oppe på himlen eller ude i rummet. Er troen på intel-
ligent liv i det ydre rum den nye religion? Hvor mange tror, og 
hvad tror de på? Er aliens i nedfaldne UFO'er i virkeligheden 
guderne, som er steget ned til Jorden? Og hvor går grænsen 
imellem religion og vanvid? 
 
Denne aften tager hul på disse emner omkring det lidt provo-
kerende spørgsmål: Tror vi på liv i det ydre rum? 
 
 
 

 

 

 

 

 

GPS-KOORDINATER 

Aktivitetshuset, Ebeltoft                   56.1996,10.6826 
Fregatten Jylland                             56.1992,10.6735 
 
(Se også under ”Undervisningssteder” på vores 

hjemmeside) 
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LITTERATUR  
 

 

Holdnummer: 1289 

Datoer: 3 mandage: 1/11, 15/11, 6/12 

Tid: 19.00-21.00 

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

Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser 

 
 

SOM DYBEST BRØND: JEPPE AAKJÆRS 
DIGTNING OG KULTURELLE BETYDNING 
 
Dato: Mandag 1/11 
Underviser: Johannes Nørregaard Frandsen, professor i litteratur- og 
kulturvidenskab ved Syddansk Universitet og leder af universitetets 
H.C. Andersen Center 

 
Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i 
dansk litteratur og hans digte centrale i den folkelige sang. 
Tænk blot på ”Jens Vejmand” og ”Jeg er Havren”.  
 
Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering 
prægede land og by. Han forsvarede naturen og de svages ret. 
Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den ånd-
løse økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær vir-
kede som forfatter, debattør og foredragsholder, men størst var 
han i sin lyrik med samlinger som ”Fri Felt” (1904) og ”Rugens 
Sang og andre Digte” (1906).  
 
Foredraget vil indkredse kernerne i Aakjærs liv og værk. 
 
 

 
 

Jeppe Aakjær 
 

 
ORHAN PAMUK  
(UDSAT FRA 2020) 
 
Dato: Mandag 15/11 
Underviser: Sognepræst og boganmelder Carina Wøhlk 

 
”En dag læste jeg en bog, og hele mit liv var forandret”. Sådan 
begynder Orhan Pamuks bog ”Det nye liv” (1998). Hans eget 
forfatterskab tjener måske ikke til livsomvæltning, men det gør 
dybt indtryk.  
 
Orhan Pamuk er en af Tyrkiets fremmeste forfattere og intel-
lektuelle. Han debuterede i 1982 og har en lang række bøger 



bag sig. Hans værker bærer præg af en både poetisk og politisk 
tone – og en bestræbelse på at bygge bro imellem europæisk 
og orientalsk tradition. I 2006 modtog Pamuk, ganske velfor-
tjent, Nobelprisen i litteratur. 
 
Sognepræst og boganmelder Carina Wøhlk vil give en indfø-
ring i Orhan Pamuks litterære univers, hvis omdrejningspunkt 
er længslen efter identitet. Der vil blive mulighed for spørgsmål 
og drøftelse undervejs. 
 
 

 
 

Orhan Pamuk 
 

 
HALFDAN RASMUSSEN 
 
Dato: Mandag 6/12 
Underviser: Jeannet Ulrikkeholm, cand.mag. og tidligere universitets-
lærer 

 
Musikalsk foredrag om Halfdan Rasmussen ved cand.mag. 
Jeannet Ulrikkeholm 
  
Halfdans børnedigte ruller i vores blod – vi har alle fået hans 
børnesange ind med modermælken. Nogle af os har lært at 
læse takket være Halfdans ABC, som Ib Spang Olsen illu-
strerede. Da vi blev større, lærte vi hans voksendigte at kende. 
Vi erfarede, at Halfdan som ingen anden digter kan åbne vores 
øjne for livets skønhed og skrøbelighed. Og han gør det med 
glimt i øjet. Den subtile humor fornægter sig ikke.  
 
Halfdan har selv sagt, at han både var klovn og alvorsmand, 
idet han beskæftiger sig både med det lyse og det mørke. Han 
gjorde sig klart, at de mest populære digte var de sjove og ufar-
lige.  
  
Hvem var Halfdan egentlig? Hvorfor blev han digter? Hvad var 
hans baggrund? Hvordan udviklede hans forfatterskab sig? 
Hvilken rolle spillede kvinderne i hans liv, og hvilke forfattere 
påvirkede han?  
 
Få svaret på disse spørgsmål i løbet af foredraget. Jeannet 
Ulrikkeholm vil synge en del af Halfdans mest berømte sange, 
og publikum er med på fællessang. 
 
 

 
 

Halfdan Rasmussen 
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SILKEVEJEN –  
DEN GANG OG NU 

(UDSAT FRA FORÅR) 

Holdnummer: 1285 

Datoer: 3 mandage: 6/9, 13/9, 4/10 

Tid: 19.00-21.00  

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

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser 

På tre mandag aftener har vi fået tre eksperter til at besøge 
Ebeltoft for at gøre os klogere på Silkevejen, der helt fra old-
tiden og frem til det 14. århundrede har været hovedfærd-
selsåren mellem Europa og Asien. På trods af at regionen har 
spillet en nøglerolle i verdens- og religionshistorien, har den 
længe næsten været glemt. Men med Kinas planer om en ny 
silkevej har regionen fået ny opmærksomhed. 
 
 
 

SILKEVEJEN – HISTORIE OG RELIGION 
 
Dato: Mandag 6/9 
Underviser: Jesper Petersen, ph.d. studerende i religionshistorie, 
Lunds Universitet 

 
Silkevejen var ikke kun et handelsnetværk: Det var også et net-
værk, hvor religiøse idealer, filosofi og datidens videnskabelige 
ideer blev udvekslet. Denne forelæsning fokuserer på den 
viden, der udveksledes på Silkevejen, hvoraf meget har over-
levet indtil nutiden.  
 
Vi starter med civilisationernes oprindelse, bevæger os hurtigt 
videre til Silkevejens udvikling og slutter i tiden omkring Marco 
Polo i det 14. århundrede. 
 
 

 
 
 
               

 

”BELT AND ROAD INITIATIVE”  
KINAS NET AF NYE SILKEVEJE 
 
Dato: Mandag 13/9 
Underviser: Jørgen Delman, professor emeritus i Kinastudier ved 
Københavns Universitet.  

Forelæsningen forklarer hvordan og hvorfor Kina har igangsat 
Silkevejsinitiativet: ”Belt and Road Initiative” (BRI), hvordan det 



bliver finansieret og styret, hvordan det udfordrer eksisterende 
måder at gribe udvikling an på, og hvordan det kan hjælpe os 
med at forstå, hvordan Kina folder sin nye rolle som stormagt 
ud og udfordrer den eksisterende verdensorden. 

Professor emeritus Jørgen Delman arbejder med kinesisk poli-
tik, Kinas politiske økonomi og Kinas internationale relationer. 
 

 

 

AD SILKEVEJEN IND I EUROPA:  
KINAS ØKONOMISKE OG POLITISKE 
INVESTERINGER I EUROPA 
 
Dato: Mandag 4/10 
Underviser: Mette Thunø, lektor i Kinastudier, Aarhus Universitet 

I 2013 lancerede den kinesiske regering et nyt Silkevejsprojekt 
for at binde Kina tættere sammen med Europa. Med strategien 
”Belt and Road Initiative” er Kina i gang med at skabe nye han-
delsveje og økonomiske korridorer for kritisk infrastruktur fra 
Kina til andre kontinenter til lands, til vands og i luften.  

Få en introduktion til Kinas ambitioner særligt i forhold til 
Europa, og bliv klogere på præsident Xi Jinpings planer for 
Kinas nye globale rolle før og ikke mindst efter Covid-19. 

 

 

 

 
 

 

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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SPROG 

  

ER MODERSMÅLET I FARE?  

(UDSAT FRA FORÅR) 

Holdnummer: 1308 

Dato: Tirsdag 5/10 

Tid: 10.00-12.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Underviser: Sprogforsker Ole Lauridsen 

 
Det er lykkedes os at få sprogforsker Ole Lauridsen, der er 
kendt fra programmet ”Sproghjørnet”, til at komme til Ebeltoft. 
Og som oplæg til forelæsningen denne tirsdag formiddag siger 
han: Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver 
det opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det 
ødelagt af folks sjusk?  
 
Spørgsmålene er mange, og forelæsningen vil tage dem op et 
for et og samtidig give et strejftog gennem det danske sprogs 
historie fra senmiddelalderen frem til i dag. Fokus er ordene, 
for selvom vi kan låne meget forskelligt sprogligt ind (udtale, 
bøjning, sætningsbygning), er det først og fremmest ord vi 
kaster os over – og det er dem, der er nemmest at få øje på.  
 
Og det, vi vil få at se, er, at ord fra det fremmede altid har haft 
en egen magt over vores sprog. Dansk ordforråd har bevæget 
sig meget op gennem historien. På de andre sproglige områder 
(udtale, bøjning og sætningsbygning) har vores sprog til gen-
gæld været meget stabilt gennem flere hundrede år. Det skal vi 
også se nærmere på. 
 
Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål af 
enhver art – om sproget, forstås. 
 
 

 

HISTORIE 
(UDSAT FRA FORÅR) 

Holdnummer: 1281 

Datoer: Mandag 8/11, tirsdag 23/11 

Tid: 8/11: 19.00-21.00 – 23/11: 10.00-12.00 

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

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

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

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
DA KRIGSAFSLUTNINGEN NÆRMEDE SIG 
 

Dato: Mandag 8/11 19.00-21.00 
Underviser: Historiker Vilfred Friborg Hansen 

 
Mod slutningen af 2. Verdenskrig blev der nedkastet våben fra 
allierede fly over hele Djursland. Der var våbenmodtagegrup-
per i Hornslet, Grønfeld, Tirstrup og Ebeltoft. Tyskerne forbe-
redte sig på en allieret invasion på Djurslands østkyst. Kanon-



stillinger blev opbygget ved Djurslands kyster, bl.a. ved Sletter-
hage. En enorm tankspærring fra Randers Fjord til Kalø Vig 
blev gravet af russiske krigsfanger. Djursland kunne være 
blevet en voldsom krigsskueplads.   
 
De hvide busser reddede 6000 danske og norske fanger ud af 
KZ-helvedet i krigens sidste uger. Busser og chauffører fra 
Laurits Jørgensen i Rønde og Ove Fris i Hornslet deltog i aktio-
nen.  
 
Med denne forelæsning fortsætter Vilfred Friborg Hansen sine 
populære fortællinger om lokale forhold under verdensbegiven-
heder. 
 
 

 
 

Hvid bus, Frøslevlejren 
 
 
DRONNING MARGRETE DEN FØRSTE 
 

Dato: Tirsdag 23/11 10.00-12.00 
Underviser: Tidl. italiensk konsul, civiløkonom  
Henning Holmen Møller 

 
Da den 10-årige Margrete blev viet til kongen over Norge og 
Sverige, Harald den sjette, blev Akershus Slot i Oslo i realiteten 
hendes barndomshjem. Margretes mor kunne ikke tage sig af 
sin datter, idet hun var psykisk syg efter tabet af for mange af 
sine børn.  
 
Margretes far, kong Valdemar Atterdag, havde hun kun set lidt 
til, idet han næsten hele tiden var bortrejst til krig og forhandling 
om Danmarks vej til en enhedsstat. Det var derfor ikke slemt at 
skulle rejse til Norge for at tilbringe sine teenageår på fremmed 
jord. Allerede idet hun ankommer, opfattes hun som en kvik og 
rastløs natur, men hun mangler en vigtig ting: Værdighed. For 
nu at råde bod herpå, ansætter man Merete Ulfsdatter, en 
stramtandet dame og datter af den hellige Birgitta av Vadstena. 
Det har ikke været let. 
 

 
 
 
Allerede som 17-årig fuldbyrdes ægteskabet, og hun føder en 
søn, den senere kong Oluf. Margrete blev siden en snu, modig 
og i moderne forstand succesfuld kvinde. Hvad tidligere konger 
ikke var lykkedes med, kronedes hendes statsmandskab med 
Kalmarunionen: Foreningen af de tre nordiske kongeriger 
Norge, Sverige og Danmark. 
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BUSTUR 

  

EN-DAGS BUSTUR DJURSLAND RUNDT 

Holdnummer: 1315 

Dato: Torsdag 2/9 

Tilmelding: Senest 8/8 (efter ”først til mølle”-princippet).  

Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere 

Afgang Ebeltoft: v/ Fregatten kl. 7.30 

Hjemkomst Ebeltoft: Ca. kl. 19.15 

Pris: 700 kr. pr. person  

Prisen er vejledende. Der kan evt. komme en mindre justering. 

Busturens pris indeholder:  
Buskørsel, entré og guider, morgenkaffe med rundstykke,  
frokost m/1 øl/vin/vand, eftermiddagskaffe med kage  

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

Ret til ændringer forbeholdes 
 

  
Vi har desværre måttet udskyde vores tre-dags bustur til 
grænselandet hele to gange, således at den nu gennemføres i 
2022. Som trøst vil vi nu gerne invitere på en en-dags tur i 
september måned, hvor vi besøger vores nærområde. Vi har 
fundet frem til nogle meget forskellige og spændende steder 
samt nogle kyndige mennesker, der vil fortælle om dem. 
 
Vores første stop efter afgang fra Ebeltoft bliver Hyllested 
Kirke, hvor præsten Mia Brøgger vil tage imod os.  
 
Kirken består af en romansk kor og skib opført i marksten. 
Korbuen er senere udvidet og i senmiddelalderen er kor og skib 
overhvælvet. Vest-tårnet og våbenhus er fra samme periode. 
Kirken gennemgik en grundig restaurering 1965-67, under 
hvilken de nu berømte kalkmalerier dukkede op. De ældste 
(dateret til ca. 1475-1500) er i koret og viser historien om 
Lazarus. Udsmykningen af ski-bet med Skabelsen og 
Dommedag er udført ca. 1500-1520.  
 
Efter Hyllested Kirke fortsætter vi til Rugaard Gods, hvor 
Elisabeth Mourier-Petersen vil tage imod og fortælle om godset 
og stedets til tider dramatiske og overraskende historie. 
 
 

 
 

Rugaard. Foto: Vilfred Friborg Hansen 
 
 
Vi vil komme omkring bygningshistorien med hovedfløjen, der 
blev opført i 1580 af Hans Arenfeldt, der fik ejendommen i et 
mageskifte med Frederik d. 2. Bygningen har kurvehanks-
buede vinduer og rester af skydeskår og er flankeret af de to 
ottekantede hjørnetårne. En anekdote om disse to tårne vil give 
et indblik i ned- og opture for stedet. Den lave nordfløj er 
næsten lige så gammel som hovedfløjen, men er blevet for-
længet senere. Vi vil også komme omkring de ret berygtede 
sidste store hekseprocesser, hvor Jørgen Arenfeldt på 
Rugaard stod bag flere. Godset har siden 1857 været i slægten 
Mourier-Petersens eje. 



 
Vi kører derefter nordpå til Lyngby/Fannerup ved Kolindsund, 
hvor formanden for Kolindsunds Venner, Lars Sloth, vil fortælle 
om Kolindsunds historie samt organisationens nuværende akti-
viteter og visioner for fremtiden. 
 
 

 
 

Kolindsund. Foto: Vilfred Friborg Hansen 
 
Efter en kort pause for at nyde udsigten fra Enslev Kirke fort-
sætter vi til Stenvad Mosebrugscenter, hvor vi først indtager 
frokost og derefter blive vist rundt af en guide. 
 
Museets hovedopgaver er at indsamle, renovere og udstille  
ting, der har tilknytning til tørvegravning og produktion af spag-
num. Under 1. Verdenskrig, da det blev umuligt at importere 
kul, købte Johs. F. la Cour fra Pindstrup Mosebrug Fuglsø 
Mose og Horsemosen og anlagde den første hal til produktion 
af tørv i Stenvad i 1917. Efter 2. Verdenskrig blev tørvet brugt 
til spagnum til bl.a. strøelse og gartnerjord. I 1992 afsluttede 
alle aktiviteter i Stenvad. Produktionshallen og de omliggende 
seks tønder land er nu ramme om museet. 
 
Længere vestpå finder vi den usædvanlige skovkirkegård 
Skippershoved (Mejlgaard skovkirkegård) et par kilometer 
sydvest for Mejlgaard. Her ligger slægtninge og folk tilknyttet 
Mejlgaard begravet. Det er en stemningsfuld oplevelse at gå 
rundt på kirkegården mellem mere eller mindre overgroede 
gravsteder. Overjæger Poul Kjelgaard vil vise os rundt. 
 
Vi nyder en forfriskning med kaffe og kage, før vi fortsætter til 
de berømte stendysser ved Tustrup. Her findes en samling af 
typiske gravmonumenter fra stenalderens første bondekultur – 
den såkaldte Tragtbægerkultur – fra omkring 3.200 f.Kr. På 
gravpladsen ligger der to stendysser og en jættestue omkring 
et såkaldt kulthus. Jættestuen er med sit 3 x 10 m store grav-
kammer blandt de største i Danmark.  
 
Til sidst går turen til Pindstrup Kirke. Kirken blev opført i 1968 
på baggrund af Pindstrup bys vækst efter oprettelsen af 
Pindstrup Mosebrug. Kirken er tegnet af Aarhus-arkitekten C.F. 
Møller. I sin udformning ligger den tæt op ad traditionen, men 
er dog en moderne bygning. Kirken er udsmykket med et 
krucifiks udført i 1971 af Robert Jacobsen samt glasmosaikker 
af kunstneren Peter Brandes. Præst Tina Skov Løbner vil guide 
os rundt i kirken. Herefter går turen tilbage til Ebeltoft. 
 
 

 
 

Krucifiks i Pindstrup Kirke  
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FOREDRAG PÅ 
FREGATTEN JYLLAND 

(UDSAT FRA FORÅR) 

 
Holdnummer: 1283 

Dato: Tre torsdage: 9/9, 16/9, 23/9 

Tid: 10.00-12.00 

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

Sted: Auditoriet i Museumsbygningen ved Fregatten Jylland,  
S.A. Jensens Vej 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Karen Louise Juhl Christensen, 
(Fregatten Jylland), tlf. 8634 1099, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923 

Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere 

 
 
Vi har fortsat et spændende samarbejde med Fregatten Jylland 
om foredrag om søfart og maritime forhold. I dette efterår er det 
blevet til tre. 
 
 

 
 
 

 
PETER WILLEMOES –  
KONGEDYBETS HELT 
 

Dato: Torsdag 9/9 
Underviser: Historielærer og foredragsholder Kaare Kristensen 

 
Mens Napoleonskrigene rasede i Europa, kæmpede den 17-
årige løjtnant Peter Willemoes indædt mod den berømte engel-
ske admiral Nelson under Slaget på Københavns Red i 1801. 
Vi følger Willemoes’ liv fra opvækst i Assens til hans død ved 
Sjællands Odde som 24-årig i 1808. 
 
Danmark var et af de europæiske lande, der led størst tab 
under Napoleonskrigene, og vi hører om baggrunden for stri-
dighederne med England og om Københavns bombardement 
og englændernes tyveri af flåden i 1807. Der blev etableret 
forsvarsskanser i bl.a. Ebeltoft, og Anholt blev besat med 
slemme følger. Danmark gik bankerot i 1813 og tabte Norge i 
1814. I sandhed en svær tid! 
 
 

 
 

Christian Mølsted: Slaget på Rheden 



HVERKEN UBESINDIG ELLER FRYGTSOM – 
DRAMATISKE BERETNINGER FRA 
FLÅDENS HISTORIE  
 

Dato: Torsdag 16/9 
Underviser: Marinehistoriker Søren Nørby 

 
Marinehistoriker Søren Nørby gæster igen Ebeltoft og 
Fregatten. For to år siden var det de dramatiske begivenheder, 
da flåden blev sænket d. 29. august 1943, der blev rullet ud.  
 
Denne gang tager Søren Nørby udgangspunkt i sin bog 
”Hverken ubesindig eller frygtsom”, hvor der fortælles elleve 
dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod 
algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 
til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas 
Horn.  
 
Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte 
fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at 
udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres 
egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på 
kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.  
 
Titlen på bog og foredrag er den danske admiral Niels Juels 
motto, som har stået som en ledetråd for danske søofficerer 
siden 1700-tallet. 
 
 

 
 

Christian Mølsted: Ombord på fregatten ”Niels Juel” under 
slaget ved Helgoland 9. maj 1864 (1897-98) 

 
 
GÆSSENE ELLER REDEN FØRST? 
EBELTOFT SOM SØKØBSTAD 
 

Dato: Torsdag 23/9 
Underviser: Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Ebeltoft 

 
Siden i hvert fald slutningen af 1200-tallet har der ligget huse 
på det sted, vi nu kender som Ebeltoft. Byens opståen var 
betinget af nærheden til vigen og den gode naturhavn, der fand-
tes her.  
 
Ebeltofts udvikling i opgangs- og nedgangstider hang uløseligt 
sammen med havnens udvikling, men den voldte til tider meget 
store problemer. I en tid, hvor transport over land var langsom-
melig og besværlig, var søfarten livsnerven for den lille købstad 
langt fra alfarvej. 
 
 

 
 

                                 Sejlskib i havnen  
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MUSIK 

  

FEM FOREDRAG OM MUSIK 

Holdnummer: 1291 

Datoer: 5 tirsdage: 7/9, 21/9, 12/10, 2/11, 30/11 

Tid: 10.00-12.00 

Pris:  
5 forelæsninger: 475 kr..  2 forelæsninger: 200 kr. 
4 forelæsninger: 400 kr. 1 forelæsning:    125 kr. 
3 forelæsninger: 300 kr. 

Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger  

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft 

Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard,  

tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697 

Underviser: Cand.mag. i musikvidenskab Arne Kjær 

 

KONCERT OG OPERA: PRISER OG ANDRE OPLYSNINGER –  

SE SIDE 24 

 

 
7/9: FORÅRETS MUSIK 
  
Foråret har gennem tiden afsat sig mange musikalske spor. Vi 
følger dem hos Vivaldi (”De fire Årstider”), Mozart (klaverkon-
cert nr. 27) og Schumann (symfoni nr. 1, ”Forårssymfonien”).  
 
Vi lytter til, hvordan foråret omsættes i melodi, rytme og klang.  
 
Emnet afrundes med udvalgte eksempler på danske forårs-
sange. 
 
 
 

 
 

Evard Munch: Forår 
 

 
 
21/9: MED EDVARD GRIEG OG CARL NIELSEN 
I TEATRET 
 
Både Grieg og Nielsen har komponeret scenemusik til teatret.  
Det gælder Griegs musik til Henrik Ibsens dramatiske digt 
”Peer Gynt” – samt Nielsens scenemusik til ”Aladdin eller Den 
forunderlige Lampe”, og til skuespillet ”Moderen” (som blev 
uropført 1920 i anledning af Genforeningen).  
 
De nævnte værker er mest kendt i uddrag, bl.a. som suiter til 
koncertbrug. Der suppleres her med musikeksempler fra den 
originale scenemusik til belysning af den dramatiske kontekst. 
 



 
 

Th. Kittelsen: Peer Gynt i dovregubbens hal 
 
 
12/10: KVINDELIGE KOMPONISTER 
FORTÆLLER MUSIKHISTORIE 
 
Fanny Mendelssohn Hensel, storesøster til Felix Mendelssohn, 
og Clara Schumann, gift med Robert Schumann, er to pianister 
og komponister fra den romantiske periode. Tidens sociale 
konventioner var med til at sætte rammer for kvinders musi-
kalske udfoldelse: Et vilkår som de tacklede på hver deres 
måde. 
 
 

 
 

Clara Schumann 
 
Emnet perspektiveres med glimt fra middelalderen: Musik af 
Hildegard af Bingen – samt med eksempler fra nyere tid: Musik 
af franske Nadia Boulanger og af den nulevende russiske kom-
ponist Sofia Gubaidulina. 

 
 
2/11: MUSIK AF HECTOR BERLIOZ OG CAMILLE 
SAINT-SAËNS 
 
Det første værk er koncertouverturen ”Romersk Karneval” af 
Hector Berlioz. Der følger to af Camille Saint-Saëns’ kendteste 
værker for koncertsalen: Violinkoncert nr. 3 samt ”Introduktion 
og Rondo capriccioso”, som også er et værk for soloviolin og 
orkester. 
 
Oplæg til koncert med Aarhus Symfoniorkester torsdag den 4. 
november  
 
 

30/11: OPERAEN “AIDA” AF GIUSEPPE VERDI 
 
”Aida” griber med sit emne tilbage til en egyptisk fortid. Men 
værket blev på Verdis tid i kraft af handlingen og det dramatiske 
tonesprog set som højst ”nutidigt”. – Den tragiske fortælling om 
den tilfangetagne prinsesse Aida og feltherren Radamès, der 
prøver at befri hende, har begejstret sit publikum siden da. 
 
Oplæg til forestilling i Musikhuset Aarhus torsdag den 2. 
december  
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OM KONCERTEN OG OPERAEN  

I FORBINDELSE MED FORELÆSNINGERNE 

Koncertbilletter er forbeholdt deltagere i musikforelæsningerne. Der er 
et begrænset antal billetter. Billetterne til koncerten er B-billetter og 
billetterne til operaen er A-billetter. 

Pris for koncertbillet 4/11: 240 kr.  
Pris for operabillet 2/12: 540 kr. 
 
Oplys holdnummer (1291) samt  dato(er) på koncert / opera ifm. 
tilmelding og betaling  

Seneste tilmeldinger til både koncerten og operaen: 30/8  (med 
mindre der er udsolgt inden) 

 
 
 
KONCERT: 
KISPUS MED DØDEN 
Torsdag 4/11 kl. 19.30 
Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Aarhus Symfoniorkester – dirigent Marc Soustrot 
Solist: Michael Germer, violin 
 
H. Berlioz: Ouverture til Romersk Karneval 
C. Saint-Saëns: Violinkoncert nr. 3 
C. Saint-Saëns: Introduktion og Rondo capriccioso 
M. Ravel /arr. M. Constant: Gaspard de la nuit 
 
 
 

 
 

 

 
 
OPERA: 
AIDA  
af Giuseppe Verdi 
Torsdag 2/12 kl. 19.30  
Stor Sal, Musikhuset Aarhus 

 
Den Jyske Operas solister og kor 
Aarhus Symfoniorkester  
 
Instruktør: Roland Schwab 
Dirigent: Jakob Hultberg 
 
Synges på italiensk med danske overtekster 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Se vores hjemmeside for flere oplysninger om 
koncerten og operaen   



NATUR 

  

FUGLE OG FOLK – BESKYTTELSE  

OG BENYTTELSE 

(UDSAT FRA FORÅR) 

Holdnummer: 1300 

Dato: Mandag 25/10 

Tid: 19.00-21.00 

Pris: 100 kr. 

Sted: Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, Ebeltoft  

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

Underviser: Martin Iversen, bestyrelsesformand for 
Fugleværnsfonden 

Fugle er noget for sig selv. Fugle er for alle. Fugle er overalt… 
mere eller mindre. 
 
Mere – især på reservater og fristeder. Vi får præsenteret nogle 
af Fugleværnsfondens reservater, bl.a ved Stubbe Sø, og får 
indblik i forvaltning og formidling. 
 
Mindre – især i det åbne land, hvor fuglelivet er hårdt trængt og 
trænger hårdt til beskyttelse. 
 
Vi bevæger os fra den konkrete til den generelle fuglebeskyt-
telse… eller mangel på samme. Vi får fokus på benyttelsen af 
naturen og på oplevelserne med fuglene. 
 
Tips og ideer til oplevelser bliver krydret med tankevækkende 
fuglefacts… ud over alle grænser. 
 
En appetitvækker til oplevelser i vores natur. 
 

 

 

 

 
Gul vipstjert 

 

 

__________________________________________ 
 
GPS-KOORDINATER – LIVESTREAMING-VÆRTER 

Syddjurs Gymnasium/Geoboxen     56.3022,10.4750 
Ugelbølle Forsamlingshus               56.3071,10.4166 
Rosmus Skole, Balle                    56.2999,10.7769 
Rostved Forsamlingshus                 56.3071,10.5245  
Kulturloft, Maltfabrikken, Ebeltoft     56.2004,10.6766   

 
(Se også under ”Undervisningssteder” på vores 

hjemmeside) 
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LIVESTREAMING – 
NATURVIDENSKAB 

Datoer: 7 tirsdage 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11  

Tid: 18.45-21.00 

Pris: Fri entre 

Steder: Følgende værter i Syddjurs Kommune viser alle eller nogle af 
forelæsningerne: 

Syddjurs Gymnasium (tidligere Rønde Gymnasium),  
Kr. Herskindsvej 6, lokale GeoboXen, 8410 Rønde 

Ugelbølle Forsamlingshus, Overgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde 

Rosmus Skole, Bispemosevej 5, Rosmus, 8444 Balle 

Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, Rostved, 8410 Rønde 

Kulturloft, Maltfabrikken, Maltvej 8, 8400 Ebeltoft 

Kontaktpersoner hos Syddjurs Folkeuniversitet:  
Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697  

 

 

Livestreaming-arrangementerne omtalt nedenfor sendes di-
rekte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet, til storskærm hos 
værterne.  
 
Der er ingen tilmelding til Syddjurs Folkeuniversitet vedr. live-
streaming-arrangementerne. 
 
OBS! Ikke alle arrangementer vises af alle værter. Ved redak-
tionens slutning var det endnu ikke afklaret, hvor i kommunen 
man vil kunne se hvilke livestreaming-forelæsninger. På grund 
af corona-situationen kan der endvidere komme flere æn-
dringer / restriktioner. Vi henviser derfor til vores hjemme-
side, der løbende vil blive opdateret med relevante oplysninger. 
Her kan du også læse mere detaljerede beskrivelser af fore-
læsningerne.  
 
 
Der kan gives fri entré, fordi forelæsningerne er støttet af  
 

 

 

 
 

 

BIG BANG OG DET USYNLIGE UNIVERS 

Dato: Tirsdag 5/10 
Undervisere: Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet  

 
Mørkt stof og mørk energi udgør 95% af universet, men vi ved 
faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, 
imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmo-
logi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af? Er 
den dødsdømt? 
 

 

 
  



YNGRE MED ÅRENE 

Dato: Tirsdag 12/10 
Underviser: Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns 
Universitet, overlæge på Rigshospitalet og leder af CFAS 

 
Forskning viser, at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, 
i et vist omfang er med til at bestemme, om du vil dø som en 
rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du har selv mulighed for 
at forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop. 
 

 
 

 

PANDEMIER I DE SIDSTE 200 ÅR 

Dato: Tirsdag 26/10 
Underviser: Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for 
Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet  

 
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epi-
demier og pandemier – f.eks. pesten, spansk syge, kopper, 
kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os ind-
sigt i, hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder 
covid-19-pandemien. 
 

 

DEN INDERSTE KERNE 

Dato: Tirsdag 9/11 
Undervisere: Forfatter Lotte Kaa Andersen og  
geofysiker David Lundbek Egholm 

 
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forsk-
ningskarriere. Herunder hvordan hun ved hjælp af seismiske 
trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at 
opdage, at Jorden har en indre kerne, og at Jordens indre 
dermed er tredelt og ikke todelt. 
 

 
 
 

VORES CELLERS SALTBALANCE 

Dato: Tirsdag 23/11 
Underviser: Molekylærbiolog Hanne Poulsen 

 
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner 
sidder en lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kalium-
pumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige saltioner. De 
seneste års forskning har vist, at fejl i pumpen medfører 
sjældne sygdomme.  
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KALENDER – EFTERÅR 2021                 SIDE: 

 

31.08. Kunst formiddag – 1 – Elisabeth Jerichau B.   8 

02.09. En-dags bustur Djursland rundt   18 

06.09. Silkevejen – 1 – Historie og religion   14 

07.09. Musik – Fem foredrag om musik – 1  22 

09.09. Foredrag på Fregatten – Peter Willemoes    20 

13.09. Silkevejen – 2 – ”Belt and Road Initiative”   14 

14.09. Kunst formiddag – 2 – Sven Dalsgaard       9 

16.09. Foredrag på Fregatten – Hverken ubesindig…  21 

21.09. Musik – Fem foredrag om musik – 2   22 

23.09. Foredrag på Fregatten – Søkøbstad Ebeltoft 21 

30.09. Grønland – 1 – Forhistorien    4 

04.10. Silkevejen – 3 – Ind i Europa    15 

05.10. Er modersmålet i fare? 16  

05.10. Livestreaming – 1 – Big Bang   26 

07.10. Grønland – 2 – Polarforskning     5 

11.10. Kunst aften – ”Dårlige kunstnere imiterer,..”       10 

12.10. Musik – Fem foredrag om musik – 3  23 

12.10. Livestreaming – 2 – Yngre med årene 27 

14.10. Grønland – 3 – Moderne historie       5 

25.10. Natur – Fugle og folk   25 

26.10. Kunst formiddag – 3 – Kvindelige kunstnere     9 

26.10. Livestreaming – 3 – Pandemier   27 

28.10. Grønland – 4 – Klima og klimændringer     6 

01.11. Litteratur – 1 – Jeppe Aakjær 12 

02.11. Musik – Fem foredrag om musik – 4    23 

04.11. Koncert i Musikhuset: Kispus med døden  24 

08.11. Historie – Da krigsafslutningen nærmede sig    16 

09.11. Livestreaming – 4 – Den inderste kerne  27 

11.11. Grønland – 5 – Geopolitik        6 

15.11. Litteratur – 2 – Orhan Pamuk      12 

18.11. Grønland – 6 – Litteratur      7 

23.11. Historie – Dronning Margrete d. 1.  17 

23.11. Livestreaming – 5 – Vores cellers saltbalance 27 

29.11. Liv i det ydre rum   11 

30.11. Musik – fem foredrag om musik – 5    23 

02.12. Opera i Musikhuset: Aida     24 

06.12. Litteratur – 3 – Halfdan Rasmussen  13 

 

 
Praktiske oplysninger   2 

Gavekort 15 

GPS-koordinater til vore forelæsningssteder 11 

GPS-koordinater til livestreaming-værter 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk 


