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REFORMATION

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg. Sammen med Præsidiet for 
Reformationsjubilæet i Danmark markerer Folkeuniversitetet 
reformationsjubilæet med arrangementer og artikler, der 
sætter fokus på Reformationen, og hvad den betyder for os i dag. 

Projektet er støttet af A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal 
og har Hendes Majestæt 
Dronningen som protektor. 
Artiklerne om reformationen er 
skrevet i samarbejde med lektor i 
historie Charlotte Appel og lektor i 
systematisk teologi Bo Kristian 
Holm, begge fra Aarhus Universi-
tet. Citaterne af Luther er fra hans 
frimodige bordtaler omkring 
middagsbordet i hjemmet i 
Wittenberg, som de er gengivet i 
’Godbidder’ af Jacob Ørsted.

Læs mere om Reformationen 
og reformationsjubilæet 
på luther2017.dk eller 
facebook.com/reformationen

I 2017 er det 500 år siden, at den tyske munk 

og teolog Martin Luther slog 95 teser op på 

porten til slotskirken i Wittenberg. Det blev 

startskuddet til det, der i flere århundreder er 

blevet kaldt for ’Reformationen’, og spiren til 

den protestantiske kirkes dannelse. Den begi-

venhed fik vidtrækkende konsekvenser for 

samtidens kirkesyn og eftertidens samfund. 

På den ene side markerer Luthers teser altså 

overgangen til en ny tid. På den anden side 

var de blot kulminationen på en længere  

historisk udvikling. Kritikken af den romersk- 

katolske kirke havde ulmet siden middelalde-

ren og fik tilført ilt fra renæssancens nye tan-

ker inden for filosofi og videnskab. Luther stod 

da heller ikke alene med sine reformtanker, for 

blandt andet Erasmus af Rotterdam, Philipp 

Melanchthon, Jean Calvin og danske Poul Hel-

gesen ønskede også forandringer i kirken. 

Reformationen var ikke et program, der slog 

igennem fra den ene dag til den anden — 

hverken i Tyskland i 1517 eller i 1536, da  

Christian 3. indførte luthersk kristendom i 

Danmark. Reformationen var derimod en pro-

ces, hvor tolkninger, traditioner og institutio-

ner gradvist tog form, og hvor der konstant 

blev kæmpet om den rette udlægning af Guds 

ord og Luthers anvisninger. 

LUTHER 
FORANDRING  

Luthers ærinde med sine 95 teser var i første 

omgang en åben protest mod kirkens aflads- 

virksomhed. Den katolske kirke tjente nemlig 

penge ved at sælge afladsbreve, som skulle 

sikre køberen og dennes slægtninge kortere 

tid i skærsilden. Da kirke, tro og religion gen-

nemsyrede hele 1500-tallets forestillingsver-

den, fik teserne indflydelse på alt fra statsdan-

nelse, sociale forhold, opfattelsen af individet, 

opdragelse og uddannelse, kønsroller til bru-

gen af billeder og musik.

DA PAVEN FOR FØRSTE 
GANG SÅ NOGLE AF MINE 
TESER,  SKAL HAN HAVE 
SAGT:  DET MÅ VÆRE EN 
FULD TYSKER,  SOM HAR 
SKREVET DETTE
Ma r ti n  Lu th e r

REFORMATIONSJUBILÆET
www.luther2017.dk

1517-2017

Logo, Maja Lisa Engelhardt
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 16+17/01 Chicago symphony orchestra
 10/02 MADS LANGER
 10/02 SINNE EEG
 11/02 HANNE BOEL
 26/02 ENSEMBLE GIRAUD
 03/03 MACY GRAY
 03/03 THE WHITE ALBUM
 04/03 ELVIS COSTELLO
 08/03 70 ÅRS OPERA med Den Jyske Opera
 09/03 HUN SOLO med bl.a. Eivør 
 10/03 SIMON KVAMM
 11/03 BURHAN G
 17/03 CARPARK NORTH
 18/03 THE ATTIC SLEEPERS
 18/03 JAKOB BRO
 21/03 VLACH QUARTET
 24/03 NOAH
 26/03 HAMLET IN ABSENTIA
 30/03 ÅRETS NORDJYDE
 31/03 POVL DISSING & NEW JUNGLE ORCHESTRA 
 01/04 LORD SIVA
 02/04 LISA EKDAHL
 04/04 ALEX VARGAS
 07/04 SORT SOL
 08/04 ANDREAS BO
 22/04 ELLA FITZGERALD TRIBUTE
 23/04 SIGURD BARRETT fortæller Danmarkshistorie
 30/04 NORDJYSK ORGELKAVALKADE
 05/05 DENZAL SINCLAIRE
 06/05 VI SIDDER BARE HER
 19/05 BOB MINTZER & NORDKRAFT BIG BAND
 12/06 LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
 23/06 SANKT HANS I MUSIKKENS HUS
 25/06 SØREN HUSS
Læs mere og køb billetter på www.musikkenshus.dk

i Aalborg

det handler ikke 
om reformationen
det hele

så blev det nytår. så blev det 2017. og så blev 
det hverdag. Men ikke den grå af slagsen, for 
det bliver lysere. og med lyset kommer det 
nye katalog med formidling af forskning fra 
Folkeuniversitetet i Aalborg, og fra de arbejd-
somme komiteer i den nordjyske region.

2017 er et jubilæumsår. det er 500-året for 
reformationen, og dermed ændringerne i 
vores måde at forvalte tro på. 500-året for 
reformationen fejres i hele landet, og i hele 
Folkeuniversitetet i danmark. Fra nord til syd, 
fra øst til vest, kan du høre om, hvorfor reforma-
tionen nu var bedst! 

vores forårskatalog tilbyder dog meget, meget 
mere end fejringen af reformationen. vi har de 
store filosoffer på programmet, for de dybe tan-
ker over mennesket og om verden kommer vi 
ikke udenom. På sundhedsområdet tilbyder vi 
et forskningsbaseret indblik i det gode liv 60+. 
og hvorfor ikke blive klogere på, hvad forsknin-
gen i kloning egentligt indebærer og lover, også 
i en tid hvor vi får selskab af sociale robotter.

vores forårskatalog er en palet af forskning om 
kunst og kultur, natur og arkitektur, film og 
historie. det er emner, som er vigtige for både 
dannelse og et aktivt demokratisk medborger-
skab. selvfølgelig kan du ikke følge med i det 
hele. når det kommer til at følge med i formid-
ling af forskning, så kan man blive nødt til at spe-
cialisere sig. og det hjælper Folkeuniversitetet 
dig meget gerne med.

vores forårskatalog bryster sig ikke af de store 
innovationer. det er helt i tidens ånd, hvad 

enten man står fast eller tænker sig om. Men 
uanset hvordan vi står, eller hvordan vi går, så er 
vi afhængige af den viden, som forskningen ska-
ber. ikke blot for at holde os opdaterede, men 
for aktivt at kunne deltage i dialogen. dialogen 
med forskerne og eksperterne. dialogen med 
myndighederne og vores institutioner. Men i 
særdeleshed dialogen med hinanden.

På landsplan er Folkeuniversitetet velbe-
søgt af erfarne og vidende mennesker 
omkring de 60 år. Men det er forkert at tro, at 
Folkeuniversitetet ikke er for unge og stude-
rende. Folkeuniversitetet i Aalborg har de sene-
ste år oplevet, at flere borgere under 30 år væl-
ger at blive lidt klogere, uden for studierne. det 
er et godt tegn. det er et tegn på en generation, 
der gerne vil vide mere, og gerne vil deltage i en 
dialog, der hverken er rammesat af en eksamen 
eller nogen karakter.

For Folkeuniversitetet i Aalborg bliver 2017 et 
flytteår. Planerne er lagt, men hold øje med 
vores hjemmeside og vores side på Facebook.

inden du bliver sluppet løs på siderne i dette 
katalog, så husk at bidrage til at kåre 'Årets 
Underviser' 2016 ved Folkeuniversitetet i 
Aalborg. 'Årets Underviser' i 2015 var musikhis-
toriker Jan Mygind, og i 2014 var det kunsthis-
toriker Anne lie stokbro. du bidrager ved at 
indsende din motivation til sekretariatet ved 
Folkeuniversitetet i Aalborg.

Tak for din støtte til Folkeuniversitetet, og 
velkommen.

TeM FrAnk Andersen.
Formand, Folkeuniversitetet i 
Aalborg.
studielektor og ph.d. på 
Aalborg Universitet.
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ledelse & kommunikation

Praktisk information
Folkeuniversitetet i Aalborg
rendsburggade 6, 2. sal  
9000 Aalborg
 
TlF  9816 7500
MAil  info@fuaalborg.dk
Web  www.fuaalborg.dk 
FAcebook  www.facebook.com/fuaalborg
insTAgrAM  folkeuniversitetetaalborg

Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 10-15

TilMelding
Generelt gælder Betaling = Tilmelding. 

Tilmelding til alle hold foregår via vores website 
www.fuaalborg.dk, hvor betaling foregår med 
Dankort.

Du kan altid kontakte os via tel 9816 7500 / mail 
info@fuaalborg.dk ifm. tilmelding. Vi guider dig 
gerne ifm. tilmelding via vores website.
Du er også meget velkommen til komme ind på 
sekretariatet i Rendsburggade 6, Aalborg.

Ved henvendelse bedes du altid oplyse dit navn, 
adresse, tlf. og mailadresse. 

Hvis vi aflyser et hold, eller holdet er overtegnet, 
refunderer vi din indbetaling i fuldt omfang. 

Ved framelding senest 14 dage før holdstart 
returnerer vi dit tilmeldingsgebyr fratrukket et 
ekspeditionsgebyr på kr. 75. Ved holdpris over 
kr. 1.000 fratrækkes dog 10% af holdets pris i 
ekspeditionsgebyr. Herefter er tilmeldingen bin-
dende. Ved overflytning til et andet hold gælder 
de samme afmeldingsregler. Der gælder særlige 
regler for bl.a. længerevarende kurser og rejser.

hvis vi aflyser et hold, kontaktes du via e-mail, 
sMs, brev eller tlf. 
Husk derfor altid at oplyse korrekte oplysnin-
ger mht. adresse, mail og tlf.nr., samt at give os 
besked ved evt. ændringer.

gebyrer
Ved opkrævning via EAN-nr. pålægges et gebyr 
på kr. 30.

ingen lØssAlg
Såfremt det ikke er angivet særskilt ved det 
enkelte hold, er det ikke muligt at købe adgangs-
billet til enkeltforedrag. Adgangsbillet skal altid 
købes inden start. 

MATeriAler, koPier & slides
Udgifter til kopier, slides og andre materialer 
er normalt ikke inkluderet med mindre det er 
anført særskilt ved holdet. 
Evt. udlevering/fremsendelse af undervisers sli-
des skal aftales direkte med underviser på det 
enkelte hold. Slides og undervisningsnoter kan 
ikke forventes fremskaffet og udleveret.

ForPleJning
Såfremt det ikke er angivet særskilt ved det 
enkelte hold, er forplejning ikke inkluderet.
På Strandvejen er der altid mulighed for køb 
af snacks og kolde drikke i automater i kælder-
etagen. Derudover opfordres du til selv at med-
bringe diverse forplejning.

UndervisningslokAler
Undervisningen foregår en række steder i 
Aalborg. Primært i Aalborg Universitets lokaler 
på Badehusvej / Strandvejen, samt vore egne 
lokaler i Rendsburggade i Aalborg midtby. 
Se kort over lokaler på www.fuaalborg.dk.
 

PArkering
Det er ofte svært at finde en parkeringplads ved 
Aalborg Universitet på Badehusvej / Strandvejen. 
Du kan dog altid bruge P-huset på Badehusvej 5 
i umiddelbar nærhed.
Ved undervisning i Rendsburggade er der par-
keringsmulighed i Friis og Musikkens Hus.

Alle kAn delTAge
Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, 
alder eller nationalitet, og der stilles ingen krav 
om bestemte eksaminer eller uddannelse. Alle 
kan deltage i Folkeuniversitetets arrangementer. 
Eneste krav er nysgerrighed og interesse. 
Dog kræves der i visse fag et vist kendskab til 
fagområdet, for at man som deltager kan opnå 
det fulde udbytte af undervisningen.

Mere inForMATion
Hvis du er i tvivl om noget, opfordrer vi dig 
til at besøge www.fuaalborg.dk, hvor der 
vil være udvidede beskrivelser af alle hold, 
samt en række praktiske oplysninger. 
Du kan selvfølgelig også altid kontakte 
sekretariatet via mail eller telefon.
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Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer 
på www.fuaalborg.dk
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bæredygtigt skandinavisk 
lederskab 
_________________________________________ 
 

35-40 skandinaviske ledere, konsulenter, prakti-
kere, forskere, kunstnere m.fl. er gået sammen 
på efteruddannelsen Sustainable Co-creation 
(SusCo) og har de seneste tre år sammen tema-
tiseret bæredygtig fællesskaben.
Den nødvendige forandring består i, at respekt 
for liv og livsprocesser bliver den overordnede 
dagsorden, som vil medvirke til at skabe et sta-
dig mere bæredygtigt samfund. I dette ligger 
bl.a., at vi skal blive bedre til at lytte til livspro-
cessernes signaler og informationer.
Ideen er:
– At rammesætte indre og ydre bæredygtighed.
– At tematisere Skandinaviske kerneværdier.
– At folde FNs verdensmål ud.
Og at sætte disse tre domæner i forhold til 
hinanden.
Både i Teori U og Bæredygtig Ledelse er der 
fokus på træning i de indre rum – det hand-
ler om at fordybe den indre kapacitet, og om 
at skærpe den viljestyrede opmærksomhed – 
som en af forudsætningerne for en bæredygtig 
praksis.
I efteråret 2016 afholdtes en stor konference i 
Aarhus med deltagelse af en række prominente 
personer fra såvel Danmark som den øvrige ver-
den. Foredragene her er et udpluk af de mange 
indlæg, der var på konferencen.

A: omsorgsfuld globalt lederskab – ledelse i 
den antropocæne periode
Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet. 
b: indre bæredygtighed – fra ego til 
økobevidsthed
Cand.mag., forfatter Michael Stubberup, 
SYNerGAIA.
c: bæredygtige balancer i ledelse og 
samarbejde
Uddannelseschef Elsebeth Jensen, VIA 
University College.
d: bæredygtig ledelse og samskabelse i det 
offentlige – eksempler fra en skoleverden.
Skoleleder Peter Hansen, Skørping Skole.

4 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:26/4, B:3/5, C:10/5, 
D:17/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: kr. 395.

effektiv mødeledelse
_________________________________________ 

cand.scient.soc., chefkonsulent kaveh 
shamshiri-Petersen.
Undersøgelser viser, at de fleste organisatio-
ner i gennemsnit bruger mellem 20-30% af en 
arbejdsuge på møder. Møder er en uundgåelig 
del arbejdslivet, og i mange organisationer er 
møder nødvendige for opgaveløsning. Vi kan 
altså ikke undvære møder i et stadigt mere 
kompliceret arbejdsliv med øget behov for 
koordinering. 
Men det er essentielt med effektiv mødeledelse, 
hvor mødedeltagerne får indfriet formålet med 
mødeaktiviteten uden at spilde hinandens tid. 
Kurset præsenterer bl.a. deltagerne for prakti-
ske redskaber med henblik på ledelse og styring 
af aktiviteter før mødet, herunder bl.a. plan-
lægning og agenda setting, aktiviteter under 
mødet, herunder forskellige stile til at lede og 
styre mødet og slutteligt aktiviteter efter mødet, 
herunder referetat og aktionsliste.

Mandag den 27/3 kl. 9.00-15.00
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Facilitering i teori og  
praksis 
_________________________________________ 
 
lektor, ph.d. sune vork steffensen og lektor 
sarah bro Trasmundi, begge fra centre for 
human interactivity, syddansk Universitet. 

En facilitator er en person, der påtager sig et 
ansvar for, at andre mennesker (kolleger, sam-
arbejdspartnere, m.fl.) opnår gode resultater 
til gavn for dem selv, organisationen og deres 
omverden. 
På dette kursus lærer du at arbejde som facilita-
tor i forskellige sammenhænge. Som facilitator 
arbejder du på tværs af roller, relationer, fagom-
råder og afdelinger. Du skal derfor kunne navi-
gere i komplekse situationer, hvor du skal turde 
bruge dig selv som dit vigtigste redskab. 
Kurset giver dig en teoretisk baggrund for at 
analysere og forstå organisatoriske processer 
med henblik på at kunne facilitere sådanne 
processer optimalt. Praktisk sigter kurset på at 
udvikle dit personlige fundament for at fungere 
som en dialogisk facilitator,

Torsdag-fredag den 20-21/4; begge dage kl. 
9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 2.995 (inkl. fuld forplejning).
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coaching - Fra teori til 
praksis  
_________________________________________ 

bA Anette hvidtfeldt.
Coaching er en effektiv metode til at skabe 
motivation, læring og ejerskab på arbejdsplad-
ser, i organisationer, institutioner m.v. Kurserne 
er for dig, der vil have de coachende værktøjer 
ind under huden og bruge dem konkret i din 
hverdag. Alle der i dagligdagen har til opgave 
at lede, undervise, motivere eller udvikle medar-
bejdere/mennesker kan med fordel deltage. 
Der underviseses på kurserne i teorier og opar-
bejdes viden og færdigheder i coaching, samt 
en forståelse for, hvordan coachingens kom-
munikative færdigheder giver dig en større 
gennemslagskraft. 

Modul I: 2 dage (21-22/3).
Modul II: 2 dage (25-26/4). 
Modul III: 2 dage (13-14/6). 
Alle dage kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris pr. modul: Kr. 1.995 (inkl. materialer og fuld 
forplejning). Særpris for alle 3 moduler kr. 5.495.

læring sker i hjernen 
_________________________________________ 

lektor, mag.art. ole lauridsen, Aarhus 
Universitet.
Ingen er i tvivl om, at læring sker i hjernen og 
med hjernen, men hvad ved vi egentlig om det, 
der går for sig i hjernekisten – og ikke mindst 
hvordan kan vi påvirke læringen? 
Forelæsningen bygger på Ole Lauridsens bog 
'Fokus på hjernen og læring', som er udkommet 
i foråret 2016. Afsættet er en helt basal og let 
forståelig gennemgang af hjernens anatomi og 
funktionsmåde, og så rettes blikket mod praksis: 
Deltagerne præsenteres for APL-modellen – den 
første af sin art på verdensplan – der, med bag-
grund i den viden vi i dag har om hjernen og 
læring, guider undervisere og studerende i val-
get af undervisningsformer/studieteknikker. 
Selvom APL-modellen er udviklet med henblik 
på de videregående uddannelser, kan undervi-
sere på alle niveauer hente central information 
om læring samt undervisnings- og studieteknik-
ker på kurset.

Onsdag den 19/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 895 (inkl. fuld forplejning).

Projektanalyser og  
projektstyringsværktøjer 
_________________________________________ 

lektor i entreprenørskab Michael breum 
ramsgaard, viA University college.
At varetage opgaven som leder af projekter og 
samtidig have ansvaret for projektorganise-
ring og -styring er ofte et komplekst arbejde. 
Projektanalyser og projektstyringsværktøjer kan 
støtte projektledere, projektteams og projekt-
deltagere til bedre at udvikle og styre projekter 
af enhver karakter og størrelse.
På forløbet får du viden om teorier, begreber 
og metoder inden for grundlæggende projekt-
ledelse, og hovedfokus vil være på at anvende 
projektanalyser og projektstyringsværktøjer til 
bedre overblik, bedre uddelegering af arbejds-
opgaver samt større fokus på detaljerne i pro-
jektet. Med andre ord kan du lære at styre og 
udvikle projekter gennem et væld af projekt-
analyser og projektstyringsværktøjer, der hver 
især har fokus på delelementer af projekter, og 
som samlet set er med til at udvikle projekter 
mere systematisk og innovativt. 

Tirsdag den 28/3 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Personlig power i mundtlig 
kommunikation
_________________________________________ 
 
cand.mag., skuespiller lisbeth holdt Jørgensen. 
I dagligdagen bruger vi meget af vores tid på 
enten at tale med mennesker i større eller min-
dre sammenhænge. Derfor er mundtlig kom-
munikation et vigtigt instrument til personligt 
at motivere andre, skabe visioner og klarhed 
eller at informere. Vi vil gerne have en effekt via 
vores ord.
Hvad er så effekten af dine ord, og hvordan kan 
du træne i at øge effekten af dine talte ord?
Dit instrument til at give dine ord effekt er din 
kropsholdning, din gestik, måden du bevæger 
dig på og ikke mindst, hvordan du bruger din 
stemme. Ved at finde ind til et fysisk og mentalt 
mindset, som underbygger en åben dialog med 
tilhørerne, kan du arbejde med alle faktorerne 
på én gang.

Mandag den 3/4  kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Personaleledelsens Abc
_________________________________________ 

Professor em., dr.merc. i hr henrik holt larsen, 
copenhagen business school.
Personaleledelse er en vigtig del af enhver leders 
job, Medarbejdere skal ansættes, udvikles, fast-
holdes – og til sidst afvikles på den rigtige måde. 
Det er en stor udfordring, for personaleansvaret 
lægges i hænderne på ledere, som ikke nødven-
digvis er uddannet til – eller har lyst til – at udøve 
personaleledelse.
På forløbet sættes der fokus på lederens per-
sonaleansvar, hvilke udfordringer det rummer, 
og hvordan man kan blive bedre til at udøve 
personaleledelse i praksis. Der gives indblik i 
den centrale faglitteratur, præsenteres eksem-
pler fra virksomheder, og det hele munder ud i 
konkrete værktøjer. Hele vejen igennem inddra-
ges deltagernes egne erfaringer, så der opstår 
videndeling.

Tirsdag den 2/5 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

nudging - et redskab til 
adfærdsændring 
_________________________________________

cand.merc.psyk. katrine lund skov. 
På dette dagsseminar vil du blive klædt på til 
at håndtere adfærdsproblematikker i praksis. 
Katrine Lund Skov, der har mange års erfaring 
i formidling af adfærdsforskning, vil ruste dig 
til at identificere adfærdsbarrierer og udtænke 
optimale Nudge-strategier på mikro-, såvel 
som makroniveau. Dette betyder, at du vil 
blive undervist i både menneskelig adfærd og 
adfærdsbarrierer (biases), samt hvorledes denne 
viden kan applikeres til en løsning på dit speci-
fikke behov. 
Dagen vil indledes med oplæg, der giver dig en 
større indsigt i menneskelig adfærd, og hvorle-
des det er muligt at ændre denne adfærd. Til 
denne del, vil Katrine Lund Skov bl.a. komme 
med eksempler fra nogle af de forskningspro-
jekter iNudgeyou har udført og de dertil mål-
bare resultater. Derefter vil der blive undervist i 
arbejdsmetode, hvor du vil blive præsenteret for 
en konkret case, som du skal analysere og pro-
ducere Nudge-strategier til. 

Fredag den 28/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

kreativitet og  
innovationsledelse 
_________________________________________ 
 
lektor i entreprenørskab Michael breum 
ramsgaard, viA University college.
Vores evne til at agere kreativt og innovativt 
hænger uløseligt sammen med den succes, vi 
har som samfund, virksomheder og individer. 
Derfor er det paradoksalt, at mange af os kun har 
et mudret billede af, hvad kreativitet og innova-
tion er. Og kun sjældent en god forstå¬else af, 
hvordan de to spiller sammen.
I løbet af kurset gives der en kombineret teore-
tisk og praktisk forståelse af både kreativitet og 
innovationsledelse.
Undervisningen rummer foruden forelæsning 
også konkrete mini-eksperimenter, anvendelse 
af værktøjer og en god portion cases til inspira-
tion. Din evne til at tænke og agere kreativt vil 
blive sat på prøve.

Torsdag den 27/4 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

kickass companies
_________________________________________ 

Professor christian nielsen, business Model 
design center, Aalborg Universitet.
Ved Business Model Design Center på AAU 
beskæftiger de sig med forretningsmodeller. 
Data fra en af deres seneste undersøgelser indi-
kerer, at de virksomheder der virkelig klarer sig 
godt, hverken synes at anvende særlige strate-
giske modeller eller basere sine forretninger på 
særlige forretningsmodelkonfigurationer. Derfor 
undersøgte de, om de danske små- og mellem-
store virksomheder der klarede sig særligt godt 
havde andre bestemte kendetegn. 
Disse empiriske undersøgelser viser, at det, for 
at få succes, ikke er tilstrækkeligt blot at kunne 
organisere en stærk forretningsmodel, men at 
lederskabet rundt om forretningsmodellen er 
en lige så afgørende del af succesen. 
NY BOG: I bogen Kickass Companies, der udkom 
i efteråret 2016 udarbejdes bl.a. nye værktøjer 
målrettet det danske SMV-segment, som vil 
blive bedre til 'at sparke røv'!
Mød underviseren og bliv inspireret på www.
kickasscompanies.com.

Tirsdag den 28/3 kl. 17.00-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

proFeSSionelt  
lederSkaB 
Lederskab - Strategi - Motivation - Konflikt. 
Intensiv kursusdag den 11/1 kl. 9.00-16.00. 
Underviser: Cand.psych.aut., leder Jesper 
Würtz Frandsen, Zealand Business College.
Se mere på www.fuaalborg.dk.
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googles design sprint
_________________________________________ 

cand.merc. christian Fuglsang.
Design sprints er en velafprøvet metode, der 
bl.a. hos Google er brugt til at accelerere idéer 
hos start-ups; dvs. nye uafprøvede produkter.. 
Konceptet er at få bedre idéer til markedet hur-
tigere. Og hvem vil ikke gerne det?
Google Ventures har udviklet et femdags Design 
Sprint, der gør det muligt at teste idéer og pro-
blemstillinger på kort tid. Konceptet benyttes 
til at accelerere svaret på uafklarede spørgsmål, 
omkring eksempelvis udviklingen af et nyt pro-
dukt eller en ny markedsføringskampagne.
Google Ventures har udviklet og forfinet meto-
den gennem udførelse af metoden i samar-
bejde med mere end 150 forskellige startups, 
men metoden kan ligeledes anvendes hos de 
etablerede korporate virksomheder.
Lær hvordan du kan implementere en Sprint-
kultur, hvor idéer og problemstillinger kan afkla-
res effektivt og hurtigt.

Mandag den 20/3 kl. 9.00-15.00
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 895 (inkl. fuld forplejning).

Få mod til at tale 
_________________________________________ 

cand.psych. Monica Tafdrup notkin, klinik for 
korttidsterapi.
Har du det rigtig skidt med at sige noget foran 
mange mennesker? Er det en overvindelse hver 
gang, du skal tale i en forsamling? Vil du gerne 
kunne holde oplæg på dit studie eller bidrage til 
møderne på dit arbejde uden at virke rystende 
nervøs. Tænker du på, om dine kollegaer 
eller medstuderende kan se, at du er nervøs? 
Begrænser frygten dit liv? Du ikke alene. Hele 
28 % svarer i en undersøgelse, at angsten for at 
dumme sig får dem til at afholde sig fra at tale 
i forsamlinger.
Forfatteren til bogen "Få mod til at Tale" har i 
årevis haft kurser for mennesker med denne 
udfordring. Tilgangen til emnet er inspireret af 
den kognitive psykologi. Kurset formidler både 
facts om emnet og erfaringer fra kurserne. 
Foredraget vil hjælpe dig til at få mod til at tage 
ordet i arbejdslivet og på studiet. 
BOG: "Få mod til at tale" (Dansk Psykologisk 
Forlag) kan købes med 20% rabat på dagen.

Fredag den 19/5 kl. 9.30-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

strategisk ledelse
_________________________________________ 

cand.scient.soc., chefkonsulent, kaveh 
shamshiri-Petersen.
I eventyret om Alice i Eventyrland spørger Alice 
katten, hvilken vej hun skal gå:
   ”Hvor skal du hen?” svarer katten
   ”Det ved jeg ikke” siger Alice
   ”Så er det lige meget, hvilken vej du går” lyder 
   det logiske ræsonnement fra katten.
De fleste organisationer har tilsyneladende stra-
tegier og arbejder med strategier, men det er 
de færreste som skelner mellem visioner, mål, 
taktikker og en egentlig strategi. Oftest for-
veksles strategier med mål eller intentioner. 
Kurset Strategisk Ledelse giver en introduktion 
til ledelsesbegrebet samt hvorledes strategisk 
ledelse kan skabe tværgående sammenhæng i 
de beslutninger som organisationen skal træffe 
med henblik på fremtidige mål. 

Torsdag den 1/6 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Assertiv kommunikation 
sig din mening med respekt 
_________________________________________ 
 
cand.psych.(aut), elisabeth Ungar og cand.
pæd.psych. Jacqueline Albers Thomasen.
Har du svært ved at sige din mening tydeligt og 
bliver dit budskab tabt i for meget hensyntagen 
og forsigtighed? Eller bliver du måske så hård 
og direkte i kommunikationen, at dine holdnin-
ger kommer ud på en måde, hvor andre oplever 
manglende anerkendelse af deres perspektiver? 
På dette kursus introduceres du til en moderne 
udgave af assertiv kommunikation - revideret, 
udviklet og tilpasset det moderne liv og arbejds-
liv. Du får konkrete redskaber til klar kommu-
nikation, så det bliver lettere at give udtryk for 
dine holdninger og meninger.
Kurset omhandler bl.a.: - Grundig indføring i 
assertiv kommunikation. - Introduktion til verbal 
og nonverbal kommunikation og betydningen 
af komplimenter. - Mental assertion, følelser i 
kommunikation og mindfulness. 
Du vil ved afslutningen af kurset have udarbej-
det en personlig handleplan, så du kan kommu-
nikere mere assertivt.

Mandag-tirsdag den 22-23/5; begge dage kl. 
10.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.995 (inkl. fuld forplejning).

Få styr på ledelsen!
_________________________________________ 

cand.oecon., Management consultant vicki 
Juel isaksen, hildebrandt & brandi.
Mere end 100 års forskning og tænkning om 
ledelse har på den ene side givet os et indby-
dende tag-selv-bord af metoder og perspektiver, 
og på den anden side skabt et kaos af teorier, 
modeller og best practices. Særligt har litteratu-
ren om ledelse i de seneste årtier taget eksplo-
sivt til og skabt en vidtforgrenet jungle. Hvordan 
kan du som leder eller modtager af ledelse for-
vente af kunne navigere i et sådant felt?
Med afsæt i den nyudgivne og anmelderroste  
bog ”Ledelse – hele historien” (Systime 2016) 
lader kurset ledelsesfeltet udfolde sig kronologi-
ske og i samspil med sin samtid. Det bliver tyde-
ligt, hvordan ledelsesperspektiver ofte er svar på 
herskende problematikker og udfordringer, som 
samfundet og organisationer søger at løse i en 
given tidsperiode. 

3 onsdage kl. 17.00-18.45 (15/3, 22/3, 29/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Fremtiden tur - retur
_________________________________________ 

studieadjunkt, præstationsstrateg i 
culturelead, Frederik banzhaf, Aalborg 
Universitet.
Er du blandt de 71% som ifølge Gallup er util-
fredse med deres arbejdsliv? 
Forhindrer ansvaret for dine børn dig i at turde 
gribe efter de muligheder der opstår? 
Tænker du af og til ”hvis bare jeg havde set 
muligheden, før det blev rigtig stort” om fx inter-
nettet, Amazon eller apps? Vi står på tærsklen 
for en utrolig tid, hvor forandringer vil skylle ind 
over os i hidtil uset styrke og tempo. Industrier 
som vi kender vil uddø, og helt nye vil opstå. 
Som konsekvens af de massive ændringer vil 
flere mennesker end nogensinde før, få mulig-
heden for et meningsfuldt arbejdsliv og en 
større ’del af kagen’. 
Vil du ride de kommende bølger er det NU du 
skal gøre dig klar. Gennem dette foredrag vil du 
få indblik i fremtidens tendenser, og frem for alt: 
hvordan du anvender tendenserne som afsæt 
for at redefinere dit arbejdsliv, så det harmone-
rer med dine drømme og mål. 

Tirsdag d. 28/3 kl. 17.00-18.45
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

enneagrammet
_________________________________________ 

bA Anette hvidtfeldt.
Enneagrammet er en model, som beskriver ni 
forskellige men ligeværdige personlighedstyper. 
Modellen giver et indblik i og forståelse for men-
neskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. 
De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på bag-
grund af karaktertræk, motivation, adfærd, reak-
tion, værdier og overbevisninger. Måske ligeså 
vigtigt forklarer Enneagrammet indirekte, hvor-
for vi ikke gør det, som andre synes ville være 
det naturlige at gøre i forskellige situationer.
Ennegrammet er af Stanford University kåret 
som det bedste psykologiske personligheds-
type-værktøj. Og bl.a. har Stanford University 
Medical Schools kliniske professor i psykiatri 
David Daniels og rådgivende psykolog Virginia 
Pris udviklet den eneste videnskabeligt udvik-
lede Enneagram-test baseret på omfattende 
forskning. Der er i den forbindelse udgivet flere 
bøger om emnet. Kurset bygger netop på denne 
test.
Enneagramtest (værdig kr. 150) er inkluderet i 
kurset. Læs mere på www.fuaalborg.dk.

2 dage kl. 9.00-16.00 (16-17/5).
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.995 (inkl. materialer, test og fuld 
forplejning).

business Model canvas
_________________________________________ 

cand.merc. christian Fuglsang.
Business Model Canvas bliver i dag anvendt 
i alle typer organisationer og industrier til at 
teste og skabe bæredygtig forretningsudvikling. 
Værktøjets store succes skyldes blandt andet 
dets praktiske anvendelighed gennem et enkelt 
og ligetil visuelt udtryk. Dette gør Business 
Model Canvas til et perfekt værktøjs til brug i 
større eller mindre teams. 
Kurset vil give dig introduktion, samt hands-on 
erfaring med Business Model Canvas.
Anerkendte universiteter som Stanford Univer-
sity og Harvard University har implementeret 
Business Model Canvas i deres undervisning og 
derudover er det et velanset redskab hos store 
organisationer som General Electric og Nestlé.

Mandag den 15/5 kl. 9.00-15.00
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 895 (inkl. fuld forplejning).
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VÆ L G  E N  A F  A A L B O R G  U N I V E R S I T E T S  M A N G E 
I N G E N I Ø R U D DA N N E L S E R  O G  VÆ R  M E D  T I L  AT 
S K A B E  F R E M T I D E N S  L Ø S N I N G E R  F O R  O S  A L L E .

“HVILKE AF PLANETENS 
UDFORDRINGER VIL 

DU LØSE?”

B L I V  F X  I N G E N I Ø R  I N D E N  F O R :

LÆS MERE PÅ INGENIØR.AAU.DK

BIOTEKNOLOGI

BYGGERI

BYPLANLÆGNING

ELEKTRONIK

ENERGI

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER

IT OG SOFTWARE

KEMI OG KEMITEKNOLOGI

MASKINKONSTRUKTION

MILJØTEKNOLOGI

NANOTEKNOLOGI

PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI

PRODUKTION

SUNDHEDSTEKNOLOGI

TEKNOANTROPOLOGI

klæd dig på til  
forandringer på arbejde
_________________________________________ 
 
cand.jur., konsulent Anders bjørk.
Kursusdagen giver deltagerne inspiration til at 
imødekomme forandringer positivt med ro i 
maven og en god stemning på arbejdspladsen.
Der tages udgangspunkt i forskellige arbejds-
mæssige situationer under forandringer og vises 
et humoristisk billede af de forskellige typer, 
som vi er – og hvor forskelligt, vi tackler situa-
tionerne. Formålet med det hele bliver derfor 
ikke kun at gøre den enkelte bedre i stand til at 
håndtere forandringer men også at vise hvordan 
man får hele gruppen, afdelingen og arbejds-
pladsen til at gøre det sammen og med respekt 
for hinandens forskelligheder.
Du får redskaber, brugbare metaforer, et fælles 
sprog samt et begrebsapparat, som kan bruges 
efterfølgende. Alt sammen på en motiverende 
og uformel måde og med henblik på, at kunne 
genfinde eller styrke trivsel og arbejdsglæde.

Fredag den 23/6 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.095 (inkl. fuld forplejning).

ledelse i praksis – om 
krydspres og dilemmaer 
_________________________________________ 

ekstern lektor henrik W. routhe, Aalborg 
Universitet og projektleder Tina lindegaard.
Ledelsesrollen og -opgaven i en foranderlig ver-
den er kompleks – såvel i den offentlige som den 
private sektor. Mange ledere oplever et kryds-
pres i hverdagen, hvor de skal navigere klogt 
imellem mange interessenters interesser, mel-
lem forskellige paradigmer, diskurser og logik-
ker som ofte synes i modstrid med hinanden. 
Hvilken leder har ikke oplevet situationen, hvor 
medarbejderens/fagekspertens opfattelse af 
rigtigt og forkert og god kvalitet står i kontrast 
til den politiske og/eller organisatoriske ram-
mesætning? Ledelsesopgaven kræver dermed, 
at lederen er i stand til at reflektere over egen 
praksis i praksis i en foranderlig hverdag, hvor 
krydspres og dilemmaer er et vilkår. 
Under dette temas overskrift vil vi arbejde med 
afklaring af og refleksion over disse forskellige 
paradigmers, logikkers og diskursers betydning 
for ledelsesrollen og håndtering af dagligda-
gens dilemmaer. 

Torsdag-fredag den 15-16/6; begge dage kl. 
9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 2.195 (inkl. fuld forplejning).

bliv bedre til at drive  
personligt lederskab
_________________________________________ 
 
cand.jur., konsulent Anders bjørk.
Deltagerne introduceres til en adfærdsmodel, 
der skaber klarhed omkring deltagernes egne 
værdier og overbevisninger. Dermed får delta-
gerne skabt en bedre forståelse for de bagved-
liggende motiver, de har individuelt og som 
skaber vores tanker, vaner, kommunikation og 
adfærd og som har afgørende betydning for 
vores personlige lederskab bade som leder og 
medarbejder. 
På dagen kaster vi lys på dine styrker men også 
på, hvad du skal være særligt opmærksom på 
i relationer med andre herunder fx dine kolle-
ger eller øvrige interessenter – noget der har stor 
betydning for din personlige gennemslagskraft, 
tilstedeværelse og fremtræden.
Overskrifter bl.a.: Personlig motivationspsyko-
logi. din egen leder- og medarbejderstil, din 
måde at påvirke dine jobrelationer på.

Torsdag den 22/6 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.095 (inkl. fuld forplejning).

Fremtiden tur - retur 
_________________________________________ 

studieadjunkt, præstationsstrateg i 
culturelead, Frederik banzhaf, Aalborg 
Universitet.
Er du blandt de 71% som ifølge Gallup er util-
fredse med deres arbejdsliv? 
Forhindrer ansvaret for dine børn dig i at turde 
gribe efter de muligheder der opstår? 
Tænker du af og til ”hvis bare jeg havde set 
muligheden, før det blev rigtig stort” om fx inter-
nettet, Amazon eller apps? Vi står på tærsklen 
for en utrolig tid, hvor forandringer vil skylle ind 
over os i hidtil uset styrke og tempo. Industrier 
som vi kender vil uddø, og helt nye vil opstå. 
Som konsekvens af de massive ændringer vil 
flere mennesker end nogensinde før, få mulig-
heden for et meningsfuldt arbejdsliv og en 
større ’del af kagen’. 
Vil du ride de kommende bølger er det NU du 
skal gøre dig klar. Gennem dette foredrag vil du 
få indblik i fremtidens tendenser, og frem for alt: 
hvordan du anvender tendenserne som afsæt 
for at redefinere dit arbejdsliv, så det harmone-
rer med dine drømme og mål. 

Tirsdag den 28/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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B: Introduktion til dansk ordstruktur.
C: De hyppigste fejl i ord (fx nogen/nogle, og/at), 
sammensatte ord.
D: Brugen af bindestreg og apostrof, udfordrin-
ger ved sin.
E: Komma.

5 tirsdage kl. 17.00-18.45 (7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 495.

Tænk som en oversætter
_________________________________________ 

cand.mag. kirsten Marie Øveraas.

A: Undertekstning – oversætternes hækkeløb 
(iført spændetrøje og gummistøvler)
Mange beklager sig over dem, men alle læser 
dem - også dem, der tror, de ikke gør. Danskerne 
læser faktisk undertekster i timevis hver eneste 
dag, men som regel uden at kende til det store 
arbejde, der ligger bag. På baggrund af 11 års 
erfaring som undertekster giver undervseren et 
humoristisk og kærligt indblik i den helt særlige 
oversættelsesgenre.
Vi tager et kig ned i maskinrummet og en tur 
rundt i underteksterens værksted og får besva-
ret spørgsmålene: Hvorfor skriver man ikke bare 
det, der bliver sagt? Hvorfor er nogle undertek-
ster så dårlige? Og hvordan tekster man egentlig 
“Yippee ki-yay, motherfucker”?
b: Uoversættelige ord – oversætterens nemesis?
"Bromance", “Eton mess” og “stiff upperlip”. Og 
“hygge”, “arbejdsglæde” og “Kaj & Andrea”. Det 
kan man jo ikke oversætte! Internettet er fuldt af 
underholdende lister med den salgs uoversæt-
telige ord, men hvad gør oversætteren så, når 
de ord og begreber optræder i en tekst, der skal 
oversættes? Og hvis de bliver oversat, er de så 
stadig uoversættelige?
Foredraget giver et indblik i oversætterens 
hverdag med de overvejelser, som enhver over-
sættelse afføder, og i de modsætninger, som 
oversættelsesfaget hviler på og hele tiden skal 
forholde sig til. Vi ser på, hvad uoversættelighed 
vil sige, og om begrebet egentlig er en selvmod-
sigelse. Og vi ser på, hvad oversætteren stiller op 
med de uoversættelige ord, både helt praktisk 
og inden for oversættelsesteoriens rammer.

Mød underviseren på www.kirstenmarie.dk.

2 dage kl. 17.00-18.45 (A:21/3, B:3/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 245.

sprogets historie
_________________________________________ 

ekstern lektor Preben späth, Aalborg 
Universitet.
Som introduktion til emnet præsenteres de nye-
ste teorier om, hvornår og hvorfor menneskene 
begyndte at tale. Derefter gennemgås de euro-
pæiske sprogs historie i hovedtræk. Her ser vi på, 
hvordan man ved at kende lydenes udvikling, 
de såkaldte lydlove, kan få en fornemmelse for 
sprogenes og ordenes slægtskab - bl.a. vil vi se 
på, hvordan enkelte ord har udviklet sig fra det 
ældste trin, vi kender i de europæiske sprog (det 
såkaldte indoeuropæiske sprog) til moderne 
dansk, engelsk, tysk, fransk, russisk osv. Fx er det 
interessant , at et oprindeligt p- i begyndelsen 
af et ord bliver til f- i flere moderne sprog (fx. 
er p- (som vi kender fra latinsk pater) uændret i 
fransk père ("far") og italiensk padre ("far"), men 
det bliver til  f- i de nordlige sprog som dansk 
fader, tysk Vater og engelsk father). Desuden vil 
vi gennemgå eksempler på, hvordan ordene har 
ændret betydning på grund af de forskellige 
kulturer, vore forfædre har levet i. Der kræves 
ingen særlige sproglige forudsætninger, kun 
interesse for sprog. 

Søndag den 19/3 kl. 10.30-15.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

god grammatik
_________________________________________ 

cand.mag., ph.d. richard Madsen, Aalborg 
Universitet.
God kommunikation bygger på korrekt 
sprogbrug, og korrekt sprogbrug forudsæt-
ter et godt kendskab til sprogets system. 
Forelæsningsrækken er delt i to dele. I den før-
ste mere teoretiske del gives en grundlæggende 
introduktion til det danske sprogsystem, dvs. 
hvordan sætninger og ord opbygges. Dernæst 
kommer en fordybelse i praktiske skriftsprogs-
færdigheder og konkrete ting, fx hvornår man 
skal skrive nogle, og hvornår nogen. I den for-
bindelse vil de almindelige fejltyper og van-
skelige ord(par) blive gennemgået, og ratio-
nalet bag tegnsætningsreglerne forklaret. 
Undervisningsformen vil i den praktiske del 
veksle mellem forelæsning og små praktiske 
øvelser. Der vil gennem hele forelæsningsræk-
ken være plads til at deltagerne stiller spørgsmål.

Program:
A: Introduktion til dansk sætningsstruktur.
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delphine de vigan:  
rien ne s’oppose à la nuit 
_________________________________________ 

lektor lasse rose nielsen, Aalborg 
studenterkursus.
Née en 1966, Delphine de Vigan est un écrivain 
français avec grand succès, ayant reçu beaucoup 
de prix littéraires. Elle a un thème principal dans 
ses textes qui est très répandu aujourd’hui dans 
la littérature française contemporaine : la malé-
diction familiale.
Le roman “Rien ne s’oppose à la nuit” traite de 
problèmes traumatisants qu’il y a eu entre une 
fille et sa mère. Pour citer des lignes du roman 
même : ”Ma famille incarne ce que la joie a de 
plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlas-
sable des morts, et le retentissement du désa-
stre.” Autres mots cités : la famille a le pouvoir de 
destruction … et celui du silence.
Le cours se déroulera comme une conversation 
en français avec des traductions du danois en 
français sur le thème.
 
12 onsdage kl. 17.00-18.45 (25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 
8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4, 26/4). 
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 1.195.

comunicación oral en 
español  
_________________________________________ 

cand.soc., transskribør og oversætter Julie holt 
Pedersen.
El objetivo de este curso es mejorar en los cur-
santes el nivel de expresión oral en español. Es 
decir ampliar el vocabulario y el uso activo del 
idioma tratando de entender y debatir temas 
actuales en el mundo hispanohablante de hoy. 
Tendremos un nuevo tema para cada lección 
que eligen los cursantes cuando empiezan las 
clases. Un ejemplo de un tema actual podría 
ser la situación política/económica actual en 
Venezuela. 
Estudiaremos y discutimos diferentes textos y 
artículos en relación con nuestro tema actual. Al 
final veremos una película que servirá de punto 
de partida para un debate en clase. Gran parte 
de las clases consiste en trabajo en grupos.

10 onsdage kl. 17.00-19.00 (1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 
15/3, 22/3, 29/3, 5/4,19/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

Alessandro baricco:  
senza sangue (2002) 
_________________________________________ 

lektor lasse rose nielsen, Aalborg studenter-
kursus.

Alessandro Baricco (nato nel 1958) è uno degli 
scrittori italiani più famosi oggi. Laureato in filo-
sofia e musica, ha scritto un gran numero di 
romanzi di cui alcuni sono tradotti in danese.
Dopo una guerra civile il medico Manuel Roca 
e suo figlio sono uccisi a casa loro da quattro 
uomini. Sua figlia, Nina, che cerca di nascondersi 
è scoperta da uno degli uomini, ma lui decide 
di risparmiarla. Il medico deve morire perché ha 
commesso reati nel servizio del regime durante 
la guerra civile. Molti anni dopo Nina incontra 
l’uomo che a deciso di lasciarla vivere. Che cosa 
ha intenzione di fare ora? Che cosa è giusto fare 
con l’uomo che ha ucciso suo padre e fratello?  
Il corso si svolge come una conversazione sul 
testo, con traduzioni dal danese all’italiano sul 
tema.

10 mandage kl. 17.00-18.45 (30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 
6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 24/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

MASTER I LÆREPROCESSER

For dig med erfaring inden for undervisning, 
medarbejderudvikling, klinisk vejledning 

mv. Du vil styrke og forny dine pædagogiske 
kompetencer, og du vil fordybe dig i 

viden om læring og forandring. Flere 
specialiseringsmuligheder på 2. studieår. 

Gode muligheder for at læse enkeltfag.

S E M I N A R E R N E  F I N D E R  S T E D  I  A A L B O R G

M L P. E V U . A A U . D K

MASTER I ORGANISATORISK 
COACHING OG LÆRING

For dig der arbejder med HR, undervisning, 
procesledelse og forandringsledelse.
Omdrejningspunktet er coaching som 
samtalebaseret læreproces. Du opnår 

redskaber til at udvikle læringskulturer og 
til at igangsætte og fuldføre organisatoriske 

forandringsprocesser.

S E M I N A R E R N E  F I N D E R  S T E D  I  
A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N

M O C . E V U . A A U . D K 

MASTER I IKT OG LÆRING  
(MIL)

Ønsker du inspiration til at integrere 
IKT i undervisning, læring og 

kompetenceudvikling? På MIL opnår 
du viden om at analysere, designe 

og implementere IKT i læring i både 
uddannelsesorganisationer og det 
private erhvervsliv. MIL udbydes i 
samarbejde med CBS, RUC og AU.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G ,  A A R H U S ,  
K Ø B E N H A V N  O G  R O S K I L D E

M I L . A A U . D K

MASTER I INNOVATION OG 
 KREATIVT LÆRINGSDESIGN (KREA)

For dig med interesse for 
eksperimenterende undervisningsformer 

og kreative læringsmiljøer. Du vil få 
et forskningsbaseret og fagligt stærkt 
fundament til at inddrage sanserne og 

kunsten som igangsættende for kreativitet, 
innovation og entreprenørskab. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

K R E A . E V U . A A U . D K

 
MASTER I LEDELSES- OG 

ORGANISATIONSPSYKOLOGI

For dig der som leder eller konsulent 
arbejder med ledelses-, medarbejder- og 
organisationsudvikling. Du opnår en bred 

indføring i de dele af læringsteorien og 
psykologien, som har særlig relevans for 

ledelse og organisationsudvikling.

S E M I N A R E R N E  F I N D E R  S T E D  I  A A L B O R G

L O O P. E V U . A A U . D K

 
 

ENKELTMODUL I FILOSOFISK 
VEJLEDNING OG KREATIVITET

For dig der arbejder med organisations- 
eller professionsudvikling. Du lærer 

at anvende filosofiske vejlednings- og 
undringsbaserede samtaleformer, designe 

kreative og innovative læringsmiljøer og 
skabe større motivation og inspiration 
blandt medarbejdere. Kurset indgår i 

forløbet: Facilitering af undringsbaserede 
dialoger og forundringsværksteder i 

professionelle sammenhænge.

S E M I N A R E R :  O P LY S E S  P Å  H J E M M E S I D E N

U N D R E N . A A U . D K

F O R S K N I N G S B A S E R E D E 
M A S T E R U D D A N N E L S E R

F R A  A A L B O R G  U N I V E R S I T E T

E F T E R U D D A N N E L S E
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136112 170x297 HUM uddannelse.indd   1 11/11/16   14.41



historie

20 | | 21

historie
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer 

på www.fuaalborg.dk

20 |

20

Frontliv, faneflugt og  
fangelejr 
_________________________________________ 
I samarbejde med Aalborg Grænseforening.

Museumsinspektør rené rasmussen, Museum 
sønderjylland - sønderborg slot.
Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i 
verdenskrigen 1914-1918. Ved 1. Verdenskrigs 
udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i 
Det Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele 
landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 
35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater 
i Den Store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deser-
terede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I fore-
draget vil René Rasmussen fortælle om krigsud-
bruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, 
om deserteringer og flugten over den danske 
grænse - og om de særlige krigsfangelejre, som 
de allierede indrettede til de dansksindede 
sønderjyder.

Mandag 27/3 kl. 19.00-21.00.
Sted: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Pris: Kr. 125.
Mød Aalborg Grænseforening på www.graense-
foreningen-aalborg.dk.

kinas første kejser
_________________________________________ 

lektor, sinolog christian nielsen.
De utrolige historier om Kinas første kejser blev 
alle betragtet som myter indtil man i 1974 fandt 
de første af de mange tusinde terrakottakrigere 
der beskytter hans grav.
Kinas første kejser, Qinshi Huangdi, samlede 
Kina i 221 fvt. Hans regeringstid kom kun til at 
vare 15 år, men han nåede at sætte varige spor i 
Riget i Midten.
Denne forelæsning fortæller den fantastiske 
historie om Kinas første kejser, hans brutale 
kamp for at samle Kina og hans kolossale betyd-
ning for landet. Vi skal høre om Kina på en tid 
hvor landets store filosofiske retninger blev 
udformet og grundstenen til 2.000 års kejser-
vælde blev lagt og selvfølgelig vil vi også udfør-
ligt komme omkring kejserens imponerende 
gravanlæg i Xian.
 
Lørdag den 8/4 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr, 345.

Uopklaret – danmarks-
historiens største  
uopklarede kriminalsager
_________________________________________ 

Museumsleder Frederik strand, Politimuseet.
Uopklarede kriminalsager har altid skabt fasci-
nation, myter og konspirationsteorier. Hvad 
skete der? Hvorfor skulle ofret dø? Hvem var 
gerningsmanden, og hvorfor er han ikke blevet 
fundet?
Denne søndag går vi helt tæt på danmarkshi-
storiens mest gådefulde uopklarede kriminals-
ager. Vi starter langt tilbage i historien, hvor man 
kun finder beretninger om mord på prominente 
skikkelser som kongen Erik Klipping, der blev 
myrdet i Finderup Lade i 1286.  Som vi bevæger 
os frem mod nutiden, begynder historien også 
at fokusere på det almindelige menneske. Og 
derfor bliver historier som mordet på den pro-
stituerede ’Smukke Carola’ i 1916, det mystiske 
dobbeltdrab på ægteparret Jakobsen i 1948 
og mordet på den 18-årige gymnasieelev Anne 
Stine Geisler i 1990 en del af kriminalhistorien.
NY BOG: Med udgangspunkt i sin nyeste bog 
'Uopklaret' (Lindhardt og Ringhof) tager Frederik 
Strand dig med gennem danmarkshistoriens 
mest spændende, uopklarede kriminalsager.  

Søndag den 26/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 395.

europas historie
_________________________________________ 

cand.mag. i historie, forfatter Asser Amdisen.
Få overblik over de lange linjer i Europas historie 
fra Trojas fald til Grækenlands problemer med 
euroen på en enkelt dag - og på den måde en 
forståelse af Europas udvikling og situation i 
dag.
Dagen forsøger at give en samlet syntese over 
historien, som naturligvis både kan diskuteres 
og problematiseres. Syntesen tager sit udgangs-
punkt i den politiske idehistorie med den nære 
forbindelse til religionshistorien og den politiske 
historie. Det bliver historien om konger, paver og 
kejsere, men også om, hvordan deres tanker og 
gerninger påvirkede almindelige menneskers 
liv.

Lørdag den 18/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.
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Arkæologien i nyt lys
_________________________________________ 
I samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab.

Arkæologi er studiet af tidligere tiders men-
neskelige aktivitet, primært gennem studiet af 
menneskets materielle levn. Langt det meste af 
al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at 
skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til 
at studere ældre menneskeskabte samfund.
Foredragene præsenterer et bredt udvalg af 
den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til 
aktuelle historierelaterede temaer og debatter 
lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af 
landets toneangivende arkæologer har derfor 
gennem årene gæstet Aalborg.

A: grathe hede – historiens vingesus, myter og 
arkæologi.
Museumsinspektør Kirsten Nellemann Nielsen, 
Silkeborg Museum.
I sensommeren 2015 blev en gammel drøm 
realiseret med en mindre arkæologisk under-
søgelse af den sagnomspundne kapeltomt på 
Grathe Hede. 
b: danmarks runesten.
Seniorforsker Lisbeth Imer, Nationalmuseet.
Det er sjældent, at vikingerne taler så direkte 
til os, som de gør på runestenene. Måske er det 
derfor, at disse monumenter er så fascinerende: 
c: 4 kilometer bro – 12.000 års historie.
Museumsinspektør Morten Johansen, 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
De seneste år har Vikingeskibsmuseet gennem-
ført en række marinarkæologiske undersøgelser 
forud for byggeriet af en ny Storstrømsbro mel-
lem Sjælland og Falster. 
d: dengang man ofrede kvinder, hunde og 
fallosser. 
Arkæolog Per Mandrup Christensen.
De omfattende udgravninger ved Skødstrup 
nær Århus i 2015 blotlagde et usædvanligt vel-
bevaret, komplet jernaldersamfund fra tiden 
omkring Kristi fødsel. 

4 onsdage kl. 19.30-21.15 (A:8/2, B:1/3, C:15/3, 
D:29/3).
Sted: Aalborg Historiske Museum, Algade 48.
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 145).

2. verdenskrig og  
invasionen i normandiet 
_________________________________________ 

cand.mag., forfatter Torsten granov (Tg), kom-
mandør, militærhistoriker Poul groos (Pg) og  
cand.mag., major niels vistisen (nv).
3 militærhistoriske eksperter fortæller om 2. 
Verdenskrig, om begivenheder og sammen-
hænge og om konsekvenser og beslutninger og 
manglende beslutninger.

Program: 
A:Fra versailles freden 1919 til overfaldet på 
sovjetunionen i 1941. (Tg)
Om mellemkrigstiden. Krisen i Tyskland og 
i den øvrige verden. Det nazistiske Tyskland. 
Demokratiernes tøven. Facismens fremmarch. 
Oprustning og krigen i Vesteuropa til angrebet 
på Sovjetunionen.
b: krigen på Østfronten og krigen i Østersøen 
(Pg).
Fra Tyskernes angreb på Sovjetunionen over 
Stalingrad til Berlin og krigen i Østersøen.
c: Forberedelserne til d-dag (Pg).
Fiaskoen i Dieppe. Opbygningen af invasi-
onshæren. Forsøgene på at vildlede tyskerne, 
Enigma kodemaskinen. Operation Neptun.
Flådeoperationerne.
d: d-dag 6. juni 1944 (nv).
En af de mest afgørende datoer i det 20. 
Århundrede. Kampene på Invasionsstrandene.  
De luftbårne operationer. 101. Airborne. Pointe 
du Hoc. Bloody Omaha. Situationen 6. juni om 
aftenen.
e: slaget om normandiet (nv).
Efter brohovedet var etableret fortsatte kam-
pene i Normandiet i over 2 måneder. Kampene 
bag strandene. Caen. St. Lo. Operation Cobra. 
Udbruddet fra Normandiet. Mortain, Pattons 
panserarmé. Tyskernes nederlag ved Falaise. 
Market Garden.
F: Fra Paris befrielse til erobringen af berlin 
(Tg).
Paris befrielse. Besættelsen af Belgien og 
Luxemborg. Hürtgenwald. Ardenneroffensiven. 
Overgangen over Rhinen. Slutspillet om Berlin. 
Potsdam konferencen. Krigens facit.

Weekenden den 1-2/4; begge dage kl. 
10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Torsdagsforedrag
_________________________________________ 
I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle 
Foreninger i Aalborg. 

Alt godt fra den historiske rodekasse! Interessen 
for historien er stor. På universiteter, arkiver, 
museer og i mange andre sammenhænge for-
skes der i historien som aldrig før. I Aalborg har 
det siden 1960'erne været en stolt tradition, at 
historieforskningens resultater præsenteres i 
de såkaldte Torsdagsforedrag. Målsætningen 
er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste 
viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede 
temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. 
En lang række af landets toneangivende kul-
turhistorikere har derfor gennem årene gæstet 
Aalborg. 2017 vil ikke være nogen undtagelse.
Programmet tilrettelægges af repræsentanter 
fra foreningerne og koordineres af afdelings-
leder, ph.d. Morten Pedersen, Nordjyllands 
Historiske Museum.
A: byplanlægning i Aalborg Midtby – fra gade-
gennembrud til tæt byudvikling
Arkitekt MAA, ph.d. Anne Juel Andersen, Aalborg 
Kommune.
b: charles Jensen – den fødte arkitekt.
Arkitekt MAA Erik Iversen.
c: viggo kampmann - den glemte 
statsminister. 
Cand.jur., journalist, Poul Smidt.
d: i Anledning af Tyrkernes Fremfærd mod 
Armenierne: da det armenske folkedrab blev 
et dansk anliggende.
Ekstern lektor, cand.mag. Matthias Björnlund, 
Danish Institute for Study Abroad (DIS).

Rækken fortsættes i efteråret med 5 foredrag.

4 torsdage (A:16/3, B:23/3, C:30/3, D:6/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19 (over 
gården).
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 145). Medlemmer af De 
Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg 
har fri adgang.

slægtshistorie 
Med slægtshistorisk Forening for  
Aalborgegnen. 
_________________________________________ 

A: landhusholdningens indbo. 
Mag.art., ph.d. Martin Bork.
De ting, vi omgiver os med, rummer mere end 
deres praktiske funktion. De rummer også sym-
boler på sociale tilhørsforhold og status.

b: svensk indvandring til danmark og 
nordjylland. 
Mag.art. Henning Bender, tidl. stadsarkivar i Aalborg.
I en tid med diskussioner om indvandringen 
til Danmark er det værd at vide, at det ikke er 
noget nyt. I anden halvdel af 1800-tallet kom ex. 
mere end 100.000 unge svenskere til Danmark.  
c: de tyske flygtninge i danmark 1945-1949.
Tidl. skoleinspektør, skribent Arne Sloth 
Kristoffersen.
Den 5. maj 1945 var der 250.000 tyske flygt-
ninge i Danmark. Da Den røde Hær nåede ud til 
Østersøen, blev ca. tre millioner tyskere indeslut-
tet i Østpreussen og Danzig. En del af disse kom 
til Aalborg som flygtninge.

3 mandage kl. 19.00-21.00 (A:9/1, B:6/3, C:1/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 125. Medlemmer af den samarbejdende 
forening dog fri adgang.
Mød Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen 
på www.slaegt-aalborg.dk.

slægtshistorie 
Med slægt & data / dis Aalborg 
_________________________________________ 

A: rigsarkivet og slægtsforskerne. ”i går, i dag 
og i morgen”. 
Rigsarkivar Asbjørn Hellum. Tidl. arkivar ved 
Stadsarkivet, Aalborg.
Gennem de seneste år er der sket store foran-
dringer på Rigsarkivet. Bl.a. har den digitale 
udvikling givet lettere og hurtigere adgang til 
mange arkivalier.
b: retsstilling for forskellige befolkningsgrup-
per i slægtsforskningen.
Cand.scient. Otto Bendixen.
Der gennemgås forskellige befolkningsgrupper 
fra adel til husmænd og landarbejdere og den 
betydning, deres retsstilling har for hvilke kilder, 
der kan hentes oplysninger fra. 
c: søfart og slægtsforskning – hvordan var livet 
for vores forfædre til søs og hvordan kan vi finde 
frem til dem?
Cand.scient.soc., museumsinspektør Thorbjørn 
Thaarup, M/S Museet for Søfart.
De danske købstæder ligger ved kysterne, og 
herfra drog tusinder af unge ud på havene. 
Næsten uanset hvilken dansker man spørger, så 
vil vedkommende have en søfarende i slægten. 

3 dage kl.19.00-21.00 (A:16/1, B:13/2, C:15/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 125. Medlemmer af den samarbejdende 
forening dog fri adgang.
Mød Slægt & Data / DIS-Aalborg på www.slaeg-
togdata.dk.
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FOLKEKIRKENS HUS

www.folkekirkenshus.dk / 9812 1313 / 
Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

CLEMENT KJERSGAARD
30 JANUAR 17 & 19.30

ENTRÉ: 100 KR. / STUD. 50 KR. 

DOBBELT-FOREDRAG

BORDSAMTALER

PETER LODAHL
4. APRIL 19.30

ENTRÉ: 200 KR. / STUD. 50KR.

STJERNEKONCERT PYNDTS SAMTALE-SALON

PETER SCHRØDER
11. APRIL 19.30

GRATIS ADGANG 

Begge 
foredrag 

150-, - kr. 

FRODES HØJSKOLE

SØREN LODBERG HVAS
14. FEBRUAR 19.30
GRATIS ADGANG  

500 ÅRET FOR REFORMATIONEN
29. MARTS 18.00

ENTRÉ: 100 KR. / STUD. 50 KR.   

SÅ SYNG DA, NORDJYLLAND!

HANS GAMMELTOFT-HANSEN
6. MARTS 19.30
ENTRÉ: 50 KR.   

1. Har folkekirken en fremtid?
2. Er demokratiet i krise?

Tidl. Folketingets
Ombudsmand

Luthers “Tishreden”
med spisning og samtaler

Lyrisk tenor Kunstnerisk chef
Vendsyssel Teater
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store filosoffer
_________________________________________ 

Filosofi er en kritisk undersøgelse af grundla-
get for vore antagelser om viden, virkelighed og 
værdier. Eftersom det netop er det grundlæg-
gende og fundamentale filosofien beskæftiger 
sig med, bliver de store gamle filosoffer aldrig 
uaktuelle, men bliver ved med at inspirere. I 
denne foredragsrække stifter du bekendtskab 
med en række af historiens markante tænkere. 
Rækken startede i efteråret 2016 og fortsættes 
nu med en række nye filosoffer. Fra den græ-
ske filosof Platon over navne som J.S. Mill, J-J. 
Rousseau, B.A. Russel til nyere tænkere som H-G. 
Gadamer og Jürgen Habermas. 
Bemærk at rækkefølgen ikke er kronologisk.

A: John stuart Mill (1806-1873).
Lektor Jes Lynning Harfeld, Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet.
b: Jean-Jacques rousseau (1712-1778).
Lektor Simon Laumann Jørgensen, Institut for 
Statskundskab, Aalborg Universitet.
c: bertrand Arthur William russell (1872-1970) 
og george edward Moore (1873-1958).
Adjunkt Patrik Kjærsdam Telléus, Institut 
for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet.
d: Platon (ca. 428/427-348/347 f.kr.).
Studieadjunkt Kresten Lundsgaard-Leth, Institut 
for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 
e: Jürgen habermas (f. 1929).
Professor Antje Gimmler, Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet.
F: hans-georg gadamer (1900-2002).
Lektor Morten Ziethen, Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet.

6 dage kl. 19.00-20.45 (A:27/2, B:6/3, C:13/3, D:20/3, 
E:27/3, F:3/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 695.

Arabisk filosofi
_________________________________________ 

cand.mag. i filosofihistorie Walid Mezian.
Arabisk filosofisk aktivitet tog til i slutningen 
af 600-tallet, og tog form i løbet af 800-tallet. 
Denne form blev forstærket af oversættelser, i 
900-tallet, af indisk, persisk og især græsk lit-
teratur til arabisk, og et filosofisk-videnskabeligt 
ordforråd slog rod i den arabiskislamiske civili-
sation. I 1600-tallet blev filosofien genstand for 
historisk interesse, og filosofihistorie blev en 
selvstændig faglig disciplin. Disse historikere 

gav den arabiske filosofi en marginal plads, og 
dens originalitet blev undermineret, og til tider 
helt ignoreret. Hvordan blev den arabiske filosofi 
vurderet, og hvilken plads har den faktisk i histo-
rien? Det handler om, at løsrive den arabiske 
filosofi fra den tilslørende omtale, ved at lytte til, 
hvad den selv taler om.

Lørdag den 11/3 kl. 10.30-15.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

løgstrup og kierkegaard
_________________________________________ 

I foredragsrækken vover vi os ind i den dramati-
ske samtale mellem Danmarks to største tæn-
kere. Det bliver nok snarere en kamp. 
Løgstrup og Kierkegaard er grundlæggende 
uenige om, hvad det vil sige at være menneske, 
hvad det vil sige at være kristen. Det er fint nok. 
Enighed fører ingen vegne. Det er modsætning 
og konflikt, som udvider og uddyber vores erfa-
ring og forståelse. Spørgsmålet er, om modsæt-
ningen mellem eksistensfilosofi og livsfilosofi er 
uforsonlig, eller om en form for om ikke enighed 
så dog forståelse er mulig.

A: løgstrups kritik af kierkegaard.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.
b: løgstrups opgør med Tidehverv.
Postdoc. i systematisk teologi Bjørn Rabjerg, 
Aarhus Universitet.
c: løgstrup og kierkegaard set med Johannes 
sløks øjne.
Lektor Ole Morsing, Aarhus Universitet.
d: Tankens glæde – løgstrup og kierkegaard.
Adjunkt i idéhistorie Peter Aaboe Sørensen, 
Aarhus Universitet.
e: kierkegaard og løgstrup som eksistentielle 
fænomenologer.
Professor i filosofi Mogens Pahuus, Aalborg 
Universitet.
F: kierkegaard og løgstrup om kærligheden.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.

6 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:2/3, B:9/3, C:16/3, 
D:23/3, E:30/3, F:6/4).
Sted: Forsamlingshuset, Restrup Kærvej 16, St. 
Restrup (Aalborg SV).
Pris: Kr. 745. Mulighed for køb af forplejning på 
stedet.

hvorfor man ikke bliver 
lykkelig af at nyde livet 
_________________________________________ 

Mag.art. i filosofi kirsten klercke.
Kan lyst egentlig tilfredsstilles? Hvilken glæde 
har man ved f.eks. at shoppe sko, spille poker, 
drikke dyre vine, score sexpartnere? Opdager 
man ikke bare, at fordringen synes uendelig - 
eller findes der dette sus og brus, den intense 
nydelse, måske alligvel?
Nogle af antikkens grækere mente, at lyst ikke 
kan tilfredsstilles,  når netop tilfredsstillelsen 
i sig selv bliver hovedformålet (kaldet hedo-
nisme-paradokset). I dag er dette formål afgjort 
et nærværende projekt. Et uhæmmet forbrugs-
samfund indeholder ikke grækernes idé om har-
moni og mådehold, tilfredshed med det givne.
Nydelsens paradoks viser sig uanset moralsk 
eller religiøs kritik, begreber som pligt eller synd. 
(I øvrigt skal man ikke glemme nydelsen ved at 
være moralsk!) Nydelse, rus, ekstase kan blive 
kedsomhed, depression, misbrug, perversion, 
destruktivitet.  Nydelse kan blive lidelse.
Med udblik til nydelse og nydelsesmidler som 
en del af samfundsstrukturen vil vi gå til fagfolk 
blandt digtere og tænkere som Kierkegaard, 
Marki de Sade, Bataille, Lacan, Zizek og disse-
kere nydelsens paradoks.

lørdag den 11/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 295.

ensomhed - et lysbrud i 
det tavse mørke
_________________________________________ 
 
cand.theol., ph.d. Jørn henrik olsen.
Ethvert menneske er altid alene om sin erfa-
ring af livet og verden. Men det gælder os alle, 
at vi behøver andre, og at en væsentlig del af 
dette behov er at behøves af andre. Udveksling 
mellem mennesker er vigtig for ens oplevelse 
af ensomhed. Temadagens forelæsninger er 
tværfaglige (forankret i psykologi, sociologi, lit-
teratur- og kunsthistorie, filosofi og teologi) og 
fokuserer på disse temaer: 
1) Ensomhedens væsen og følelse. 2) Den onde 
og den gode ensomhed. 3) Ensomhed, kærlig-
hed og venskab. 4) Ensomhed, erkendelse og 
kreativitet. 5) Ensomhed som et lysbrud i det 
tavse mørke. Ensomhedens komplekse problem 
og ensomhedens tænkning er beskrevet af den 
norske filosof Lars Fr. H. Svendsen i Ensomhetens 

filosofi (2015) og i underviserens seneste bog 
'Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhe-
dens smerte' (2016).
 
Lørdag den 4/3 kl. 10.00-16.00
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

religion og tolerance
_________________________________________ 
I samarbejde med Folkekirkens Hus.

cand.phil. i filosofi Tine byrckel, dagbladet 
information.
Filosoffen Voltaire (1698- 1778) var næsten gået 
i den filosofiske glemmebog, da terroren ramte 
Frankrig i januar 2015. I de følgende måneder 
røg oplysningsfilosoffen overraskende på best-
sellerlisterne med sin ”Afhandling om  tole-
rance” fra 1763, et forsvar for religiøs tolerance. 
Protestanten Jean Calas var uretsmæssigt ble-
vet dømt til døden af den katolske regering, for 
at have dræbt sin søn, der ville omvende sig til 
katolicisme. Den aldrende Voltaire satte hele sin 
intellektuelle kraft ind på at rehabilitere Calas, 
der døde på hjul og stejle. Det gjorde han med 
sin lille afhandling, der dels analyserer retssa-
gen, men også gennemgår de forskellige reli-
gioners syn på tolerance. 
Tine Byrckel har oversat traktaten og introduce-
rer med et foredrag til Voltaires syn på tolerance 
i forhold til konteksten dengang og nu.

Mandag den 10/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Folkekirkens Hus, Gl. Torv 4.
Pris: Kr. 100.

syv myter om Martin 
luther  
_________________________________________ 
I samarbejde med Humanistisk Samfund  
Aalborg.

Professor Frederik stjernfelt, Aalborg 
Universitet.
I 2017 fejres 500-året for reformationen, og vi 
hører, at Luther er inspirator for både demo-
krati, religionsfrihed, ytringsfrihed, adskillelsen 
mellem stat og kirke samt meget andet godt. 
Problemet er at disse påstande er myter og har 
meget lidt på sig. Dette foredrag præsenterer 
den virkelige Luther i kontrast til syv af myterne. 

Torsdag den 4/5 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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Luthers første store opgør med sin samtid 

handlede om kirkens afladshandel og ideen 

om, at mennesket kommer Himlen nærmere 

ved at gøre gode gerninger eller købe aflad. 

Ifølge Luther er alle mennesker syndere og 

kan ikke gøre sig fortjent til at komme i Him-

len. Men fordi Jesus ved sin død allerede har 

frelst alle mennesker og taget deres skyld på 

sig, er mennesket frelst alene ved at tro på 

ham. Derfor kan man kun opnå frelse gennem 

KAN MAN KØBE SIG 
EN PLADS I HIMLEN?  

tro — gode gerninger og afladsbreve gør in-

gen forskel. Som Luther skriver: ”Gode gernin-

ger gør ikke en mand god. En god mand gør 

gode gerninger”. 

Opgøret med ’de gode gerninger’ var også et 

opgør med autoriteterne og kirkens hierarki. 

I den romersk-katolske kirke var paven den 

øverste, mest magtfulde og den, der havde 

tættest kontakt til Gud. 

Er Danmark i 2017 et sekulært samfund? Selv-

om man ofte kan møde den opfattelse, så er 

stat og kirke ganske tæt forbundet, og Folke-

kirken har en privilegeret stilling. Det forhold 

har sine historiske rødder i Reformationstiden 

og er konkret indskrevet i Grundloven fra 

1849. 

Luther mente, at Gud styrer verden dels ånde-

ligt gennem sit ord (Biblen), dels verdsligt ved 

hjælp af regenten og samfundets love. Luther 

gjorde op med kirken som selvstændig, verds-

lig magtfaktor med klostre, jord og rigdom, 

fordi han principielt mente, at det åndelige og 

verdslige ikke skulle blandes sammen. Da han 

brød med den pavelige domstol, overtog sta-

ten det civilretslige område og fik meget mere 

indflydelse på lovgivningen omkring det en-

kelte menneskes liv, for eksempel ægteskab 

og arv. Derfor kan man sige, at Reformationen 

svækkede kirkens magt. 

På den anden side blev statsoverhovedet i Re-

formationen til en del af kirken, og kirken blev 

indskrevet som en del af staten — en magtfuld 

position. Luther mente heller ikke, at det ån-

delige og det verdslige kunne skilles helt ad, 

og i praksis blev religion og politik tæt forbun-

LUTHER STYRKER 
STATSMAGTEN

det. Det ses i hans understregning af, at man 

skal adlyde de verdslige magthavere, som iføl-

ge Luther er indsat af Gud, samt i hans lære 

om de ’tre stænder’ — kirke, familie og stat — 

der alle er lige vigtige og spiller sammen for at 

opretholde det gode samfundsliv. 

Med Grundloven af 1849 bliver den lutherske 

statskirke afskaffet, og religionsfrihed bliver 

en demokratisk rettighed. Ingen kunne dog 

dengang forestille sig et samfund uden kirke 

og kristen samfundsmoral, og den evange-

lisk-lutherske kirke får en særlig status af ’fol-

kekirke’, der skal understøttes — men også 

lovreguleres — af staten. I dag debatteres for-

holdet mellem stat og kirke stadig — et spæn-

dingsforhold der blandt andet viser sig i dis-

kussionen om kirkeasyl, politiske præster og 

statslig indgriben i, hvem kirken skal vie.

AT REGERE ER AT 
KUNNE SE GENNEM 
FINGRE MED 
PETITESSER 
Ma r ti n  Lu th e r  

kirkehøjskole: Udlængsel 
og drømme  
_________________________________________ 
I samarbejde med Margrethekirken

Bibelen er fuld af udlængsel og drømme. 
Fortællinger om (ud)længsel og drømme står 
i kø i bibelen.  Temaet og spørgsmålet for for-
årets kirkehøjskole er: Hvad får os til at bryde op, 
hvad går vi efter, hvad længes vi imod, og hvilke 
drømme har vi? 
A: stop op. Fjumreår for alle over 55.
Cand.theol., forfatter Poul Joachim Stender.
b: Fra biersted over de kongelige gemakker til 
Folkekirkens hus.
Leder af Folkekirkens Hus Henrik Thorngaard.
c: om en livsrejse til Madagascar.
Cand.theol. Sophie Nordentoft.

3 dage kl. 19.00-21.00 (A:26/1, B:15/2, C:30/3).
Sted: Margrethekirken, Revlingbakken 18.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

hvor går grænsen?
_________________________________________ 
I samarbejde med Gug Kirke

A: hvor går grænsen i samtalen med gud?
Cand.theol., sygehuspræst Preben Kok.
Hvis der er en grænse for, hvad man kan sige til 
Gud, betydet det, at der er noget af vores liv, i 
selv må tage ansvaret for. Hvad er konsekvensen 
af denne tankegang? Fortrængning eller stress 
eller underskud af taknemmelighed eller .....
b: var der grænser for reformationen?
Professor, dr.theol. Martin Schwarz Lausten.
Var der grænser for reformationen? Som ved alle 
store omvæltninger i samfundet, var man også 
blandt reformatorerne nødt til at trække nogle 
grænser. Blandt de områder, hvor Martin Luther 
måtte sætte skel, var kristendomsforståelsen og 
de kirkelige forordninger. Det samme gjaldt bl.a.  
grænsen mellem det åndelige og det politiske. 

2 onsdage kl. 19.30 (A:1/2, B:5/4).
Sted: Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

J. S. BachS Store orgelværk ”dritter teil der 
clavierüBUng” er koMponeret over koralMelodier 
Fra lUtherS katekiSMUS. 

J. S. Bachs store orgelværk ”Dritter Teil der Clavierübung” er 
komponeret over koralmelodier fra Luthers katekismus. 
I anledning af Reformationsjubilæet 2017 skal vi høre om Luther, 
hans katekismus og sammenhængen med Bachs fantastiske 
musik for orgel, som opføres i sin helhed. 
Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring, og organist Lars 
Colding Wolf, Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring, står for aftenen. 
De vil i fællesskab give et indblik i Bachs musikalske univers, i 
Luthers tanker og de teologiske aspekter, som er baggrunden for 
Bachs musik. 

Efter en pause med et let måltid er der orgelkoncert i kirken 
ved Lars Colding Wolf, som spiller Bach’s store ”Clavierübung” for 
orgel.

Tid: Onsdag den 3. maj kl. 18.00 – 21.30.
Fri entre (tilmelding ikke nødvendig).
Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej 7, Aalborg SØ.

J. S. Bach & Luther
Foredrag og koncert i Gug Kirke

organist lars colding Wolf

provst thomas reinholdt rasmussen
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Nutidens forhold til døden er ofte præget af 

distance og fortrængning. Men på Luthers tid 

var døden et anderledes synligt og nærværen-

de livsvilkår med alvorlig religiøs betydning. 

Det var normalt, at mennesker døde i en tidlig 

alder — mange allerede som børn — så folk 

levede med en klar bevidsthed om, at de skulle 

dø. Døden stod dog ikke som en definitiv af-

slutning på livet, og derfor handlede det ikke 

om at ’leve her og nu’, som mange måske stræ-

ber efter i dag. Folk var på Luthers tid overbe-

viste om, at livet fortsatte efter døden, og på 

den endelige dommens dag ville man blive 

stillet til regnskab for sit liv. 

Luther afviste middelalderkirkens forestillin-

ger om skærsilden som et sted, hvor de døde 

skulle opholde sig frem mod Dommedag. Han 

forstod døden på to måder: På den ene side 

som fysisk død, og derfor var det vigtigt for 

Luther at forkynde Guds løfte om opstandelse 

og evigt liv. For den, der troede på Gud, var 

der ingen straf efter døden. Derfor gjaldt det 

om at holde fast i troen.

EVIGT LIV 
DAGLIG DØD  

På den anden side forstod Luther kampen 

mod døden som én, man skulle tage hver dag. 

Det syndige i mennesket måtte dø hver dag, 

og hver gang menneskets synd og egoisme 

blev besejret af Guds dom og tilgivelse, døde 

synderen i mennesket mere og mere. Samtidig 

var denne død også begyndelsen på et nyt liv 

for mennesket, for i troen på Kristus havde 

mennesket ifølge Luther allerede del i det evi-

ge liv. Luthers forståelse af det kristne menne-

ske er således grundlæggende dobbelt: Det er 

både evigt synder og evigt frelst. Mennesket 

er synder i kraft af sig selv, men frelst i kraft af 

Guds tilgivelse. 

led, der stillede sig mellem menneske og Gud, 

forsvandt. I troen er alle mennesker ifølge 

Luther lige tæt på Gud. Men samtidig kunne 

den reformerede kirke —  og den luthersk- 

protestantiske konge — heller ikke undvære 

præster og biskopper. Deres hovedopgave var 

nu blot at forkynde Guds ord som evangelium 

og derudover sørge for, at den nye lutherske 

lovgivning blev fulgt, og at synd og kætteri 

blev bekæmpet. 

Luther vendte i princippet hierarkiet på ho-

vedet og forandrede dermed kirkens rolle og 

status. Han sagde: ”Enhver, som er krøbet 

ud af dåben, er lige meget præst og biskop”. 

Det betød, at forestillingen om kirken som et 

DEN, DER HAR JAGET 
TANKERNE OM DØDEN 
BORT,  HVERKEN MÆRKER 
ELLER SMAGER DØDEN
Ma r ti n  Lu th e r

HVIS GUD IKKE 
TILGAV SYNDER,  SÅ 
VILLE JEG ALT EFTER 
MIN NATUR SMIDE 
GUD UD AD VINDUET
Ma r ti n  Lu th e r 
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reformationen 1517-2017
_________________________________________ 

A: historien om Martin luther.
Professor i teologi, Anders-Christian Jacobsen, 
Aarhus Universitet.
Forelæsningen er en fortælling om Luthers liv 
og teologi i ord og billeder. Luthers samtid, hans 
person, hans liv, og hans teologi belyses gen-
nem udpluk af hans skrifter og billeder fra de 
steder, hvor han levede sit liv og udfoldede sit 
virke og sin teologi.
b: reformationen i dag – eller hvorfor du altid 
har dårlig samvittighed.
Cand.mag. I historie og forfatter, Asser Amdisen.
Forelæsningen tager udgangspunkt i nuti-
den, men trækker tråde tilbage og forklarer, 
hvordan fænomener, idéer og handlemåder i 
det moderne samfund hænger sammen med 
reformationen. En forelæsning om idéhistori-
ens lange linjer – og både oplysende, under-
holdende og forhåbentligt forstyrrende for den 
moderne tilhører. 
c: løgstrup, kierkegaard og luther - luthersk 
tænkning i dag.
Postdoc., Bjørn Rabjerg, Løgstrup Arkivet, Aarhus 
Universitet .
Til trods for sit opgør med Kierkegaard 
var Løgstrup samtidig stærkt påvirket af 
Kierkegaards tænkning, og fælles for dem 
begge er, at de i hver sin tid kan ses som luthersk 
orienterede tænkere. Fælles for alle tre er deres 
orientering mod en kritik af samtidskulturen, 
og selvom kulturen har forandret sig siden 
både Luther, Kierkegaard og Løgstrup, kan vi 
finde gennemgående ligheder alle tre imel-
lem – ligheder der tegner et billede af et fælles 
anliggende.  
d: reformationen, arbejdsetikken og 
konkurrencestaten.
Professor i samfundsvidenskab, Ove Kaj 
Pedersen, Copenhagen Business School.
Reformationen introducerede en forståelse af 
individet og af arbejdet, som den dag i dag kan 
genfindes i Danmarks Grundlov og i vigtige dele 
af vor velfærdslovgivning. Forelæsningen giver 
et rids over den lange historie og argumenterer 
for, hvordan nutidens forestillinger om individ 
og fællesskab, selvforsørgelse og offentlig forsør-
gelse, velfærdsstat og konkurrencestat kan føres 
tilbage til, da den Augburske Konfession blev 
lagt til grund for Kirkeforordningen i 1537/39. 

4 dage kl. 17.00-18.45 (A:8/3, B:16/3, C:21/3, D: 19/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Fri entré (tilmelding dog nødvendig).

hasserisaftener
_________________________________________ 
I samarbejde med Hasseris Kirke

A: du skal komme videre med dit liv – eller skal 
du?
Lektor, sognepræst Mikkel Wold, Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.
Der er så meget i vort liv, som i dag skal gøres til 
et projekt. Også sorgen er genstand for proces-
betagelsen, ofte ud fra de bedste intentioner.
b: kirken og kvinderne.
Journalist, forfatter Pia Fris Laneth.
En succeshistorie om de kvinder og mænd, der 
ændrede dansk kristendom til et værdigt ånde-
ligt rum for begge køn. I dag er f.ex. halvdelen af 
folkekirkens præster kvinder.
c: luthers tanker om de to regimenter og 
deres rolle i diskussionen om velfærdsstaten.
Professor, dr.phil. Jørn Henrik Petersen, SDU.
To-regimentelære, velfærdsstat, konkurrence-
stat og Luther. Har det overhovedet noget med 
hinanden at gøre? 

3 onsdage kl. 19.30 (A:18/1, B:1/3, C:29/3).
Sted: Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

introduktion til kinesisk 
litteratur – Fra romantik til 
krimi
_________________________________________ 

cand.ling.merc. Xinxin ren gudbjörnsson.
Man kan opleve et kulturchok når man går i 
gang med kinesisk litteratur første gang. De 
mange anderledes former for symboler, metafo-
rer, fortællingsstil, struktur, genre og humor kan 
være overvældende. Vi skal arbejde med forskel-
lige temaer, med hovedfokus på moderne kine-
sisk litteratur som er oversat til dansk. Vi skal 
se på socialrealisme/socialsurrealisme, spæn-
dingsromaner, krimier, romantik og erotik. Vi 
gennemgå de relevante tidsperioder, historiske 
begivenheder og kulturelle forskelle, således 
man som nybegynder har en bedre forudsæt-
ning for at gå i gang med læsningen, og forhå-
bentligt får større glæde af kinesisk litteratur.
Om underviseren: Xinxin Ren Gudbjörnsson er 
cand.ling.merc. i kommunikation, forfatter og 
TV-vært, blandt andet kendt fra DR program-
merne Xinxin og de fortabte indvandrere.

Lørdag den 29/4 kl. 11.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 245.
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Ø-MærkeT liTTerATUr. 
nATUr, Økologi og 
kliMA i dAnsk liTTe-
rATUr
_________________________________________ 

EN DEL AF ORDKRAFT

Ph.d.-sTiPendiAT MArTin gregersen, 
insTiTUT For kUlTUr og globAle sTUdier, 
AAlborg UniversiTeT.
vi lever i en tid, hvor det ikke længere er muligt 
at ignorere de store miljø- og klimamæssige 
problemer, som vi befinder os midt i. Mens 
det er oplagt, hvordan naturvidenskabens kan 
beskæftige sig med denne uhyggelige situa-
tion, er det måske mindre åbenlyst, hvad den 
har med litteratur at gøre. denne række af fore-
drag og samtaler vil derfor introducere og dis-
kutere nogle af tidens bedste og mest interes-
sante danske forfattere (knud sørensen, eske k. 
Mathiesen, signe gjessing, Morten chemnitz, 
liv sejrbo lidegaard, Ursula scavenius, lea 
Marie løppenthin, Theis Ørntoft, dennis gade 
kofod og rasmus nikolajsen) med særlig fokus 
på, hvordan de i deres værker forholder sig til 
spørgsmål vedrørende natur, økologi og klima: 
hvad kan disse forfatteres værker lære os om 
menneskets og kulturens forhold til det ikke-
menneskelige og naturen? hvordan skærper de 
vores blik for naturens liv og gennemgribende 
betydning for mennesket? hvilken rolle spiller 
de i forståelsen af klimakrisen?
 
Program:
A: nATUr og liTTerATUr. en introduktion.
b: nATUrligvis. 
om knud sørensens samhørighedssøgende 
naturpoesi, Morten chemnitz’ dvælende natur- 
og landskabsbeskrivelser og signe gjessings 
kosmiske og grænsenedbrydende lyrik.
c: TilbAge Til nATUren? 
om rasmus nikolajsens unaturlyrik, Ursula 
scavenius’ dystopiske naturkatastrofer og Theis 
Ørntofts klimakrisepoesi.

3 gange (A:7/4 kl. 17.00-18.45, b:8/4 kl. 10.00-
11.45, c:8/4 kl. 13.00-14.45).
lokale: se www.ord-kraft.dk eller www.fuaal-
borg.dk. lokale vil også være angivet i foyeen i 
nordkraft.
Pris: kr. 225 for alle 3 foredrag. billetsalg også 
ved døren (kr. 100 pr. gang).
der forventes arrangeret et par forfattersamta-
ler undervejs. Følg med på www.ord-kraft.dk og 
www.fuaalborg.dk.

The short story cycle:  
James Joyce, sherwood Anderson og 
ernest hemingway 
_________________________________________ 

lektor, cand.mag. steen hestehave.
Der er ikke lavet så meget forskning på gen-
ren, der ifølge Susan Garland Mann "kun har 
et essentielt fællestræk: fortællingerne er både 
selvtilstrækkelige og indbyrdes forbundne." Det 
vil sige, at læseren er i stand til at forstå den 
enkelte novelle uden at kende de andre, men 
når han/hun læser alle novellerne, udvides for-
ståelsen, og samlingen kommer til at fungere 
som en parallel til en roman.
Forløbet vil inddrage 3 klassiske Short Story 
Cycles: James Joyce: Dubliners (1914), Sherwood 
Anderson: Winesburg, Ohio (1919) og Ernest 
Hemingway: In Our Time (1925).
Dubliners har stedet som fællestræk for alle 
novellerne, Winesburg, Ohio har George Willard 
som den centrale gennemgående person, og In 
Our Time har tiden i forlængelse af 1. Verdenskrig 
som samlende element.

2 lørdage kl. 13.00-16.00 (25/3, 1/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

virginia Woolf og hendes 
kreds 
_________________________________________ 
 
lektor em. steen klitgård Povlsen, Aarhus Uni-
versitet og dr.med., speciallæge Paul rødbro.
Virginia Woolf (1882-1941) hører til det 20. århund-
redes allerstørste forfattere. Hendes betydning 
har været stigende op til vor tid, hvor hun stadig 
læses over hele verden. Men hun var del af en 
tid og en bevægelse, der også på mange andre 
områder har sat sig spor i den moderne verden. 
Sammen med sin søster Vanessa Bell dannede 
hun kernen i den såkaldte Bloomsbury-kreds, 
der satte sig blivende spor i videnskab, filosofi 
og politik. 

1) En forfatters liv. Et rids af fortiden. Roman: Til 
fyret.
2) Bloomsbury-kredsen. Filosofi, æstetik, 
Omega-workshop. Roman: Bølgerne.
3) ”En meget tæt sammensværgelse”, Virginia 
Woolf og Vanessa Bell. Kunst og litteratur, køn-
nets natur. Tekst: Virginia Woolfs essays, noveller 
og dagbøger.

3 lørdage kl. 13.00-16.00 (22/4, 29/4, 6/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 645.

haruki Murakamis univers  
i lyd og billeder
_________________________________________ 

Haruki Murakami er en forfatter, der vækker 
associationer hos mange slags mennesker, unge 
og gamle, mænd og kvinder i både Øst og Vest. 
Når hans bøger udgives, skal alle omslag god-
kendes i Tokyo, og de klassiske musikstykker, 
han nævner i sine værker, ender med at blive 
bestsellere. Romanerne vækker også deres helt 
egne billeder hos læserne, men det er kun film-
instruktør Tran Anh Hung, der har fået lov til at 
vise verden, hvordan han ser et af Murakamis 
værker i billeder, nemlig Norwegian Wood.

A: intro til Murakamis forfatterskab gennem 
bogomslag og billeder. 
Cand.mag. i japansk, oversætter Mette Holm.
b: 'norwegian Wood' bog og film.
Filminstruktør Nitesh Anjaan.
c: Musikken i forfatterskabet og oversættelsen 
af det… 
Cand.mag. i japansk, oversætter Mette Holm.

Lørdag den 1/4 kl. 10.00-15.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 345.

dansk litteratur fra  
romantikken til nutiden
_________________________________________ 

cand.mag. else beyer knuth-Winterfeldt.
Kunsten og tankerne fra 1800-tallet påvirker 
vore indre billeder og former vores opfattelse 
og identitet som danskere.  Malerkunsten havde 
en internationalt ankerkendt guldalder og litte-
raturen fulgte lige i hælene på de europæiske 
strømninger.  
I 1900-tallet sætter en revolution i Rusland, to 
verdenskrige, et ungdomsoprør og en digital 
eksplosion af kommunikative muligheder nye 
dagsordner for kunsten, der tager temperaturen  
på de konsekvenser, som  forandringer afsætter 
i individet.
Overskrifter er bl.a. - Romantik og Biedermeyer, 
- Realisme og fantastik, - Naturalisme og 
Symbolisme, - Modstand og andre synsvinkler, - 
Kvindernes synsvinkel, - Moderne fantastik og et 
blik ind i den grønlandske litteratur.

6 tirsdage kl. 17.00-18.45 (28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 
4/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 695.

nordisk x-factor 
_________________________________________ 

Norden får megen international opmærksom-
hed i disse år. Om det så er Sarah Lund og 
Nordic Noir, smykkelovgivning, bæredygtighed 
eller internationale målinger af lykke, tillid og 
ligestilling – så bliver der rapporteret om lan-
dene mod Nord. I denne foredragsrække om 
Norden vil du over fire aftener blive præsente-
ret for forskellige syn og perspektiver på den 
nordiske region. Gennem litteratur, historie og 
kritiske perspektiver stilles spørgsmålene; hvad 
er Norden egentlig for en størrelse, er der noget 
unikt, som binder os sammen, og lever Norden 
op til det glansbillede, den fremstilles som?
A: nordic noir.
Professor Gunhild Agger, Aalborg Universitet.
Nordic Noir er blevet en udbredt betegnelse 
for krimier og thrillere, der foregår i de nordiske 
lande med en særlig melankolsk grundtone. 
b: Post-imperiale suverænitetsspil i norden.
Lektor Ulrik Pram Gad, Aalborg Universitet.
Homogenitet, velfærd, fred og godgørenhed 
- det er det billede, man traditionelt har af 
Norden i international politik. Men zoomer man 
lidt ud i tid og rum, bliver det klart, at national-
staterne snarere er rester af imperier. 
c: Feministisk aktivisme i norden.
Lektor Pauline Stoltz, Aalborg Universitet.
The states of the Nordic region are usually in the 
top of international rankings of the most gender 
equal societies in the world. Women’s rights and 
gender equality have become an important part 
of Nordic national identities. 
Foredraget vil foregå på et let forståeligt engelsk. 
d: den nordiske x-factor: Tillid.
Professor i statskundskab Gert Tinggaard 
Svendsen, Aarhus Universitet.
Hvorfor blev danskerne så overraskede, da en 
dansk mor blev anholdt, for at efterlade sin klap-
vogn udenfor en café i New York? Svaret er tillid. 
De nordiske lande er nemlig førende i verden 
når det kommer til tillid. 

4 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:10/5, B:17/5, C:24/5, 
D:31/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris : Kr. 395.



Arrangementer i nordjylland

34 | | 35

arrangementer 
i nordjylland

brønderslev | Frederikshavn 
 | han herred | hjørring | læsø | 

Mariagerfjord | Midthimmerland |  skagen 
| vesthimmerland | Østhimmerland | 

bornholm

Master i vidensbaseret socialt arbejde

Master of Public adMinistration 

En uddannelse for dig der er eller vil være 
leder i det offentlige.

Som offentlig leder skal du ikke længere kun styre og 
lede den daglige drift. Du skal også deltage i nye og 
mere strategisk prægede opgaver. Og du skal kommu-
nikere og samarbejde med interne og eksterne interes-
senter. Master of Public Administration (MPA) kvalifice-
rer dig til at møde disse udfordringer.

MPA giver dig et teoretisk fundament og konkrete værk-
tøjer til at analysere og håndtere de praktiske udfordrin-
ger, du møder i ledelsesarbejdet. Og du kan netværke 
og videndele med andre offentlige ledere – på tværs af 
sektorer og niveauer.

Læs mere om optagelse og pris på:
www.mpa.aau.dk

Vil du styrke og udvikle kvaliteten i socialt ar-
bejde?

Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde er 
for medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker at være 
i front med udvikling af viden og kvalitet i det borger-
nære sociale arbejde. På uddannelsen er der fokus på 
viden i det faglige miljø, organisationen og samfundet - 
og inddragelse af borgernes viden i udvikling af kvalitet.

Du arbejder med aktuel og relevant forskningsviden, 
professionelles viden, samt teorier og forskningsmeto-
der, der kan understøtte praksisnær udvikling af videns-
baseret socialt arbejde.

Læs mere om optagelse og pris på:
www.vidensbaseretsocialtarbejde.aau.dk

Den fleksible offentlige lederuddannelse.

Master of Public Governance (MPG) retter sig mod ny-
udnævnte og erfarne ledere i den offentlige sektor. Den 
adskiller sig fra andre uddannelser i offentlig ledelse 
ved at lægge stor vægt på udviklingen af både generel-
le lederkompetencer og den enkelte leders personlige 
ledelsespraksis.

Master of Public Governance

Uddannelsen er fleksibel. Du sammensætter selv dit in-
dividuelle uddannelsesforløb, så det passer til dine inte-
resseområder, dine behov og den tid, du har til rådighed.

Læs mere om optagelse og pris på:
www.mpg.aau.dk
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PoWerkvinder. Unge, kvindelige kUnsT-
nere i dAnMArk.
Kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie Stokbro.
Gennem de seneste ca. 10 år har en bølge af 
yngre kvinder markeret sig stærkt på den danske 
kunstscene. Ikke kun inden for maleri og skulptur, 
men i særdeleshed indenfor installation,  perfor-
mance og cross overs mellem kunstarterne har 
de skabt filosofiske udfordrende, irriterende og 
dybt vedkommende værker, der både diskuterer 
det at være kvinde i vores hæsblæsende,  globale 
virkelighed. Foredraget omhandler bl. a. malerne 
Kathrine Ærtebjerg og Annette Harbor Flensburg, 
installationskunstnerne Randi og Kathrine, 
objektkunstneren Nina Saunders, keramikerne 
Louise Hindsgavl og Maria Rubinke og tekstil-
kunstneren Karen Havskov Jensen.
u Tid: Onsdag den 15/3 kl. 19.00. Sted: Tinghuset, 
Østergade 53, Fjerritslev. Pris: Kr. 100 (tilmelding 
inden den 8/3 på www.fuihh.dk).

Streamet “Offentlige foredrag i Naturvidenskab” 
fra Aarhus Universitet til FUiHH:
Med solen soM nAbo.
Lektor i geoscience Mads Faurschou Knudsen, 
Institut for Geoscience og lektor i astronomi 
og geoscience Christoffer Karoff, Institut for 
Geoscience, begge Aarhus Universitet.
Uden Solen var der ikke liv på Jorden. Men den 
energi vi får fra Solen ændrer sig gennem tiden 
og påvirker i høj grad klimaet på Jorden. Hør om 
hvordan Solen har styret istiderne og hvordan 
eksplosioner på Solen kan få fatale konsekvenser.
u Tid: Tirsdag den 28/3 kl. 19.00. Sted: Tinghuset, 
Østergade 53, Fjerritslev. Pris: 0 (tilmelding inden 
den 20/3 på www.fuihh.dk).

hJØrring
Hjørring Folkeuniversitet.
Ved Birger Østergaard, Grønagervej 5, 9760 Vraa, 
tlf. 98982476, birka@privat.dk.

I samarbejde med Vrå Højskole og Vrå 
Valgmenighed: MUsikikoner. 
bob dylAn.
BA i musikvidenskab Thomas Ulrik Larsen.
Bob Dylan fyldte 75 i år 2016, og hans 55 år lange 
karriere har måske gjort, at mange tager ham for 
givet. Alligevel har det vakt opsigt og affødt vildt 
forskellige reaktioner, at Nobelpris-komitéen i 
2016 gav litteraturprisen til netop Dylan. Thomas 
Ulrik Larsens foredrag om Bob Dylan gør holdt 
ved de steder, hvor sangskriveren knuste ver-
dens billede af ham og gjorde præcis det, ingen 
forventede eller ønskede: Folk-musikeren, der 
satte strøm til hegnet i 1965. Samfundskritikeren, 
der blev genfødt kristen i senhalvfjerdserne. 
Bohemen, der kickstartede Farm Aid i 80’erne. 

Enspænderen, der pludselig blev bandmedlem 
i Travelling Wilburys. Sangskriveren, der overha-
lede romanforfatterne. 
u Tid: Fredag den 27/1 kl. 15.30. Sted: Vrå 
Højskole, Højskolevej 1. Pris: Kr. 75.

leonArd cohen.
Cand.mag., lektor Kasper Graarup, Hjørring 
Gymnasium. 
Leonard Cohen havde lige udgivet sit sid-
ste album ’ You Want It Darker' da han døde i 
november 2016, 82 år gammel. Igennem sin 
lange karriere udgav Leonard Cohen et væld af 
sange - alle med en poetisk rigdom, og mange 
med udogmatiske kristne, jødiske og buddisti-
ske inspirationer. Kasper Graarups foredrag om 
Leonard Cohen opholder sig ved de sange, hvor 
Cohen gør brug af disse religiøse forestillinger, 
billeder og fortællinger, ligesom han giver et 
muligt bud på, hvordan de religiøse sange kan 
fortolkes og hvad de siger om Cohens syn på 
religion.
u Tid: Søndag den 2/4 kl. 20.00. Sted: Vrå 
Højskole, Højskolevej 1. Pris: Kr. 75.

I samarbejde med Løkken Museumsforening:
gÅrdMAlerier.
Tidl. museumsinspektør Niels Bendsen.
Foredraget vil omhandle gårdmaleriets historie. 
Gårdmaleriet var den første originale billedkunst, 
den brede almue på landet kom i kontakt med for 
mere end 100 år siden. Maleriet af gården blev for 
mange et bevis på egen formåen, der stolt kunne 
vises frem for andre. Gårdmaleriet underbyggede 
den selvforståelse, bønderne fik i takt med land-
brugets udvikling op gennem 1800-årene og ikke 
mindst påvirkningen fra højskolebevægelsen. 
Helt frem til slutningen af 1960'erne var der stadig 
mange, der fik malet et portræt af gården til en 
hædersplads i stuen. Det antages, at der gennem 
tiden er malet mere end 200.000 gårdmalerier.
u Tid: Lørdag den 28/1 kl. 10.00. Sted: Aulaen på 
Løkken Skole, Studievej 10, Løkken. Pris: Kr. 50. 
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for 
Hjørring og Omegn:
kroernes hisTorie.
Historiker, cand.mag. Steen Ivan Hansen.
Kroernes historie er fuld af spænding og drama-
tik og af Danmarkshistorie. Erik Klipping udstedte 
den første forordning om privilegerede kroer. 
Kroernes historie er nøje sammenvævet med 
vejenes, færgestedernes og ikke mindst postvæ-
senets historie.
u Tid: Tirsdag den 14/2 kl. 19.00. Sted: Forsam-
lingsbygningens sal, Østergade 9, Hjørring. Pris: 
Kr. 75. Tilmelding ikke nødvendig.

brØnderslev
Brønderslev Folkeuniversitet. 
Formand Bodil Agger, Fruensgårdsvej 9, 9700 
Brønderslev, tlf. 9883 7267, bodilagger@gmail.
com. Komitemedlemmer: Henning Johansen, tlf. 
98843159, Karl Johan Fuglsang Jensen, tlf. 9882 
4693, og Solveig Sanders, tlf. 2395 6672, Birgitte 
Rohbrandt  og Martin Hare Hansen.
Se også www.folkeuniversitetet.dk og www.bron-
derslevbib.dk.

FrederikshAvn
Frederikshavn Folkeuniversitet. 
Ved Frederikshavn Bibliotek, Pernille Lisborg. tlf. 
9845 9131, peli@frederikshavn.dk.
Lokalt program vil foreligge på Frederikshavn 
Bibliotek.

hisTorien oM en skilsMisse. 
Tidl. lærer, slægtshistoriker Jens Aaberg.
Dagmar var hende, man ikke talte om i familien. 
Dagmar, der var umyndig,  havde giftet sig med 
Jens i Vedersø 1903. Det var meget imod hendes 
forældres ønske. De mente, han var en drikfældig 
og slet person. Ægteskabet blev ulykkeligt med 
vold og overfald, inden det endelig endte med 
skilsmisse. Jeg ville godt se, hvad det var i den 
historie, som familien ikke ønskede at tale om, og 
hvad historien i øvrigt indeholdt. Derfor har jeg 
undersøgt sagen ved hjælp af en lang række sam-
tidige kilder og fået den oprullet i alle detaljer.
For en af ægtefællerne fik historien en "happy 
ending", men for den anden gik det modsat.
u Tid: Onsdag den 22/2 kl. 19.00. Sted: Manegen, 
Sæby Kulturhus.

hAn herred
Han Herred Folkeuniversitet.
Ved formand Bruno Christiansen, Solsortevej 10, 
9690 Fjerritslev, tlf. 23 72 98 14, fuihh@fuihh.dk / 
brunochristiansen@outlook.dk. Folkeuniversitetet 
i Han Herred tilbyder to typer foredrag: Streamet 
offentligt foredrag hvor vi følger et liveforedrag 
fra Århus Universitet på storskærm. eller klas-
sisk offentligt foredrag med foredragsholder i 
Folkeuniversitetet i Han Herred
Læs mere om alle foredrag på www.fuihh.dk.

Tilgivelse.
Professor i teologi Anders-Christian Jacobsen, 
Aarhus Universitet.
Tilgivelse eller mangel på tilgivelse spiller en afgø-
rende rolle i de fleste menneskers liv. Ind i mellem 
er tilgivelsen eller den manglende tilgivelse helt 
afgørende for, om et menneskes liv lykkes eller 
mislykkes. Tilgivelsen spiller en rolle i mange flere 
sammenhænge, end vi umiddelbart tænker på.
u Tid: Torsdag den 26/1 kl. 19.00. Sted: Tinghuset, 
Østergade 53, Fjerritslev. Pris: kr. 100 (tilmelding 
inden den 19/1 på www.fuihh.dk).

Streamet “Offentlige foredrag i Naturvidenskab” 
fra Aarhus Universitet til FUiHH.
nÅr dyr bliver Trælse.
Professor i vildtøkologi Jesper Madsen, Institut for 
Bioscience, Aarhus Universitet.
Skarver, bramgæs, krondyr, gråsæler, ulve og 
råger er naturligt hjemhørende i den danske 
fauna. Men dyrene er både elsket og hadet. Hvad 
sker der egentligt når en dyreart pludselig bliver 
uønsket? Hvor stort er problemet og hvordan 
løser vi det?   
u Tid: Tirsdag den 28/2 kl. 19.00. Sted: Tinghuset, 
Østergade 53, Fjerritslev. Pris: 0 (tilmelding inden 
den 21/2 på www.fuihh.dk).



Arrangementer i nordjylland

38 | | 39

MidThiMMerlAnd                                                                                                                                       
Midthimmerlands Folkeuniversitet. 
Ved Jørgen Gjedsted, Gyvelvej 11, 9530 Støvring, tlf. 
98372533, joergen.gjedsted@gmail.com.

lUThersk oven i hovedeT.
Lektor i teologi, Aarhus Universitet, Bo Kristian 
Holm.
Stort set hele samfundet blev påvirket af reforma-
tionen, men måske skete de største ændringer 
inde i folks hoveder. Foredraget vil gennemgå de 
forskellige måder, som Luthers nye forståelse af 
Gud også ændrede menneskers forståelse af sig 
selv og verden omkring dem.  Luthers menne-
skesyn var pessimistisk: Mennesket er en synder. 
Samtidig var hans syn på verden positivt: Verden 
er Guds gode skabelse, og her skal den kristne 
leve i sit liv.                                                                               
u Tid: Tirsdag den 21/3 kl. 19.00-21.00. Sted: Den 
blå skolestue, tidl. Støvring Højskole, Hobrovej 
108, Støvring. Pris: Gratis. Tilmelding dog nødven-
dig til  Jørgen Gjedsted senest den 10/3.

breve FrA gUvernØrens hUsTrU.
Tidligere lektor i russisk Annie Christensen, Aarhus 
Universitet.
Annie Christensen fortæller levende om de 
arkivstudier, hun har foretaget i sin oldemors 
breve fra Alaska, som dengang var en del af 
det russiske tsarimperium, og hvortil man-
den var udsendt som guvernør. Studierne af 
de mange breve har hun udsendt i bogen 
”Letters from the Governor’s Wife”, Århus 
Universitetsforlag.                                                                                                                              
u Tid: Mandag den 27/3 kl. 19.30-21.30.  Sted: 
Nørager Bibliotek, Vestermarksvej 2, Nørager 
(medarrangør). Pris: Kr. 50. Billetter fås på www.
himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til 
Jørgen Gjedsted. 

dAnsk kUnsT 1890-1930.
Kunsthistoriker, cand.phil. Pia Høy.
Tiden mellem 1890 og 1930 er en de mest spæn-
dende i dansk kunst. Charlottenborgudstillingens 
censur udfordres, og samarbejdet om Den Frie 
Udstilling grundlægges. Perioden rummer 
også striden mellem symbolister som Agnes og 
Harald Slott-Møller og Fynbomalere som Peter 
Hansen og Johannes Larsen. Polemikken mun-
der ud i den såkaldte bondemalerstrid, der raser 
i Politikens spalter i 1907. Striden er evig aktuel, 
idet den handler om kunstens mål og midler. 
Samtidig er de danske modernister i færd med 
at revolutionere kunsten. Blandt de mest omdis-
kuterede i tiden er Giersing og Lundstrøm, der 
begge er inspirerede af stilretninger fra udlandet. 
I 1920'erne er Fransiska Clausen pioner inden-
for konstruktivismen, men hendes indsats bliver 

alt for sent anerkendt. Foredraget vil fokusere 
på de nævnte kunstnere, men også inddrage 
Anders Bundgaard, Jais Nielsen, Karl Isakson, 
Rudolph Tegner, Edvard Weie og Willumsen.                                                                                                                                       
u Tid: Torsdag den 6/4 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Gravlev, Skørping 
(medarrangør). Pris: Kr. 90. Billetter fås på www.
himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til 
Jørgen Gjedsted senest den 25/3.

skAgen
Skagen Folkeuniversitet. Ved formand Søren 
Raaberg-Møller, Krøyersvej 10, 9990 Skagen, tlf. 
98446864 /2349 9023. Program vil foreligge på 
Kulturhus Kappelborg og på www.folkeuniversi-
tetet-skagen.dk.
Vi markerer 500-året for reformationen i samar-
bejde med menighedsrådet. 
Alle foredrag er gratis og holdes i Sognehuset, 
Kirkevej 7a.

MArTin lUThers liv og virke – en 
ForTælling.
Provst, cand.theol. Thomas Reinholdt Rasmussen.
I en forelæsning illustreret med billeder bevæ-
ger vi os gennem Martin Luthers liv og trækker 
samtidig tråde til vor tid. Hvilken betydning har 
Luthers tanker haft for kirke, skole, individ og sam-
fund? Forelæsningen trækker Luther ud i lyset og 
fortæller hans egen spændende og ofte medri-
vende historie, der er fyldt med drama og også 
dybe tanker om menneskelivet.
u Tid: Mandag den 27/2 kl. 16.30-18.15.

reForMATionen – den vigTigsTe begiven-
hed i eUroPAs hisTorie.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.
Med reformationen begynder den udvikling, der 
fører frem til det moderne samfund. Den indleder 
en periode med ødelæggende religionskrige, der 
paradoksalt nok resulterer i et Europa bestående 
af sekulære national-stater. Få hele historien om 
den vigtigste begivenhed i Europas historie.   
u Tid: Tirsdag den 21/3 kl. 16.30-18.15.

krisTendoM og velFærdssTAT.
Professor i økonomi, dr.polit. Niels Kærgård.
Mange har fremført, at lutherdommen via en 
lang række mellemregninger har ført til den nor-
diske velfærdsstat forvaltet af lokalt forankrede 
demokratiske enheder. Den danske velfærdsstat 
er måske lige så meget et resultat af en ukirke-
lig lutheranisme som af demokratiseret socia-
lisme. Lutherske teologer har haft en central rolle 
i debatten om den danske velfærdsstat, og en del 
af de socialdemokratiske frontfigurer har også 
været rodfæstet i den kirkelige tradition.
u Tid: Tirsdag den 4/4 kl. 16.30-18.15.

hvAd Tænker ArkiTekTerne PÅ?
Arkitekt Lars Juel Thiis.
Arkitekt Lars Juel Thiis, medstifter af og partner 
i CUBO Arkitekterne Aarhus. Adjungeret profes-
sor ved Aalborg Universitet og formand for Det 
Særlige Bygningstilsyn for fredede bygninger, 
Statens Kunstfond.

Vi får en indføring i arkitektfagets rolle i 2017 og i 
tilblivelsen af større projekter og forhold, der kan 
påvirke skabelsesprocessen fra ide til færdigt byg-
geri. CUBO har medvirket i flere store byggerier, 
herunder uddannelses - og hospitalsbyggerier og 
kulturbygningen Nordkraft i Aalborg. 
Vi kommer til at møde en arkitekt, der ikke er 
bange for at sige sin mening. Han har f. eks. udtalt: 
”Det største problem ved nutidens arkitektur er, 
at den selv vil være noget først og fremmest: Jeg 
vil selv se, hvad jeg kan.” Hvad han mener med 
det, får vi at høre. Hvad det vil sige ”at lære en 
bygning at kende” og hvorfor han er kritisk overfor 
arkitektkonkurrencer, indgår også. 
Han har nogle tanker om fremtidens provinsby og 
dens potentiale, som måske ses bedst af udefra-
kommende, der kan se andre muligheder end de, 
der kun kender besværlighederne.
u Tid: Onsdag den 1/3 kl. 19.00. Sted: Byrådssalen, 
Springvandspladsen 5, Hjørring. Pris: Kr. 75. 
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for 
Hjørring og Omegn:
eJendoMshisTorie PÅ lAndeT i Perioden 
1844 Til cA. 1930.
Lærer Jens Aaberg, Dronninglund.
Med konkrete eksempler vises, hvordan man fin-
der oplysninger fra den nugældende matrikels 
start i 1844 frem til tiden efter indskrivningen af 
dokumenter i skøde- panteprotokollerne.
u Tid: Tirsdag den 14/3 kl. 19.00. Sted: 
Forsamlingsbygningens sal, Østergade 9, Hjørring. 
Pris: Kr. 75. Tilmelding ikke nødvendig.

geoPoliTik i dAg.
Professor Georg Sørensen, Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet.
Britisk udtræden af EU, kaos i Mellemøsten, nye 
selvbevidste magter på verdensscenen, en flyt-
ning af verdens magtcentrum mod Asien, ustabi-
litet i dele af Afrika som følge af den globale tem-
peraturstigning, stigende mistro til de politiske 

institutioner i den vestlige verden, FN’s verdens-
mål for en bæredygtig udvikling de næste 15 år. 
Der er både positive og negative sider ved udvik-
lingen. Hvilken betydning får disse forandringer i 
det internationale samfund for Danmarks uden-
rigspolitiske og sikkerhedspolitiske muligheder. 
u Tid: Torsdag den 30/3 kl. 19.00. Sted: UCN, 
Skolevangen 45, Hjørring. Pris: Kr. 75. Tilmelding 
ikke nødvendig.

reForMATionen, ArbeJdseTikken og 
konkUrrencesTATen.
Professor i samfundsvidenskab Ove Kaj Pedersen, 
Copenhagen Business School.
Reformationen introducerede den forståelse af 
individet og af arbejdet, som kan genfindes den 
dag i dag i Danmarks Grundlov og i vigtige dele af 
vor velfærdslovgivning. Forelæsningen giver et rids 
over den lange historie og argumenterer for, hvor-
dan nutidens forestillinger om individ og fælles-
skab, selvforsørgelse og offentlig forsørgelse lige-
som mellem velfærdsstat og konkurrencestat kan 
føres tilbage til, da den Augburgske Konfession 
blev lagt til grund for Kirkeforordningen 1537/39 
og senere meget lovgivning under enevælden.
u Tid: Tirsdag den 18/4 kl. 19.00. Sted: Det 
gamle Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Gratis adgang. 
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for 
Hjørring og Omegn:
indersT inde.
Museumsinspektør, cand.mag. Naomi Pinholt.
Om krop og undertøj i perioden fra år 1700 til 1. 
verdenskrig. Mennesker har til alle tider forsøgt at 
hugge en hæl og klippe en tå i et forsøg på at få 
kroppen til at passe til skiftende tiders modeideal. 
I foredraget knappes op til historien om, hvad vi 
har haft på inderst inde, og hvilke æstetiske og 
samfundsmæssige idealer vores kroppe har skul-
let afspejle til forskellige tider.
u Tid: Tirsdag den 25/4 kl. 16.00. Sted: 
Forsamlingsbygningens sal, Østergade 9, 
Hjørring. Pris: Kr. 75. Tilmelding ikke nødvendig. 
 

læsØ
Læsø Folkeuniversitet.
Ved Kirsten Gammelgaard, Sydhavnsvej 7, 9940 
Læsø, tlf. 86174824, kisgam@yahoo.dk.  
Arrangementer bliver annonceret i LæsøPosten.

MAriAgerFJord
Mariagerfjord Folkeuniversitet.
Formand Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500 
Hobro, tlf. 51729201, uthomsen@oncable.dk.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen. 
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august 1990.
Danmark blev dermed det første vestlige land 
i verden, som i 1990 helt fysisk "rykkede ind" 
i de tre baltiske sovjetrepublikker. Det Dansk 
Kulturinstitut hilstes af balterne velkommen som 
en kærkommen manifesteret politisk støtte i kul-
turel indpakning. 
Rikke Helms blev som udpeget leder ikke blot 
Danmarks første (uofficielle) repræsentant i Riga, 
Letland, hvor Kulturinstituttets hovedkontor 
åbnedes, men blev også både vidne til og invol-
veret i de mange dramatiske begivenheder i bal-
ternes frihedskamp, som førte til den uventede 
selvstændighed i august 1991. 
Rikke Helms var Institutleder for Det Danske 
Kulturinstitut i Letland med filialer i Estland og 
Litauen fra 1990 til 2003 og vil fortælle om nogle 
af de mange intense, emotionelle og vanskelige 
problemstillinger, der dukker op under et lands 
kamp for sin selvstændighed. Om en kamp, som 
- helt enestående - fik sin næring og samlende 
styrke i de tre landes rige sangtraditioner og blev 
næsten ublodig. Hun vil fortælle om landenes 
overgang til EU-medlemskab,  og hvad dette aktu-
elt betyder for de tre tidligere sovjetrepublikker.
u Tid: Torsdag den 2/3 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør 
(indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.

dAnMArks hisTorie i eUroPæisk 
PersPekTiv.
Professor emeritus Uffe Østergaard.
Danmark ligger midt i Europa og er et europæ-
isk land. Alligevel er der en lang tradition for at 
studere det som noget helt særligt, mindre men 
samtidig meget bedre end andre. Helt særligt fra 
vikingerne til velfærdsstaten. Men ved nærmere 
eftersyn viser de danske særtræk sig at være vari-
ationer over gennemgående temaer som findes 
i andre europæiske lande. Det viser sig at dan-
skerne ligner dem vi normalt opfatter som fjen-
der og konkurrenter, især tyskerne og svenskerne, 
mere end englænderne som vi tror at forstå 
bedre end de andre.
u Tid: Torsdag den 16/3 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør 
(indgang fra Fredensgade).  Pris: Kr. 90.
 
kAPervæsneT 1807-14– hisTorien oM 
sTATsAUToriserede sØrØvere lAngs de 
dAnske kysTer.
Museumsdirektør Anders Bloksgaard, 
Limfjordsmuseet, Løgstør.
Det er vel de færreste, der ved, at vore farvande 
under Englandskrigen, for godt 200 år siden, 
vrimlede med kapere. Kaperne var en form for 
statsautoriserede sørøvere, der havde kongens til-
ladelse til at kapre fjendtlige handelsskibe.
I samtiden blev kaperbevægelsen beskrevet som 

både vulgær og profitorienteret, men også som 
patriotisk og af en vis militær betydning.
En samtidig beskriver: ”At gå til kaps blev straks 
efter den engelske flådes afgang løsenet for alle 
raske, ugifte søfolk. Da de efter korte krydstogter 
kom hjem med kostbare priser, blev der i hast 
udrustet endnu flere kapere. For hurtigt at få 
bemanding blev der tilbudt høj hyre og betyde-
lige andele af prisepengene. 
Anders Bloksgaard dykker ned i et stykke 
Danmarkshistorie, og fortæller med et billedrigt 
foredrag om både krudt og kugler og ikke mindst 
fortællingen om en af datidens mest larmende 
bevægelser: kapervæsnet.
u Tid: Torsdag den 23/3 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør 
(indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.

reForMATionen og velFærdssTATen.
Professor emeritus Niels Kærgaard.
Mange har fremført, at Lutherdommen via en 
lang række mellemregninger har ført til den nor-
diske velfærdsstat forvaltet af lokalt forankrede 
demokratiske enheder. Den danske velfærdsstat 
er måske snarere et resultat af ukirkelig luthera-
nisme end af demokratiseret socialisme. Det er 
oplagt, at lutherske teologer, f. eks. biskop Hans 
Lassen Martensen havde en central rolle i den 
sociale debat i den danske velfærdsstats tidligste 
fase fra 1870 til 1914, og en lang række af velfærds-
statens ordninger har rod i den periode , f. eks. 
Alderdomsunderstøttelsen fra 1891, sygekasse-
loven fra 1892 og arbejdsløshedsforsikringen fra 
1907. En hel del af de socialdemokratiske frontfi-
gurer var rodfæstet i den kirkelige tradition; her er 
folk som K.K. Steincke og ægteparret Hal og Bodil 
Koch markante eksempler.
u Tid: Torsdag den 6/4 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør 
(indgang fra Fredensgade). Der er gratis adgang 
til foredraget, der er et led i det landsdækkende 
projekt ”Reformationen på Forskerturne”.

ØsThiMMerlAnd
Østhimmerlands Folkeuniversitet.
Ved Peter Müller, Askildrupvej 21, 9520 Skørping, 
tlf. 96828283, oesthimmerlands.fu@gmail.com.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen. 
Ring for nærmere oplysninger.

bornholM
Bornholms Folkeuniversitet.
Ved biblioteksleder Jon Madsen, Rønne Bibliotek, 
Pingels Alle 1, 3700 Rønne, tlf. 56921810, Jon.
Madsen@brk.dk.
Se programmet på https://bibliotek.brk.dk.

lØgsTrUP, kierkegAArd og lUTher. 
lUThersk Tænkning i dAg.
Postdoc., ph.d. Bjørn Rabjerg, Løgstruparkivet.
Til trods for sit opgør med Kierkegaard var 
Løgstrup stærkt påvirket af Kierkegaards tænk-
ning, og fælles for begge er, at de i hver sin tid 
kan ses som luthersk orienterede tænkere. Fælles 
for alle tre er deres orientering mod en kritik af 
samtidskulturen. Forelæsningen fremhæver 
dette fælles anliggende på nutidens præmisser, 
herunder især den aktuelle tendens til at over-
vurdere vores egen magt, hvilket gør os blinde 
for vores egne begrænsninger og for det egentlig 
betydningsfulde.
u Tid: Mandag den 15/5 kl. 16.30-18.15.

vesThiMMerlAnd
Vesthimmerlands Folkeuniversitet. Komitéens 
medlemmer er Ingevid Kirk-Sørensen, tlf.98 67 15 
06 inks@stofanet.dk, Gertie Elmo, tlf. 98 67 18 21 
og Minna Kristensen, tlf. 98 67 14 43. Hjemmeside 
www.fuvh.dk. Tilmelding ved indbetaling på 
konto i Jutlander Bank, Løgstør afdeling, kontonr. 
9202-2070773077.

religionens renæssAnce i rUslAnd. 
Forfatter og journalist Leif Davidsen.
Den russisk-ortodokse kirke er i dag en vigtig 
magtfaktor i Rusland. Kirken støtter varmt Putins 
såkaldte genrejsning af Rusland og hans forsvar 
for den russiske verden, som er sproget, kulturen 
og den ortodokse tro. Den russisk-ortodokse kir-
kes 1000-årige historie er yderst dramatisk. I 1924 
var den så godt som udslettet under Stalin, der 
dog tillod den at eksistere under skrappe forord-
ninger, fordi han havde brug for dens evne til at 
appellere til russernes fædrelandskærlighed, da 
Nazi-Tyskland angreb i 1941. 
Med udgangspunkt i romanen Patriarkens hæn-
delige død fortæller Leif Davidsen om kirkens 
dramatiske historie fra dens næsten udslettelse, 

dens overlevelse i kommunisttiden og frem til 
religionens renæssance i tiden efter sovjetstatens 
opløsning i 1991. Med sine aktuelle tætte bånd til 
Kreml har kirken genvundet sin styrke, velstand 
og respekt i befolkningen. 
u Tid: Torsdag den 19/1 kl. 19.00-21..00. Sted: 
Ranum efterskoles festsal, Seminarievej 29, 
Ranum. Pris: Kr. 90. Foredraget er i samarbejde 
med Ranum sogns menighedsråd.

nyere dAnsk liTTerATUr - Tendenser og 
grænser. 
Professor Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet.
Der er gang og grøde i dansk litteratur her i 
10´erne. Mange nye forfatterskaber ser dagens lys, 
og etablerede forfattere lægger nye hovedvær-
ker til deres opus. Der skrives på livet løs i tradi-
tionelle genrer som noveller, romaner og digte. 
Men som ordets kunst erobrer litteraturen også 
nye medier og dukker op som alt fra sangtekster 
og spoken words til sms-noveller og blog-digt-
ning. Foredraget giver et overblik over tendenser i 
dansk litteratur netop nu og beskriver de grænser, 
der krydses, tematisk, æstetisk og genremæssigt. 
Der inddrages tekster af bl.a. Jens Blendstrup, 
Theis Ørntoft, Asta Olivia Nordentoft, Stine Askov,  
Peder Frederik Jensen, Christina Hagen,  Peter 
Laugesen, Klaus Høeck og Kirsten Thorup.   
u Tid: Torsdag den 9/2 kl. 19.00-21.00. Sted: 
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 15, Løgstør (ind-
gang fra Fredensgade).  Pris: Kr. 90. Foredraget er 
i samarbejde med Vesthimmerlands biblioteker.

den syngende revolUTion.
Leder Rikke Helms, Det Danske Kulturinstitut, St. 
Petersborg.
Estlands, Letlands og Litauens vej fra 
Sovjetrepublikker til selvstændige EU - lande, 
1990-2016. Gennem Politikens storstilede støt-
tekampagne i 1989 var avisens læsere med 
til at muliggøre oprettelsen af Det Danske 
Kulturinstitut i de tre baltiske sovjetrepublikker i 
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klassisk musik for begyndere: 

Musikken i det  
20. århundrede
_________________________________________ 
I samarbejde med Musikkens Hus

konservatorieuddannet musikhistoriker Jan 
Mygind.
I det 20. århundrede skete der store ændrin-
ger indenfor alle menneskets livsvilkår. 
Industrialiseringen og de to store verdenskrige 
var med til at ændre og forvandle alt det vel-
kendte og trygge. I kunsten skinner alle disse 
forandringer tydeligt igennem, og som en 
seismograf synes kunsten at opfange de store 
forandringer.
I musikken bliver der eksperimenteret med nye 
kompositionsteknikker og musikkens grænse 
synes til stadighed at være i bevægelse.
I musikken af komponister som Britten og 
Sjostakovitj høres ekkoer fra tidligere tiders 
musik. Mens Ligeti, Pärt og Gorecki synes at 
afsøge nye musikalske udtryk.    
Kurset er 8. modul af et længere forløb. Nye del-
tagere er dog meget velkomne.

6 mandage kl. 12.30-14.30 (6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 
20/3).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens 
Plads 1.
Pris: Kr. 695.

klassisk musik for begyndere: 
baroktiden 
_________________________________________ 
I samarbejde med Musikkens Hus

konservatorieuddannet musikhistoriker Jan 
Mygind.
Tiden fra ca. 1600-1750 danner en sammenhæn-
gende stilepoke, der kaldes barokken. I mod-
sætning til renæssancen bliver barokken en tid, 
hvor det lidenskabelige og teatralske og bliver 
sat i centrum. På kurset vil vi komme omkring 
de centrale emner for denne revolutionerende 
musikhistoriske periode. 
Operaen opstår som genre omkring 1600 og bli-
ver baroktidens centrale genre, som kommer til 
at øve indflydelse på stort set alle andre genre.
Indenfor kirkemusikken arbejdede barokkom-
ponisterne med to forskellige stilarter; Stilo 
antico og stilo moderno. Instrumentalmusikken 
opstår i perioden som selvstændig genre. Den 
blev gennem hele 1600-tallet genstand for en 
lang række kompositoriske eksperimenter, hvor 
komponisterne bestræbte sig på, at ”bevæge” 
tilhørerne. Omkring 1700 lægger komponister 

som Corelli og Vivaldi sig fast på genrer som 
”concerto grosso”, ”suite” og ikke mindst ”solo-
koncert”.  George Fredric Handel´s status som en 
af baroktidens største komponister er aldrig ble-
vet betvivlet. Han var også overordentlig popu-
lær i sin samtid. Johann Sebastian Bach regnes i 
dag som en af de allerstørste komponister, men 
sådan har det ikke altid forholdt sig. 
Kurset er 2. modul af et længere forløb. Nye del-
tagere er dog meget velkomne.
 
6 mandage kl. 10.00-12.00 (6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 
13/3, 20/3).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens 
Plads 1.
Pris: Kr. 695.

vild med opera
_________________________________________ 
I samarbejde med Musikkens Hus

konservatorieuddannet musikhistoriker, rolf 
ruggaard.

Vi begynder på en frisk – i nye omgivelser i 
Musikkens Hus. Er du nysgerrig efter at finde ud 
af, om opera er for dig? Så meld dig til. Eller er 
du operaveteran? Så meld dig også til. 
Vi lytter til musikken, diskuterer handlingen. 
Snakker om operaens konventioner – og om 
stemmetyper og rollefag: ”Hvorfor er det altid 
tenoren, der scorer primadonnaen?”
Vi starter midt i operaverdenens kernereper-
toire, nemlig med den italienske komponist, 
Giuseppe Verdis 3 allerbedste operaer: Rigoletto 
(om den pukkelryggede hofnar), La traviata (”den 
vildfarne”, om luksusluderen Violetta (= virkelig-
hedens ’Kameliadame’) – og Trubaduren (om 
forbyttede børn, jalousi og afmagt). Med deres 
dramatiske handlinger og fængende musik blev 
de alle skrevet i Verdis mest frugtbare periode i 
de første år af 1850'erne. 
Også for den opera-vante er der meget at hente 
på kurset. Vi behandler én hel opera ad gangen. 
Vi gennemgår den musik, der karakteriserer de 
enkelte personer, diskuterer hvordan det dra-
matiske forløb i de enkelte akter er bygget op, 
og hvordan sceneopsætningen virker på helhe-
den. Og vi ser på komponistens og værkets bag-
grund i samtid og i nutid.

6 tirsdage kl. 18.00-20.30 (31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 7/3, 
14/3).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens 
Plads 1.
Pris: Kr. 745.

Den Rytmiske 
i  noRDkRaft
masseR af goDe tilbuD
se Det nye pRogRam 

www.Den-Rytmiske-noRDkRaft.Dk

Musik & dans

Jazz: 50-året for John  
coltranes død 
_________________________________________ 

Mag.art., musikhistoriker Jens rasmussen.
Jazzsaxofonisten, John Coltrane (1926-1967), var 
en af jazzens mest indflydelsesrige figurer, og 
som saxofonist satte han helt nye standarder, 
som praktisk talt alle andre saxofonister – frivil-
ligt eller ufrivilligt – måtte forholde sig til i hvert 
fald 25-30 år efter hans død. I år er det 50 år siden 
han døde og det har skabt fornyet opmærksom-
hed omkring hans musik. Foredraget gennem-
går i hovedtræk de væsentligste perioder i hans 
kunstneriske udvikling og uddyber, hvordan han 
påvirkede jazzens udvikling.
Underviseren skriver for øjeblikket en artikelserie 
til det svenske jazzmagasin Orkester Journalen, 
hvor den første kom i 2015 og handlede om 
Coltranes musik i 1965, og den anden om musik-
ken 1966 blev publiceret sidste år. Den tredje og 
sidste publiceres i løbet af 2017. 
Se mere på www.jensrasmussen-musik.dk/
publikationer/.

Tirsdag den 25/4 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Center for Dansk 
Jazzhistorie, Kjellerups Torv 2.
Pris: Kr. 125.

lP’ens storhedstid  
Fra lydmedie til gesamtkunstwerk 

_________________________________________ 
 
lektor, cand.mag. claus schatz-Jakobsen, 
institut for kulturvidenskaber, syddansk 
Universitet.
Vinylplade, grammofonplade, plade, album, 
LP, single, EP – kært barn har mange navne, og 
i dette tilfælde også flere formater. Fælles for 
dette ’barn’ er at det er et lydmedie, som bare 
ikke vil dø, selvom det i begyndelsen af 1990’erne 
blev overhalet og erstattet af Compact Disc’en. 
LP’ens forløbere var formater som 78-pladen og 
fonografvalserne - en teknologi- og kulturhisto-
rie på samlet set næsten 140 år. 
På foredraget kan du blive klogere på LP’ens 
historie, ligesom du vil få eksempler på hvordan 
grammofonpladen med sin unikke kombina-
tion af musik, tekst og pladeomslag/billede er 
blevet rendyrket som kunstart.
 
Onsdag den 1/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

introduktioner til  
symfonikoncerter 
_________________________________________ 
I samarbejde med Aalborg Symfoniorkester

konservatorieuddannet musikhistoriker Jan 
Mygind, konservatorieuddannet musikhistori-
ker rolf ruggaard og docent Peter Wang.
Forud for flere af Aalborg Symfoniorkesters 
koncerter afholdes der en gratis koncertintro-
duktion, hvor publikum kan deltage i et ca. 45 
minutters oplæg om den enkelte koncert. 
Det kræver ingen særlige forkundskaber at del-
tage i introduktionerne, og arrangementet er 
ment som et tilbud til dig, der ønsker at høre 
lidt om værkerne og selve komponisterne, som 
står bag selve koncerten, som du overværer. Det 
giver ofte en helt anden oplevelse af koncerten. 
h: Markering af gade 200 år.
i: rizzi.
J: liebreich.
k: lawrence Power.
l: brantelid.
M: reformation – Ariane Matiakh.
n: graf.
o: sæsonafslutning.
Se mere om program og foredragsholdere på 
www.aalborgsymfoni.dk og www.fuaalborg.dk.

8 dage kl. 18.30-ca. 19.15 (H:19/1, I:26/1, J:2/2, K:9/2, 
L:16/2, M:6/4, N:21/4, O:11/5). Flere informationer 
på www.aalborgsymfoni.dk.
Sted: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Find oS på FaceBook.coM/FUaalBorg

Mere end 4.000 
følger allerede 

Folkeuniversitetet 
på Facebook.

'like' siden og bliv opdateret med 
- Ugentlige tilbud
- nye programmer

- kultur- og naturrejser 
- ad hoc arrangementer

- Særtilbud
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MagiSke 
FilM
____________________________________________________ 

oplæg: lektor thoMaS MoSeBo SiMonSen, 
aalBorg UniverSitet.

A: oscAr – en reJse i glAMoUrens og FilMens 
verden.
Borte med Blæsten, The Godfather, Titanic og Ringenes 
herre er alle berømte Oscar-vindere. Mange fascineres af 
oscarshowet og dets glamour, som er en af verdens største 
mediebegivenheder. Men hvorfor fascineres vi af disse film, 
og kan vi ligefrem identificere en Oscar-vinders DNA og såle-
des opskriften på en Oscar-vinder? Med omdrejningspunkt i 
Oscar-vinderne tilbage fra 1929 og frem til i dag begiver vi os 
på en rejse igennem en række spændende, sjove, impone-
rende, oversete, men også mærkværdige modtagere af prisen.  
 
b: FilM noir – bogArT og FeMMe FATAles. 
Ridderfalken, Kvinden Uden Samvittighed, Sternwood-
mysteriet og Politiets blinde øje tilhører en række af film mel-
lem 1941 og 1958, der også kaldes for film noirs, og som mar-
kerer et både unik tematisk og stilistisk nedslag i amerikansk 
filmhistorie. Foredraget gennemgår en række film noirs og 
deres stilistiske og tematiske kendetegn, der både peger til-
bage og fremad i filmhistorien, hvor specielt nutidens instruk-
tører som Christopher Nolan og David Fincher har ladet sig 
inspirere af film noir-filmenes komplekse univers. 

c: science FicTion – FilMisk eskAPisMe og 
drØMMe oM FreMTiden.
Drømmen om fremtiden har altid fascineret mennesket, og 
således har Sci-fi filmen altid været populære, hvor Science 
fiction siger ligeså meget om den samtid, de produceres i, lige-
som de også demonstrer filmmediets teknologiske udvikling 
– fra Molieres Rejsen til Månen, via Metropolis til Rumrejsen år 
2001, Star Wars og Interstellar. I 2017 får både Bladerunner 2, 
en ny Alien film samt en række andre science-fiction film pre-
miere. Foredraget fejrer dette ved at gennemgå og diskutere 
science-fiction genren og dens betydning. 

d: den ny bØlge -  FilMens ModernisTiske 
genneMbrUd.
I Frankrig taler man om film før og efter Jean-Luc Godard og 
om opbruddet med den såkaldte kvalitetstradition, hvor en 
række unge filmskabere gennem improvisation og rebelsk-
hed fornyede filmediet og ikke mindst betragtede filmen 
som en selvstændig kunstart – oplægget tager udgangspunkt 
i den franske ny bølge omkring 1960, og illustrer hvordan 
bevægelsen ændrede måden at lave og tænke film på – samt 
efterfølgende inspirerede en lang række andre filmiske ten-
denser (som fx Dogme) og instruktører i de efterfølgende år.

4 tirsdage kl. 16.30-18.15 (A:28/2, B:7/3, C:21/3, D:28/3).
Sted: Biffen Nordkraft, Kjellerups Torv.
Pris: Kr. 435 (Biffens café er åben).
OBS: Tilmelding kun ved Folkeuniversitetet.

Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer 
på www.fuaalborg.dk

kunst  
& arkitektur

| 47 

47



kunst & Arkitektur

48 | | 49

3 store danske kunstnere
_________________________________________ 

cand.mag., kunsthistoriker Mette kyhl.

A: henry heerup. Farver og optimisme.
Henry Heerup er kendt og elsket af mange for 
sin særlige evne til at behandle livets store eksi-
stentielle temaer på en enkel og nærværende 
måde. Heerup bruger ofte symboler, dels træk-
ker han på de gamle og velkendte, dels opfinder 
han sine egne nye.
I dag huskes Henry Heerup især for sit farverige, 
fantasifulde og symbolfyldte udtryk samt for sin 
karismatiske personlighed. 
b: Wilhelm Freddie. skandale, skældsord, sex 
og succes!
I 1936 vakte Wilhelm Freddies kunstneriske 
arbejde så stærke følelser, at man skred ind 
med censur, og i 1937 måtte han 10 dage i Vestre 
Fængsel for moralsk anstødelig virksomhed. 
Ikke mindst disse hændelser har indtil vores tid 
været en næsten altoverskyggende bestanddel 
af myten Freddie og har i høj grad stået i vejen 
for kendskabet, interessen og ikke mindst forstå-
elsen for hans kunst. For hvad var der egentligt 
på spil i de 3 fængslede værker fra 1936 og hvor-
for skulle de indespærres på Kriminal-museet i 
26 år? 
c: Michael kvium. Mellem lidenskab og lidelse.
For de, der mener at forstå, og alle dem, der 
gerne vil det! Michael Kviums direkte formsprog 
og groteske motivkreds taler ubesværet til vores 
bevidsthed med billeder, der vækker både afsky 
og fascination. Han borer sig ind i sindets mørke 
afkroge og visualiserer den rå menneskelighed 
bag facaden. Kvium viser menneskets moralske 
og kropslige forfald. Hans kunst handler ikke om 
det frastødende og ekstreme som noget fjernt-
liggende, men som noget skræmmende nært, 
der lurer i os alle. 

3 onsdage kl. 19.00-21.00 (A:15/3, B:22/3, C:29/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19 (over 
gården).
Pris: Kr. 295.

Østjyllands kirkelige perler
_________________________________________ 
Bustekskursion

Turleder: Mag.art., kunsthistoriker Anne lie 
stokbro.
På Folkeuniversitetets efterhånden traditions-
rige kirketur skal vi i år besøge tre af det nye 
årtusindes mest storslåede kirkeudsmykninger, 

skabt af nogle af Danmarks mest anerkendte 
kunstnere:
I Østerhåb Kirke, Horsens skal vi se maleren 
John Kørners nyfortolkning af det traditionelle 
kalkmaleri i "Livets træ", hans udsmykning af 
korvæggen fra 2011. John Kørner blev i sensom-
meren 2016 omtalt som Danmarks mest betyd-
ningsfulde, yngre kunstner.
I Nørremarkskirken, Vejle skal vi se maleren Peter 
Brandes' gyldne udsmykning af korvæggen, 
2013. Peter Brandes hører blandt de garvede kir-
kekunstnere herhjemme, og i Nørremarkskirken 
bruger han sit "signaturmotiv", sædemanden, 
med hidtil uset grandeur. 
I Fredericia skal vi se Bjørn Nørgaards totalud-
smykning af Christianskirken, 2007. I udsmyk-
ningen nyfortolker Nørgaard både gyldne altre 
og glasmosaikker, når han breder såvel Det 
Gamle som Det Nye Testamente ud i sin karak-
teristiske billedrigdom.
Frokosten nydes et hyggeligt sted undervejs.

Fredag den 28/4 kl. 8.00-ca. 17.30. NB: Bussen 
kører præcis.
Sted: Afgang fra Thomas Boss' Gade, Aalborg.
Pris: Kr. 695 (inkl. guide, bustur, frokost. Dog 
ekskl. drikkevarer),

knæk kunstens koder
_________________________________________
I samarbejde med Kunsten

cand.phil., kunsthistoriker inger houbak.
Kunst kan opleves, men hvordan? Hvordan sæt-
ter vi ord på vores indtryk? Er kunsten åben for 
enhver fortolkning? Eller har kunsten en morale, 
funktion eller et budskab? Vi undersøger, hvad 
kunsten vil. 
Omdrejningspunktet er de forskellige kunsthi-
storiske perioder og kunstneres udtryksformer 
og stilarter. Vi blander gamle værker med nye 
og undersøger farver, former, materialer og 
ser nærmere på de tankestrømninger, der har 
været med til at skabe hver periodes opfattelse 
af egen samtid og verden i øvrigt. 
Vi kommer bl.a. i kontakt med værker af 
Hieronymus Bosch, Hans Holbein d. Yngre, Diego 
Velázquez, Kandinsky, Dali, Louise Bourgeois, 
Richard Mortensen og Jenny Saville. Kom, og få 
værktøjer til at åbne kunstens univers.

Lørdag den 1/4 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395 (inkl. adgang til museets udstillinger 
på dagen). Caféen er åben.

strejftog i dansk og  
nordisk kunst:  
samtidskunst 2000-2017
_________________________________________ 
I samarbejde med Kunsten

Mag.art., kunsthistoriker Anne lie stokbro.
Kom med på en tur gennem den nordiske 
kunstscene i det nye årtusinde. Samtidskunsten 
er vidtfavnende, eksperimenterende og på én 
gang noget nyt og mere af det, vi kender.
Samtidskunsten er vidtfavnende, mangfoldig og 
både smuk, provokerende, lettilgængelig og det 
stik modsatte. Vi skal både se, hvordan nordiske 
kunstnere agerer på den hjemlige og på den 
internationale, globaliserede kunstscene, og vi 
skal se på de mange medier, som præger sam-
tidskunsten: Installation, fotografi, performance, 
digital kunst samt naturligvis også maleri og 
skulptur i mere traditionel forstand.
Undervejs præsenteres en lang række af de 
førende nordiske samtidskunstnere. Nævnes 
kan bl.a. installationskunstneren Olafur Eliasson, 
tekstilkunstneren Alexander Grüner-Moström, 
video- og installationskunstneren Nathalie 
Djurberg, fotografen Iiu Susiraja, performance-
kunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussen, male-
ren Ola Billgren og maleren Michael Kvium. Et 
enkelt foredrag fokuserer på nogle af de bedste, 
nordiske museer, samlinger og gallerier.
Kurset er sjette og sidste del af forløbet om 
dansk og nordisk kunst. Det kan dog sagtens 
følges som et selvstændigt forløb. Tidligere del-
tagere har fortrinsret til at fortsætte forløbet.

10 tirsdage kl. 10.30-12.30 (14/2, 28/2, 14/3, 21/3, 
28/3, 4/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. entré til Kunstens udstillinger 
på kursusdage). Caféen er åben.

ind i kunstens verden:  
8 store samtidskunstnere 
_________________________________________ 
I samarbejde med Kunsten

Mag.art., kunsthistoriker Anne lie stokbro.
Samtidskunsten er fyldt med temaer som iden-
titet, etnicitet, samfundskritik, ulighed, magt 
og afmagt. Temaerne undersøges gennem 
kunstneriske processer, som hele tiden udvider 
kunstbegrebet og udfordrer den traditionelle 
opfattelse af, hvad kunst er, og hvordan den 
”performes". 
På kurset skal vi møde otte danske og 

europæiske samtidskunstnere, Kirsten Justesen, 
Lilibeth Cuenca Rasmussen, Nina Saunders, 
Rosemarie Trockel, Sophie Calle, Tracey Enim, 
Angela de la Cruz og Nathalie Djurberg, som 
på hver deres måde forholder sig til tidens store 
spørgsmål og dilemmaer, samtidig med, at de 
vedvarende ekspanderer kunstbegrebet, lader 
kunsten indgå i nye kontekster, og bringer den 
ind i nye rum.
Kurset er en del af et længere forløb. Det kan 
dog sagtens følges som et selvstændigt forløb. 
Nye deltagere er meget velkomne.

8 torsdage kl. 12.30-14.30 (16/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 
30/3, 6/4, 20/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 945 (inkl. entré til Kunstens udstillinger 
på kursusdage). Caféen er åben.

kunsthistorisk horisont: 
vestens kunst med og 
uden hjerte 1960-2017 
_________________________________________  
I samarbejde med Kunsten

Mag.art., kunsthistoriker gitte Tandrup.
Fokus er på Europas og Amerikas billedkunst 
fra 1960 til 2016 – med globale sideblik. Hvordan 
har kunstværkerne skildret vores tilstand de sid-
ste 50 år? Kunstværkernes stemning kan veksle 
mellem kold ironi og varm humor; frihed og 
bundethed, indstændig erindring og sort glem-
sel, kærlighed og had, omsorg og svigt, mest 
svigt. Har vi stadig en krop at sanse og ønske 
med, spørger mange kunstværker. Kan kunst-
neren stadig skabe en modvirkelighed, et spejl, 
vi kan bruge til at sætte virkeligheden i relief? 
Eller er der kun markedet tilbage, penge, bil-
ledforførelse? Kurset vil tegne de toneangivende 
tendenser, med et særligt blik på den kunst, der 
alligevel puster afgørende til humanistiske rester 
i verden. Mange kunstnere er i spil, blandt andet 
Andy Warhol, Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Jeff 
Koons, Cindy Sherman, Sherin Neshat, Ai Weiwei 
og Olafur Eliasson.
Kurset er sidste del af forløbet om billedkun-
stens udvikling, men kan sagtens følges som et 
selvstændigt forløb. Nye deltagere er velkomne.

10 tirsdage kl. 13.30-15.30 eller 
10 tirsdage kl. 16.30-18.30 
(31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 18/4, 25/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris pr. hold: Kr. 1.145 (inkl. materialer og entré 
til Kunstens udstillinger på kursusdage). Caféen 
er åben.

Ai Weiwei
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det tredje riges formsprog 
– Fascination og foragt 
_________________________________________  
I samarbejde med Kunsten

lektor, arkitekt MAA lars sand kirk.
Vi dykker ned i Det Tredje Riges formsprog, 
den Nationalsocialistiske arkitektur, kunst gra-
fik og propaganda. Der vises eksempler på 
kunst, planlægning og arkitektur samt design 
i 30´ernes Tyskland, herunder innovation og 
udvikling. Fra Paradepladser til plakater, grafisk 
design og innovation. De storslåede projekter 
til Germania, Prora, kunstmuseer, motorveje, 
samt nytænkning indenfor højteknologi og fra 
krigens ruinhob til nutidens kunst og arkitektur 
hvor den tragiske fortid er aktuel.
Emner er bl.a.: - Optakten fra 1919, bevægelser 
og ismer i kunst og arkitektur. - Hitlers form-
sprog og innovation, kunstnere, arkitekter, foto-
grafer og ingeniører. - Fra Ruinhob til nutidens 
Gedenkstätte og verdenskunst.

Søndag den 26/3 kl. 10.30-15.00 .
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395. (inkl. adgang til Kunstens udstillin-
ger på dagen). Caféen er åben.

Alvar Aaltos samtid  
- i arkitektur og design 
_________________________________________ 
I samarbejde med Kunsten

lektor, arkitekt MAA lars sand kirk.
Temadag i anledning af Kunstens udstilling om 
Alvar Aalto den 28/1-17/4 på Kunsten. 
Få det store overblik over nordisk og internatio-
nal arkitektur og design i Alvar Altos samtid. Vi 
ser naturligvis på Alvar Aato arkitektur og design, 
og på de vigtigste strømninger fra funktionalis-
men til nordisk funktionalisme og design, og går 
på jagt efter fællestræk og forskelligheder.  Vi 
besøger hans hus og tegnestue i Helsinki, hans 
bygninger og projekter Finland, USA og Europa. 
Det organiske formsprog og nordens store sam-
tidige arkitekter og designere som Sverre Fehn, 
Eero Saarinen, Gunnar Asplund, møbelarkitek-
ten Bruno Mathsson, Arne Jakobsen og Jørn 
Utzon samt designere i Aaltos samtid i både 
USA og Europa.

Lørdag den 25/3 kl. 10.30-15.00.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395. (inkl. adgang til Kunstens udstillin-
ger på dagen). Caféen er åben.

Art-walk
_________________________________________ 

cand.mag., kunsthistoriker Maria stensgård 
Poulsen.
Billedkunsten har så mange ansigter. I Aalborg 
giver det sig udslag i en stadigt ekspanderende 
gallerivirksomhed! Vi besøger 3-4 gallerier i cen-
trum og ser på samtidens tendenser inden for 
især maleri, grafik, skulptur og mixed media. 
Hvad er det kunstnerne vil formidle til os? Hvilke 
materialer, teknikker og formalanalytiske red-
skaber har de taget i anvendelse, så som form, 
farve og komposition? 

Lørdag den 11/3 kl. 11.00-12.45.
Mødested: Galerie Wolfsen, Tiendeladen 6.
Pris: Kr. 125. 

Familien i livet
_________________________________________ 
I samarbejde med Kunsten og Kunsthal Aarhus

Mag.art., kunsthistoriker Anne lie stokbro, lic.
phil., familieforsker Anette borchorst, Aalborg 
Universitet og digter Mads Mygind.
I anledning af det nationale kunstprojekt ’En rig-
tig dansk familie’ - initieret af Kunsthal Aarhus 
i samarbejde med Danmarks Radio og Statens 
Museum for Kunst - inviteres publikum til en 
aften med familien i centrum i fine rammer på 
på Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg. 
Hvad er en familie i dag? Hvilken rolle spiller 
den? Og hvordan ser ’en rigtig dansk familie’ 
ud? Til at besvare de spørgsmål har vi sat en 
kunsthistoriker, en familieforsker og en forfatter 
i stævne. De tre vil hver især holde et oplæg og 
en oplæsning med udgangspunkt i ’familien’, 
hvorefter publikum inviteres til selv at forsøge at 
besvare spørgsmålene. Aftenen rundes af med 
en samtale mellem panelet og publikum.
Kunstprojektet ’En rigtig dansk familie’ kan føl-
ges på Kunsthal Aarhus’ website www.kunstha-
laarhus.dk og på facebooksiden ’En rigtig dansk 
familie’.

Onsdag den 1/3 kl. 18.00-20.50.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 295 (caféen er åben).

Få et helt års 
oplevelser 
for 300 kr.
Som medlem af Klub Kunsten + Utzon får du fri adgang  
til Kunsten og Utzon Center med en ledsager i et helt år.

Derudover får du:

• Invitationer til udstillingsåbninger (med ledsager)

• 10% rabat i butik, Café Aalto og Restaurant JØRN for  
kortholder og ledsager

• Tilsendelse af Kunstens sæsonprogram via post

• Tilsendelse af nyhedsbreve via mail

• Fri adgang til Louisiana for kortholder og ledsager* 

Køb dit medlemskab i dag på kunsten.dk/klub

Kunsten+Utzon_Logo_large_White

*i en begrænset periode

Klubannonce 2.indd   1 25/11/2016   23.55
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demokrati i mørkelygtens 
skær 
_________________________________________

cand.mag., journalist, forfatter Jesper Tynell, 
Embedsmænd skærer løbende tal, jura og fak-
tuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger 
regeringens politik. Som spillereglerne er i dag, 
er det tilmed deres pligt. De skal tjene ministe-
ren og kan straffes for ikke at gøre det - også 
selvom det er tvivlsomt, om de dermed bryder 
loven eller taler usandt over for vælgerne og de 
folkevalgte. Men hvad betyder spillereglerne i 
praksis for den parlamentariske styringskæde 
og for demokrati? Er reglerne mest befordrende 
for folkestyre eller for topstyre? Det er nogle af 
de spørgsmål, Jesper Tynell vil belyse, når han 
fortæller om sin bog Mørkelygten.
BOG: Jesper Tynell har udgivet bogen 
'Mørkelygten - embedsmænd fortæller om poli-
tisk tilskæring af tal, jura og fakta', der er blevet 
tildelt FUJ-prisen 2015 og Blixen-prisen 2015. 
Bogen er netop udkommet i en opdateret og 
udvidet udgave.

Tirsdag den 28/3 kl. 16.30-19.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 195.

Præstationssamfundet
_________________________________________

lektor Anders Petersen, Aalborg Universitet.
I bogen ’Præstationssamfundet’ argumente-
rer Anders Petersen for, at opblomstringen af 
depressionsepidemien må ses på baggrund af, 
at præstation har fået status af ideal for det gode 
liv. Opblomstringen af depression er en seismo-
graf for en tendens i tiden, hvor det er afgørende 
at gøre sig gældende og præstere på jobbet og 
i privatlivet. Det er ikke vigtigt, hvad man er god 
til, men det er altafgørende, at man ustandseligt 
præsterer optimalt inden for et eller andet. Det 
samfundsmæssige pres, som nutidens individer 
må håndtere og tage på sig, er grundstenen til 
en depressionsbølge, vi oplever i tiden. 
I dette foredrag vil Anders Petersen uddybe 
pointerne fra sin bog og lægger op til kritisk 
debat om præstationssamfundet.
NY BOG: Præstationssamfundet af Anders 
Petersen. Hans Reitzels Forlag; 2016. Bogen kan 
købes til nedsat pris ved foredraget.

Torsdag den 6/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: 125.

religion og nationalisme i 
den globaliserede verden 
_________________________________________ 
I samarbejde med Humanistisk Samfund  
Aalborg.

Professor em. Uffe Østergård, cbs.
Religion og nationalisme forsvandt ikke i takt 
med at samfundene blev moderne. 
Religioner er i voldsom fremgang over hele jor-
den. Voldelig fundamentalisme og religiøs ter-
ror på den ene side, fredelige budskaber på den 
anden. I Europa har oplysningstidens sekulære 
værdier: Menneskerettigheder, humanisme, 
demokrati og afskaffelse af dødsstraf, vundet 
indpas.
Forskellene  mellem landes nationalisme er blot 
variationer over fælles kulturtræk. Man kan tale 
om mindst fem ’kirkeretninger’ i EUropa, den 
katolske, de ortodokse, de protestantiske, jøde-
dommen og islam. Adskillelse af stat og kirke, på 
fransk laicité (der ikke dækkes af ordet sekulari-
sering) spiller en større rolle i andre europæiske 
lande end i Danmark, hvorfor laicismen tilspid-
set kan kaldes Europas sjette ’kirkeretning’. 

Torsdag den 23/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

darwinistisk  
eksistentialisme  
_________________________________________  
I samarbejde med Humanistisk Samfund  
Aalborg

Antropolog, forfatter dennis nørmark.
Hvad skal man bruge Darwins evolutionslære 
til her i livet? Dennis Nørmark forsøger at give 
svaret i et foredrag der fokuserer på, hvordan vi 
som mennesker kan lære at finde stor skønhed i 
vores viden om at intet her på jorden har noget 
egentligt formål andet end sin egen overlevelse. 
Undervejs skal vi besøge et par udbredte fejlta-
gelser omkring Darwins teori, arternes udvikling, 
menneskets oprindelse og meningen med det 
hele. For kun på den måde kan vi stå tilbage 
med et måske dystert, men til gengæld mere 
realistisk billede af hvad vi egentlig laver her på 
jorden og hvordan vi kan gøre livet en anelse 
bedre for os alle sammen. 

Torsdag den 20/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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Forstå kinesisk kultur – 
Med hjælp fra kierkegaard 
og h. c. Andersen
_________________________________________

cand.ling.merc. Xinxin ren gudbjörnsson.
Kurset er en introduktion til kinesisk kultur, hvor 
vi bruger Kierkegaard og H. C. Andersen som 
nøgler for kinesisk kulturforståelse. Vi gennem-
går baggrund for kinesernes store kærlighed 
til Kierkegaard og H. C. Andersens forfatterska-
ber og fascination af deres liv og virke. Hvordan 
fortolker man dem i Kina med udgangspunkt 
i kinesisk historie, kultur og samfund? Hvordan 
bruger man deres tanker i moderne kontekst? 
Hvordan ser man Kierkegaard og H. C. Andersen 
i forhold til kinesiske filosoffer og forfattere? 
Underviseren er bl.a. kendt fra DR-programmet 
'Xinxin og de fortabte indvandrere'.

Lørdag den 25/3 kl. 11.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 245.

integration og demokrati
_________________________________________

Ph.d. Jørgen christensen.
”Skal muslimer have lov at bede, når de er i 
skole? Skal en etnisk dansker kunne sige nej til 
at blive behandlet af en muslimsk læge? Det er 
nogle af de spørgsmål om integration af ind-
vandrere, der har været oppe i den offentlige 
debat i de sidste år. På denne temadag vil disse 
problemstillinger blive belyst ud fra den dan-
ske demokratiske tradition. Det samme gælder 
spørgsmålet om, hvordan vi bedst får gjort ind-
vandrere og flygtninge til en del af det danske 
demokrati. Vil integrationsydelsen fx føre til at 
indvandrere og flygtninge anstrenger sig mere 
for at komme ud på arbejdsmarkedet? Eller vil 
de give op og ende i fattigdom? Den samme 
type spørgsmål kan stilles mht. hvilke krav, man 
skal stille for give indvandrere et dansk statsbor-
gerskab. Endelig vil vi diskutere, hvad der får et 
samfund til at hænge sammen. Er det nødven-
digt, at vi alle spiser sovs og kartofler? Skal vi alle 
sammen have den samme religion? Spiller det 
en rolle, at der ikke er alt for stor økonomisk ulig-
hed i samfundet?  Eller er det noget helt fjerde?
BOG: Underviseren har bl.a. skrevet ”integration 
og demokrati”. 
 
Lørdag den 25/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 295.

kriminologiens verden
_________________________________________

cand.scient.soc. luna Willadsen.
Kriminologi omhandler studiet af kriminalitet, 
normbrud og afvigelse i en samfundsmæssig 
kontekst, konsekvenserne af kriminalitet samt 
de indsatser, der kan forebygge eller bekæmpe 
udviklingen af kriminalitet. 
Formålet med denne temadag er, at give del-
tagerne en bred indsigt i kriminologiens ver-
den. Hvordan kriminologien er i praksis? Hvilke 
forestillinger har folk om kriminologien og dets 
temaer? Underviseren vil bl.a. fortælle, hvor-
dan vi straffer, forbrydelser og hvordan de ind-
satte har det i de danske fængsler og arrest-
huse. Herudover vil hun udfordre deltagerne på 
deres egen retsfølelse og deres egne tanker om 
kriminologien. 
Formålet er at få deltagerne til at se kriminolo-
gien på en anden og mere praktisk måde, såle-
des at deltagerne vil få øjnene op for hvordan 
kriminologi udspiller sig i Danmark i dag. 

Lørdag den 18/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

new Public Management 
og det neo-liberalistiske menneskesyn

_________________________________________

Mag.art. kirsten klercke og mag.art. gitte 
Pedersen.
I 2015 udkom en engelsk undersøgelse af New 
Public Management (NPM). NPM skulle effek-
tivisere den offentlige sektor efter det private 
erhvervslivs principper. Offentligt ansatte og 
deres ’kunder’ har kritiseret, hvordan deres 
arbejde under NPM har været domineret af 
målingstvang og registrering, der tids- og ind-
holdsmæssigt udgrænser deres fag og arbejds-
indsats og gør økonomisk målbare effekter. 
At opfatte mennesker udelukkende som Human 
Capital er knyttet sammen med det neoliberali-
stiske menneskesyn. Det neoliberale menneske 
er og bør være et rationelt, robust, kognitivt vel-
udrustet individ, der behersker tilværelsen i en 
cost-benefit kalkules skær. Denne lykkekalkula-
tion har af og til har modsat effekt, rent ’menne-
skeligt’, i form af udbredt stress og depression.
Er det ikke på tide at gøre status – hvordan synes 
vi egentlig selv, det går?

Torsdag den 16/3 kl. 16.30-19.15.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

debatten der ikke vil ’dø’  
For og imod aktiv dødshjælp
_________________________________________

I nutidens Danmark er debatten om aktiv døds-
hjælp blusset op, og er blevet et meget aktuelt 
emne for os alle. Skal man i Danmark have aktiv 
dødshjælp, så man kan gøre en ende på sine 
kæres lidelser, eller er det en for stor byrde og 
beslutning at tage for andre mennesker? Hvem 
skal beslutte om menneskets ønske om at dø er 
tilstrækkeligt begrundet?
Tag med til to foredrag, hvor der er mulighed for 
at få mere indsigt i debatten, og hvad det vil sige 
at have mulighed for aktiv dødshjælp. 
A: hvad er aktiv-, hvad er passiv dødshjælp?
Formand Flemming Schollaart, En Værdig Død.
b: hvorfor vi bør legalisere aktiv dødshjælp!
Lektor i social epistemologi Klemens Kappel, 
Københavns Universitet.

2 dage (A:Torsdag den 30/3 kl. 17.00-18.45, 
B:Tirsdag den 5/4 kl. 19.00-20.45).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 195.

det nye berlin
_________________________________________

lektor, forfatter Mikael busch.
Det er snart en menneskealder siden, Muren i 
Berlin ”faldt” – nærmest ved en bureaukratisk til-
fældighed. Der kunne sættes punktum for Den 
kolde Krig og vejen var banet for, at Berlin kunne 
blive hovedstad for et genforenet Tyskland.
Det nye Berlin er ikke storslået som Rom eller 
New York.  Berlin er ikke smukt sammenhæn-
gende som Paris eller Prag. Berlin er knap 
nok en metropol: Der bor færre mennesker i 
dagens Berlin, end der gjorde før Den anden 
Verdenskrig. Berlin er først og fremmest inte-
ressant som kulturby: 4 operascener, adskillige 
teatre, koncerthuse og museer i verdensklasse. 

Lørdag den 25/3 kl. 12.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

israel i historien
_________________________________________

A: israel gennem historien.
Ambassadør Barukh Binah, Israels ambassadør 
i Danmark.
I 2017 rammer vi mange mærkeår i Israels histo-
rie, da der både er gået 50 år siden krigen i 1967, 
70 år siden delingsplanen i FN i 1947 og 100 år 
siden Balfour-deklarationen blev skrevet i 1917. 
Samtidig må man heller ikke glemme, at det er 
120  år siden at den første zionistkongres blev 
afholdt i Basel i 1897. Den israelske ambassadør 
vil reflektere over de mange jubilæer og samti-
dig fortælle om sit store kendskab til forholdet 
mellem Israel og dets tætte allierede USA. 
b:israels bosættelser på den besatte vestbred.
Lektor Danny Raymond, Aalborg Universitet.
Fænomenet og problematikken omkring de 
israelske bosættelser på den besatte Vestbred 
bliver skildret ud fra et historisk perspektiv. 
Forelæsningen vil tage udgangspunkt i skabel-
sen af de første bosættelser efter 6. dagskrigen 
i 67. Vi vil se på hvilke politiske og militærstrate-
giske overvejelser der gik forud for beslutningen 
om at oprette den første bosættelse. Derefter 
vil vi prøve at forstå, hvad det er for religiøse 
og politiske ideologier der ligger til grund for 
bosætter bevægelsen virke. 

2 onsdage kl. 16.30-18.15 (A:1/3, B:8/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 195.

danMarkS Magtelite
______________________________________________
kUn For sTUderende PÅ AAU & Ucn

adJUnkt chriStoph 
hoUMan ellerSgaard, 
copenhagen BUSineSS 
School.
her kan du som studerende opleve 
sociolog christoph houman ellersgaard 
løfte sløret for, hvem der i virkeligheden 
styrer landet. danmark er nemlig mere hierarkisk 
opbygget end de fleste af os går og tror. det kunne 
ellersgaard og Anton grau larsen konstatere efter 
4 års arbejde med kortlægning af mere end tusind 
bestyrelser, fonde, udvalg, vl-grupper og andre ste-
der, hvor magtfulde mennesker mødes.
i deres bog ’Magteliten – hvordan 423 danskere styrer 
landet’ (Politikens Forlag) fortæller de os, hvem det i 
virkeligheden er, der trækker i trådene, hvordan de 
gør det og hvem der står uden for magtens lille klub.
vær med, når Folkeuniversitetet inviterer til 
studenterforedrag!

Mandag den 13/2 kl. 19.00-20.45.
sted: Aalborg Universitet, rendsburggade 14, aud. 
3.107.
Fri entré (tilmelding nødvendig). obs: kun for stude-
rende på Aalborg Universitet & Ucn.
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vide verden: Paris
_________________________________________

cand.mag., kulturjournalist, oversætter Ulla 
gjedde.
Aarhus Universitetsforlag har stået bag en række 
bøger om verdens storbyer i serien ’Vide verden’. 
En række prominenteforfattere har skrevet om 
en storby ud fra hver deres personlige vinkel. En 
af byerne i fokus har selvfølgelig været ’Byernes 
by’ Paris. Underviseren på denne temadag har 
bidraget til bogen om Paris som udkom i 2013.
A: Paris under angreb.
Den 13. november 2015 blev Paris mål for en 
række terrorhandlinger og der blev indført und-
tagelsestilstand i landet. Byens motto er dog 
ikke for ingenting Fluctuat, nec mergitur (den 
kastes rundt af bølgerne, men synker ikke).
Byen har adskillige gange før været udsat 
for angreb. Her vil vi koncentrere os om to: 
Vikingernes angreb på Paris og især belejrin-
gen af byen i 886 og preussernes belejring af 
den franske hovedstad i den fransk-tyske krig i 
1870-71.
b: byfornyelse i Paris før - og n u
Med afsæt i bl.a. Kristian Hvidts bog om den 
gennemgribende byfornyelse i Paris i sidste 
halvdel af det 19. århundrede skal vi dykke ned 
i arrondissementernes historie. Paris byfornys 
også i det 21. århundrede, men nu er det mere 
bæredygtighed og grøn tænkning, der er dan-
nende for renovering af de gamle kvarterer, 
c: Fire nye eller nyrenoverede museer i Paris
• Museée du Quai Branly. Det er tegnet af Jean 
Nouvel og blev indviet i 2006
• Musée de l'Immigration. François Mitterrand 
tog initiativet til dette museum, der først stod 
færdigt i 2007.
• Fondation Louis Vuitton åbnede i 2014. 
Modemagnaten Arnault står bag dette smukke, 
luftige museum for moderne kunst, der ligger 
i Bois de Boulogne og er tegnet af den kendte 
arkitekt Frank Gehry. 
• Musée de l'Homme er fra 1938. Museet førte en 
hensygnende tilværelse og lukkede i 2009 for 
at genopstå som en fugl føniks af asken i 2015, 
smukt, moderne, vedkommende.

Lørdag den 8/4 kl. 10.30-15.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

eUropa rUndt på  
80 MinUtter 
_________________________________________

lekTor i hisTorie MorTen rAsMUssen, 
kØbenhAvns UniversiTeT og JoUrnAlisT 
sAnne grAM FAdel, dr.
’Wir schaffen das!’ sagde den tyske kansler 
Angela Merkel i 2015 om flygtningesituationen i 
Europa. Merkels ord har mødt stor kritik og hun 
har sidenhen distanceret sig fra dem. Troen på 
europæiske løsninger synes afløst af enegang og 
grænsebomme. Udfordringerne er da også til at 
få øje på. Storbritannien er på vej ud af unionen, 
nationalismen spirer, arbejdsløsheden er fortsat 
høj i Sydeuropa og en løsning på flygtningekri-
sen har lange udsigter. Hvor slem er situationen 
lige nu? Er der lyspunkter? Er Europa en stor-
magt eller et museum i fremtiden? Få en skarp 
analyse af Europas nuværende tilstand og frem-
tidsudsigter. Der vil være foredrag, samtale og 
perspektiver fra forskellige steder i Europa.

ny Forening: Foredraget er det første arran-
geret af Folkeuniversitetets nye apolitiske, non-
profit og medlemsbaserede forening – europa 
nU. Foreningen har fokus på formidling af 
forskning indenfor europæisk politik, kultur, 
historie og geografi. de kr. 150 arrangementet 
koster giver et års medlemskab af foreningen. 
som medlem får du adgang til tilbud og rabat-
ter på arrangementer ved Folkeuniversitetet i 
Aalborg, Aarhus, herning, kolding, odense og 
emdrup. der afholdes en årlig generalforsam-
ling i september, hvor alle medlemmer invite-
res. Ønsker du at deltage i arrangementet uden 
at blive medlem af foreningen, så kan du vælge 
det fra ved køb af billetten.
Foredraget afholdes også i Aarhus, odense, 
emdrup og slagelse.

Torsdag den 23/3 kl. 17.00-18.35.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19 (over 
gården).
Pris: Kr. 150 (inkl. medlemsskab af Folke-
universitetets nye forening om EU. Kan evt. 
fravælges ved bestilling).

Mød
eUropa

sicilien - historie, kunst og 
kultur fra antik til nutid  
_________________________________________

Få steder i verden kan se tilbage på en så spæn-
dende og omtumlet historie som Italiens sydlig-
ste region, Sicilien. Gennem de sidste ca. 2700 
år har øen stort set uden afbrydelse været under 
fremmed herredømme, hvilket ofte har givet 
anledning til rigdom og kulturel vækst, men til 
andre tider forårsaget udbytning og fattigdom.
I denne foredragsrække samler interessen sig 
om den græsk/romerske oldtid, den normanni-
ske middelalder, og der sluttes af  med et kik 
på nutidens Sicilien, bl.a. de nutidige mafiosiske 
tyranner.
Foredragsrækken bliver fulgt op af en studie-
rejse til Sicilien fra den 17/10-25/10 2017 med 
Hans Jørgen Frederiksen og Carsten Cramon 
som rejseledere. Udførlig rejsebeskrivelse kan 
ses på www.cc5.dk.
A: græske templer og tyranner - romerske tea-
tre og mosaikker.
Ekstern lektor, mag.art. Thyge C. Bro, Københavns 
Universitet.
b: det normanniske sicilien.
Lektor Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus 
Universitet.
c: det moderne sicilien.
Ekstern lektor Poul Breyen, RUC.
d: Arkimedes fra siracusa – antikkens mekani-
ske geni.
Cand.scient. Carsten Cramon.
e: Arkimedes fra siracusa – matematikkens 
troldman.
Cand.scient. Carsten Cramon.

5 mandage kl. 17.00-18.45 (A:6/3, B:13/3, C:20/3, 
D:27/3, E:3/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

den virkelige  
flygtningekrise 
_________________________________________

lektor Johannes dragsbæk schmidt, Aalborg 
Universitet.
Antallet af flygtninge og migration fremstilles 
tit i medier og af politikere, som et kæmpe pro-
blem og afgør i mange tilfælde valg og folkeaf-
stemninger, som det nylige Brexit, hvor England 
ser ud til at skulle forlade EU. I virkelighedens 
verden forholder det sig en anelse anderledes, 
idet antallet af flygtninge i 2016 er stort set det 
samme som for 10 år siden og derfor kan man 

snarere tale om at det såkaldte "flygtningepro-
blem" italesættes, som en sikkerheds- og økono-
misk trussel mod samfundet og velfærdsstaten. 
Denne forelæsning tager fat i den virkelige krise 
omkring flygtninge og internt fordrevne og for-
søger at forklare den seneste udvikling.

Tirsdag d. 30/5 kl. 17.00-18.45
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 125.

UsA i verden efter valget 
_________________________________________

Professor i statskundskab derek beach, Aarhus 
Universitet. 
Resultatet af det amerikanske valg i november 
2016 var anledning stor forbavselse og chok 
mange steder i verden. Dette grundet en særlig 
bekymring for den nye præsidents linje i inter-
nationale sammenhænge. Men hvordan skal 
vi forstå USA’s udenrigspolitik efter valget af 
Donald Trump som præsident? 
På foredraget rettes blikket først på den rolle 
som USA plejer at spille i verden. Vi vil dernæst 
snakke om de amerikanske interesser mht. 
spredning af demokrati, stabilitet og ’open door’ 
politikken mht. den globale økonomi, efterfulgt 
af en diskussion af amerikansk ’exceptionalisme’ 
og amerikanernes selvforståelse af deres rolle i 
verden. Dette er efterfulgt af debatten omkring 
amerikansk magt og en mulig multipolær 
verden. Til sidst vil vi fokusere på, hvad der er 
nyt, baseret på de første måneder af Trump’s 
embedsperiode.
Underviseren er ekspert i Europa-, USA- og inter-
nationale forhold. 

Torsdag den 23/3 kl. 19.15-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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Fra jord til jord: hvad sker 
der med kroppen, når vi 
dør
_________________________________________

retskemiker, cand.polyt. Martin Worm-
leonhard, sdU.
Liv og død har altid haft en evne til at fascinere, 
forundre og skræmme mennesket. I dette fore-
drag vil vi beskæftige os med begreberne fra en 
naturvidenskabelig vinkel: Hvad vil det egent-
lig sige, at noget er levende? Det tror vi at vide 
instinktivt, men det er faktisk ikke helt nemt at 
definere. Når vi forhåbentlig har fået på plads, 
hvad det vil sige at være levende, så kan vi jo 
straks derefter begynde at overveje, hvad der 
sker, når de processer ophører. Det er jo for-
holdsvist dyrt at være i live, sådan rent energi-
mæssigt, så når vi ikke længere har energi til at 
holde indersiden på indersiden, hvad sker der så 
med vores krop?
Selvom kroppen har det med at blive lidt rodet 
efter døden, så kan vi jo stadig foretage målin-
ger på den, og f.eks. finde ud af om en afdød har 
taget stoffer - men vi kan også se på skeletter fra 
middelalderen hvor høj skelettets ejer var, sådan 
omtrent. Med moderne teknologi kan vi meget 
mere - men hvor meget? - og hvordan? 

Onsdag den 15/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

Feltornitologi
_________________________________________ 
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening

Forfatter, ornitolog klaus Malling olsen.
Et kort og intenst kursus i hvordan du lærer 
nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i 
Aalborg fredag aften med en gennemgang af 
de fugle, der er chance for at se på lørdagens 
ekskursion. Vind og vejr har stor betydning for, 
hvor vi tager hen. Ved godt vejr tager vi til Skagen 
for at studere trækket af rovfugle, svømmefugle 
og småfugle. Er vejret dårligt for træk, besøger 
vi i stedet Vejlerne, hvor vi ser på svømme- og 
vadefugle, og måske besøger vi Bulbjerg med 
sin koloni af Rider. 

Fredag-Lørdag den 28-29/4; Fredag kl. 18.30-
21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00.
Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 
12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales 
nærmere fredag).
Pris: Kr. 695,- (medlemmer af DOF dog kr. 495,-).

rewilding – vildnis og 
videnskab 
_________________________________________ 
I samarbejde med Vildmoseforeningen.

Museumsinspektør, cand.scient., Morten dd 
hansen, naturhistorisk Museum.
Den danske natur bliver i disse år meget vildere, 
ikke blot fordi det er sjovt, men også fordi en vil-
dere og mere selvforvaltende natur utvivlsomt 
er et af de allerbedste redskaber, hvis vi vil sikre 
den truede biodiversitet for eftertiden. Senest 
har Molslaboratoriet i Mols Bjerge opgivet 70 års 
detailforvaltning og ladet hele områder hegne 
med et enkelt hegn, hvor Galloway-køer og 
Exmoor-ponyer nu helårsgræsser uden tilskuds-
fordring. Rewilding er langt fra et nyt begreb, 
men der er stadig masser af ting at blive klogere 
på. I foredraget vil Morten DD redegøre for, hvad 
vi ved, og hvad vi endnu ikke ved, ligesom han 
vil fortælle om rewilding i en politisk kontekst: 
Er en vildere natur noget, der ”sælger” billetter? 

Torsdag den 20/4 kl. 19.00-20.45.
Sted: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 
Dokkedal, Storvorde.
Pris: Kr. 125 (dog fri entré for medlemmer  af 
Vildmoseforeningen).

kloning og klonings- 
teknikker 
_________________________________________

lektor em., ph.d., cand.scient. hans ingolf 
nielsen, Aalborg Universitet.
Kloning er et meget følelsesladet udtryk. Det 
kan lede tankerne hen på ”produktion” af ens-
artede ideal-mennesker udviklet for at tilfreds-
stille diktatorer. Det kan også få en til at tænke 
på at genskabe en kopi af yndlingshunden eller 
for den sags skyld af en elsket ægtefælle eller 
forælder. Alt dette er heldigvis stadig fantasi – og 
bliver forhåbentlig aldrig andet.
Kloning som sådan er noget helt andet og 
meget mindre kontroversiel. Ikke bare er det 
en naturlig foreteelse hos mikroorganismer, 
planter, dyr og endog mennesker (enæggede 
tvillinger), det er også en serie teknikker, der 
med fordel og i hvert fald delvist kan benyttes i 
planteavl, landbrug og i forbindelse med – også 
menneskelig! – forplantning.
Disse typer af kloning og kloningslignende tek-
nikker vil blive gennemgået og diskuteret.

Mandag den 27/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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kan vi genskabe kroppen 
kunstigt? 
_________________________________________

Kroniske sår, manglende lemmer og nedslidt 
brusk i knæet på en håndboldspiller. Tre lidel-
ser som kan være svære eller direkte umulige 
for lægerne at behandle. Men den nyeste tek-
nologiske forskning og viden om vores krop kan 
måske løse dette problem.
Inden for tre forskningsfelter er man efterhån-
den ret langt fremme i udviklingen af ”kunstigt” 
væv. Stamceller fra fedtvæv kan genopbygge 
knogler og hele sår. De første danskere er blevet 
udstyret med robotproteser. Og 3D-printerne 
skyder nye kropsdele ud, som kan kickstarte en 
naturlig genopbygning af brusk og led i kroppen.
Tre skarpe forskere guider dig igennem de nye-
ste forskningsresultater og introducerer dig til 
virkelighedens science fiction.
A: virkelighedens cyborg .
Lektor Shaoping Bai, Aalborg Universitet.
b: stamceller – fra fedt- til knoglevæv.
Lektor Trine Fink, Aalborg Universitet.
c: 3d-print af knogler, brusk og led.
Lektor Jens Vinge Nygaard, Aarhus Universitet.

3 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:15/3, B:22/3, C:29/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

The robotic grandma
_______________________________________

christian gjørret, leder af "vive les robots!
"Den Kybernetiske Bedstemor" er titlen på den 
H.C. Andersen-inspirede tjekkiske mester ani-
mator Jiří Trnka's korte stop motion animation 
fra 1962. Sci-fi produktionen varsler ligesom 
beskrevet i "Nattergalen" en hverdag, hvor en 
mekanisk teknologi kan erstatte det levendes 
omsorg for en person. Men hvor begge skil-
dringer af menneskets møde med en robot-
lignende genstand portrætteres med en hvis 
form for skeptisk, så er der generelt anderledes 
positive beskrivelser i nutidens mediedækning 
om implementeringen af robotter indenfor det 
sociale og sundhedsmæssige område i dagens 
samfund. Hvorfor er denne skildringen af sociale 
robotter rykket sig indenfor det sidste halve 
århundrede?  
Vi vil i foredraget bl.a. belyse de forskelligar-
tede dimensioner af dialoger, der er myntet på 
robotter, som er beregnet til brug indenfor pleje, 
omsorg, sundhed og undervisning.

Tirsdag den 28/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

kosmologi
_________________________________________

cand.scient., astronom holger nielsen.
Kosmologien beskriver den fysiske verdens 
opbygning og, ikke mindst, dens udvikling med 
tiden. Vores viden om og opfattelse af Universet 
har ændret sig meget i tidens løb. Men siden 
1960-erne har observationer med store kikkerter 
på jordoverfladen og specialbyggede observa-
torier i rummet leveret så mange nye data, at 
kosmologien har ændret sig fra at have været 
en meget spekulativ beskæftigelse til at blive en 
præcisionsvidenskab.
Temadagen vil derfor som kerneemne beskrive 
denne udvikling, herunder opdagelsen af 
Universets udvidelse, den kosmologiske bag-
grundsstråling, det mørke stof, Universets acce-
lererede udvidelse og den mørke energi samt 
påvisningen af gravitationsbølger.
Overskrifter vil være: 
- gravitation og sorte huller.
- strejftog i solsystemet.
- liv i Universet og Fermis paradoks.

Lørdag 18/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

natur og kultur i det  
sydlige Atlanterhav 
_________________________________________  
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, 
Nordjylland og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. 

Marinbiolog, cand.scient. christian A. Jensen.
Fugle, dyr, natur og kultur -  oplevet på en 13.500 
km lang sørejse gennem  det sydlige Atlanterhav. 
Antarktis omgivet af et iskoldt, næringsrigt og 
stormomsust hav danner livsgrundlaget for en 
række havfugle og pattedyr og er samtidig et 
vidnesbyrd om en næsten grænseløs udnyttelse 
af den antarktiske natur. Mod nord bliver van-
det varmere og mere næringsfattigt. Her danner 
den atlantiske højderyg en række små øer, der 
udgør en perlerække af oaser i dette kæmpe 
ocean. South Georgia, Gough, Tristan da Cunha, 
Sankt Helena, Ascension og Kap Verde rummer 
hver især store koncentrationer af ynglende hav-
fugle som pingviner, stormsvaler, suler og terner. 

Mandag den 6/3 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125 (medlemmer af de samarbejdende 
foreninger har fri adgang).

grønlands natur
_________________________________________

cand.scient., biolog Uwe lindholdt.
På temadagen vil der blive vist, hvordan de grøn-
landske dyr og planter har tilpasset sig til det 
barske arktiske miljø, men også hvordan de er 
sårbare over for menneskelige påvirkninger bl.a. 
i form af jagt, forurening og klimaændringer.
Og forandringerne er desværre voldsommere 
end nogensinde. Indlandsisen smelter og træk-
ker sig tilbage med uhørt hast. Grønland er også 
grønne fjelde med en pragt af vilde blomster, 
lange fjorde, stejle klipper, bjerge, varme kilder 
og en himmel, uendelig høj og en luft så skæ-
rende ren. Under den korte og intense arktiske 
sommer prydes fjeldlandskaberne af et væld af 
farver fra blomster, urter, mos og lyng. Fem slags 
orkideer blomstrer i Grønland. Grønland er bare 
grønnere end mange tror. Grønland rummer en 
stor rigdom af spændende dyrearter, der alle 
har tilpasset sig det arktiske klima både til lands 
og til vands. 

Lørdag den 25/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

istider og mellemistider, 
landskaber og lagfølger 
_________________________________________ 
I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

dr.scient. Michael houmark-nielsen, statens 
naturhistoriske Museum.
A: Fra drivhus til frysehus - en rejse gennem 50 
millioner års klimaforandringer.
En række processer har spillet sammen i et 
komplekst mønster, der har styret udviklingen 
mod vort nuværende istidsklima på Jorden.
Faktorer som indstråling fra solen, den pladetek-
toniske udvikling, atmosfærens indhold af driv-
husgasser, havstrømme og vindsystemer og den 
globale cirkulation. Og hvorfor ændrer kvartærti-
dens klima sig mellem istider og mellemistider?
b: vendsyssels landskaber og lagfølger .
Lønstrup Klint er et fornemt eksempel på, hvor-
dan kvartærtidens aflejringer kan ”læses” og 
forstås. Vendsyssels landskaber er især formet 
af gletsjere, landhævning og havets kræfter. De 
seneste udgivelser om landskabets dannelse vil 
blive gennemgået med udgangspunkt i en for-
tælling om Jyske Ås' geologiske historie. 

Lørdag den 29/4 kl. 10.30-15.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

Fossile krebsdyr fra danske 
geologiske aflejringer 
_________________________________________ 
I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

konservator, collections Manager sten lennart 
Jakobsen, statens naturhistoriske Museum /
geologisk Museum.
Krebsdyrene hører til leddyrenes store gruppe 
(rækken Arthropoder), som foruden krebs-
dyrene omfatter velkendte dyregrupper som 
dolkhaler, skorpioner, edderkopper og insekter. 
Krebsdyrene udgør en særlig klasse (Crustacea) 
inden for leddyrene og kendes fossilt tilbage til 
Kambrium 542-488 millioner år før nu. 
I de danske geologiske aflejringer fra det tidlige 
kridt på Bornholm til det yngste miocæne ler-
lag ved Gram er der efterhånden fundet mange 
forskellige arter.  I foredraget vil krebsdyrenes 
udvikling og forekomst i Danmark bliver præ-
senteret, og deltagerne opfordres til at med-
bringe egne fund af fossiler til bestemmelse 
også selvom det ikke er fossile krebsdyr. 

Lørdag den 22/4 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Jordens mineraler 
_________________________________________ 
I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

lektor em. i geologi hans dieter Zimmermann, 
institut for geoscience, Aarhus Universitet.
Et kursus om jordens mineraler - Fra kvarts og 
feldspat til guld og ædelsten. Den faste Jord 
består af mineraler. De er både jordklodens 
elementære byggesten og samtidigt absolut 
uundværlige som råstoffer. Man kender i dag ca. 
5.000 forskellige mineraler. Alligevel er mine-
ralernes fascinerende verden ret overskuelig: 
Kun ca. 25 forskellige mineraler udgør over 99% 
af den totale bjergartsmasse i Jordens skorpe 
og kappe. Således vil kursets fokus være på de 
bjergartsdannende mineraler.
I første omgang vil vi beskæftige os med hvad 
mineraler egentlig er, hvilke egenskaber de har, 
hvordan de inddeles, hvor de findes, hvad vi bru-
ger dem til. 
Kurset vil bl.a. omhandle øvelser, hvor delta-
gerne  kommer til at arbejde med håndstykker 
af udvalgte malmmineraler. 

Weekenden den 11-12/3; lørdag kl. 10.00-16.00 og 
søndag kl. 9.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595 (inkl. kompendium).
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signalbehandling og 
moderne lyd-systemer 
________________________________________ 
Foredrag + Laboratoriebesøg

lektor Peter koch, professor søren bech 
og ph.d. neofytos kaplanis, alle Aalborg 
Universitet.

I mere end en menneskealder har man anvendt 
elektroniske kredsløb til at foretage analyse og 
modifikation af forskellige signaltyper eksem-
pelvis radiosignaler, akustiske signaler og fysio-
logiske signaler. I takt med at man har fået 
bedre og bedre styr på udvikling af halvleder-
teknologien i form af til stedse mere ydedyg-
tige micro-processorer, er signalbehandlingen 
flyttet fra det analoge til det digitale domæne. 
Potentialet i digital signalbehandling (Digital 
Signal Processing, DSP) er enormt og aftenen vil 
starte med en introduktion til netop DSP.
Herefter vil vi se på en konkret anvendelse 
indenfor digital modifikation af lydsignaler. Via 
et stort antal højttalere, som er placeret på spe-
cifikke positioner omkring en lytter, har applika-
tionen til formål at skabe et lydfelt, der oplevel-
sesmæssigt kan hensætte lytteren til et hvilket 
som helst fysisk rum. Alt sammen baseret på 
digital modifikation af lyden. 
Aftenen afsluttes med demonstration i Aalborg 
Universitets topmoderne lydlaboratorium.

Mandag den 27/3 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7B 
(mødested foran hovedindgangen).
Pris: Kr. 125.

dansk dybhavsforskning 
ca. 1920-1930 
_________________________________________ 

lektor bo Poulsen, institut for kultur og 
globale studier, Aalborg Universitet.
I de første årtier af 1900-tallet var dansk hav-
forskning absolut førende på verdensplan. Fra 
1920-22 udgik der tre store atlanterhavstogter 
fra Danmark med det primære formål at finde 
ålens yngleplads, og i 1922 kunne Johannes 

Schmidt lancere den teori, der stadig er gæl-
dende, nemlig at ålen yngler i Sargassohavet 
mellem Bermuda og Caribien. Desuden fandt 
forskerne en række helt nye dyrearter på store 
havdybder, og i 1922 sejlede det nye hav-
forskningsskib, R/V Dana II igennem Panama 
Kanalen og foretog banebrydende målinger i 
Stillehavet. Den mest spektakulære ekspedi-
tion med Dana II blev imidlertid den 2 år lange 
jordomsejling fra 1928-30, som Carlsbergfondet 
sponserede under ledelse af Johannes Schmidt. 
Jordomsejlingen kombinerede dybhavsforsk-
ning, erhvervsfremstød og dansk imagepleje 
Jorden rundt.
BOG: Foredraget bygger på underviserens bog, 
Global Marine Science and Carlsberg – The 
Golden Connections of Johannes Schmidt, 
(1877-1933), Brill Publishers (2016).

Torsdag den 30/3 kl. 19.00-20.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

VIL DU SKABE 
EN SUND VERDEN?
Vælg en sundhedsuddannelse på 

Aalborg Universitet

Folkesundhedsvidenskab
Idræt

Idrætsteknologi
Klinisk Videnskab og Teknologi

Medicin
Medicin med Industriel Specialisering

Sundhedsteknologi
Sundhedsinformatik

Sexologi
Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Læs mere på
www.studieguide.aau.dk

natur- og kulturlandskabsrejse 2017

de kanariSke øer
de vestlige kanariske øer: la Palma, 
el hierro og Tenerife.

rejseperiode: den 26/3 - 9/4 2017. 
15 dage med 14 overnatninger.

rejsen omfatter besøg på tre af de kanariske 
Øer, der alle er placeret i den mere nedbørs-
rige og frodige del af det kanariske ørige: la 
Palma, el hierro samt Tenerife. 
hovedbesøgene lægges på de to først-
nævnte øer, der begge nås via færgeforbin-
delser, som udgår fra det sydvestlige Tenerife, 
havne- og turistområdet, los christianos. 
rejsen omfatter 5 overnatninger på el 
hierro, 7 overnatninger på la Palma samt 2 
afsluttende overnatninger på Tenerife.

rejseleder: botaniker og naturvejleder 
Flemming Thorning-lund, Frederikshavn.

Mere information på www.fuaalborg.dk.

rejsearrangør: rejseleder Flemming 
Thorning-lund og samson Travel A/s. 
rejseformidler: Folkeuniversitetet i Aalborg.

få ledige pladser
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det gode liv 60+ 
_________________________________________

”Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok 
lidt forpustet, men får en lagt bedre udsigt”. 
Sådan har Ingrid Bergman engang sagt, og 
livet 60+ åbner også for mange nye muligheder. 
Pludselig er der bedre tid til at dyrke sine inte-
resser, rejser, nyde naturen, til kulturoplevelser 
og til at være sammen med familie og venner. 
Samtidig er der nu også tid til at gøre noget 
godt for sig selv – både fysisk og mentalt. Denne 
forelæsningsrække sætter fokus på forskellige 
aspekter af det gode liv 60+, fx på hvordan du 
kan forberede dig, så du virkelig kan nyde udsig-
ten fra toppen uden at blive forpustet på vej 
derop. 
A: hold hjernen i gang.
Seniorforsker, læge Ellen Garde, Hvidovre 
Hospital og Københavns Universitet.
b: spis dig let og lystig.
Klinisk diætist Anne W. Ravn, Aarhus 
Universitetshospital.
c: hvad er det gode liv 60+?
Lektor, ph.d. Marie Konge Nielsen, Aarhus 
Universitet.
d: det lange liv.
Lektor, cand.med. Bernard Jeune, SDU.
e: hold kroppen i gang.
Lektor, ph.d. Paolo Caserotti, SDU.

5 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:28/2, B:7/3, C:14/3, 
D:21/3, E:28/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 495.

Fup og fakta om vitaminer, 
kosttilskud og sund mad 
_________________________________________

læge, forfatter Jerk W. langer.
Nogle vitaminer og kosttilskud har klinisk doku-
menteret effekt. Andre trækker store overskrifter 
i pressen pga. mulige bivirkninger. 
Foredraget giver dig et objektivt indblik i, hvad 
vitaminer og kosttilskud betyder for vores hel-
bred. Hør sidste nyt fra forskningen om bl.a. 
vitaminpiller, fiskeolier, hyben, antioxidanter 
og hvidløg. Vi ser også nærmere på undervi-
serens egen PLAN A med ’verdens sundeste 
kostpyramide’.
Undervejs får du mange praktiske råd, forhå-
bentlig et par gode grin, samt et venligt skub 
bagi.
 
Mandag den 27/2 kl. 16.30-18.15.
Sted: Sundhedshuset, Fyrkildevej 7, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 145.

ny viden om slidgigt i 
knæet 
_________________________________________

Ph.d., overlæge sten rasmussen, Aalborg 
Universitetshospital. 
Smerter i knæleddet er hyppig. Op til 30 % 
af teenagere har forbigående knæsmerter. 
Smerter i knæleddet er også hyppig efter idræts-
skader. Mest kendt er artrose (slidgigtforandrin-
ger i knæet) som fører til indsættelse af ca. 8000 
kunstige knæled i Danmark hvert år. Fra 30-års 
alderen får mange degenerative forandringer i 
knæets menisker som ofte er forløber for udvik-
lingen af artrosen. Mange får foretaget kikkert-
operation for at mindske smerter og gener. Mere 
end 6 % af befolkningen og cirka halvdelen af 
de 80-årige har artrose i knæleddet. 
Foredraget sætter fokus på, hvordan disse smer-
ter kan behandles.

Torsdag den 6/4 kl. 17.00-18.45
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 125.

når demens kan måles i 
millimeter  
_________________________________________

lektor lasse riis Østergaard, institut for 
Medicin og sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet.
Medicinske billeder er i stigende grad med til 
at danne grundlag for diagnose og behandling 
af en lang række sygdomme. Den teknologiske 
udvikling inden for radiologien har muliggjort at 
læger ved brug af eksempelvis røntgen, ultralyd, 
CT eller MR kan kigge ind i kroppen på patien-
ten. Herved kan lægerne eksempelvis se om 
en knogle er brækket, om et foster udvikler sig 
normalt eller om en patient har en tumor i hjer-
nen. Det er dog ofte ikke let at fastslå entydigt 
om der er sygt væv eller om der er indikationer 
på sygdom hos patienten. Heller ikke om syg-
dommen har udviklet sig siden sidste skanning 
eller røntgen-optagelse. Ved brug af medicinsk 
billedanalyse er det i princippet muligt at se 
det som lægen ikke kan se og at måle det som 
lægen ikke kan måle i de medicinske billeder.

Tirsdag den 11/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.
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helbredende dage med 
anti-inflammatorisk kost 
_________________________________________

læge, forfatter Jerk W. langer.
Er du klar til den store forvandling? Klar til at 
opbygge det stærkeste forsvar mod kroppens 
usynlige fjende nr. 1: Den farlige inflammation, 
der ellers gør dig gammel og svag før tid.
Foredraget forklarer dig med afsæt i den nye-
ste forskning og viden, hvordan du bekæmper 
inflammation med anti-inflammatorisk mad, 
bevægelse, ordentlig søvn og andre kloge valg 
i hverdagen. 
Jerk W. Langer er pioner indenfor anti-inflamma-
torisk livsstil og har hjulpet mange danskere til 
et bedre liv. Forfatter til bogen ”21 Helbredende 
Dage med Anti-inflammatorisk Kost” (udkom i 
september 2016).
 
Mandag den 27/2 kl. 19.00-20.45.
Sted: Sundhedshuset, Fyrkildevej 7, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 145.

Fordøjelse med fornøjelse
_________________________________________

cand.scient., forfatter siff holst.
Den nyeste forskning viser, at vores fordøjelse 
har kolossal betydning for vores sundhed. Mere 
en 650.000 danskere har forringet livskvalitet 
på grund af for dårlig fordøjelse. Vores tarm 
er tabubelagt selv om den spiller en central 
rolle for hele vores immunsystem.  Den er helt 
væsentligt for den energi, vi dagligt har brug for.  
Ja faktisk indeholder tarmen næst efter hjernen 
det største nervesystem, vi har.
Underviseren vil med humor og lethed formidle 
samspillet mellem vores tarm, hjerne og gene-
relle sundhed og giver dig redskaber til optimal 
fordøjelse.
• Er det virkelig rigtig, at vi er 10% menneske og 
90 % mikrober? • Kan vi forbedre vores mentale 
velbefindende alene ved at have de rette bakte-
rier i vores tarme? • Hvordan kan vi kombinere 
vores mad, så vi selv bestemmer hvilke bakte-
rier, vi har boende i tarmene? • Hvilken sam-
menhæng er der mellem fordøjelse, vægt og 
blodsukker?
Kom og få svarene sammen med smagsprøve 
og opskrift på en tarmvenlig morgengrød. 

Torsdag den 2/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 175.

Fra en retsmediciners
hverdag
_________________________________________

cand.med., afdelingslæge Asser hedegård 
Thomsen, Aarhus Universitet.
Retsmedicinske problemstillinger omtales 
jævnligt i forbindelse med kriminalsager og ind-
går ofte i bøger, film og tv-serier. Men hvad laver 
en retsmediciner egentlig? 
En væsentlig del af retsmedicinerens arbejde er, 
at undersøge afdøde for at afgøre om de er slået 
ihjel af en anden person. Dette er oftest ganske 
nemt, men kan til tider volde problemer. Er der 
f.eks. tyve stiklæsioner i ryggen på en bagbun-
det person og ikke nogen kniv på findestedet 
er det oplagt, at der er tale om drab. Men hvad 
nu hvis der er en enkelt stiklæsion i brystet på 
en person og kniven sidder i brystet? Så kan der 
i princippet være tale om alle tre unaturlige 
dødsmåder; ulykke, selvmord eller drab. I fore-
draget vil jeg fortælle om min dagligdag som 
retsmediciner og gennemgå mine overvejelser i 
forbindelse et kommende forskningsprojekt om 
drab i Danmark. Det bliver spændende, uhygge-
ligt og forbudt for børn. 

Tirsdag den 4/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

bliv 15 år yngre med stabilt 
blodsukker 
_________________________________________

cand.scient., forfatter siff holst.
Forskere har længe vidst, at vores hjerte har en 
”hjerne”, som skaber øget sundhed og balance - 
og det kommer du til på dette foredrag.
Foredraget vil med humor og lethed formidle 
samspillet mellem vores hjerte, hjerne og resten 
af kroppen (biofeedback). Kom og lær, hvordan 
du får din krop til at skabe balance i hormon-
systemet. Bliv opmærksom på, hvor stor betyd-
ning et stabilt blodsukker har for din bevidsthed 
og få viden om, hvordan du får et stabilt blod-
sukker på 4 dage.
Oplev, hvordan du får konstant tankemylder til 
at forsvinde som dug for solen og lav en handle-
plan, der får dine celler til at strutte af sundhed.
INKL. BODYSCANNING: Benyt muligheden for at 
få en bodyscanning (muskelmasse, fedt %, vand 
%, kropsalder mm.), så du ved, hvor du med for-
del kan sætte ind.
INKL. SMOOTHIE: I pausen serveres blodsukker-
stabiliserende smoothies.                          

Onsdag den 5/4 kl. 15.45-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: Kr. 225 (inkl. bodyscanning og smoothie).

ny viden om smerter 
_________________________________________

A: smerter fra bækken og lænd.
Adjunkt Thorvaldur Skuli Palsson, Institut 
for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet (VINDER AF AAU'S SCIENCE SLAM 2016).

Hvad er det som muligvis forårsager smerter fra 
bækken og lænd? Hvem bliver hyppigst ramt af 
disse smerter og de udfordringer sundhedsper-
sonale står foran, når de møder personer med 
smerter fra området. 
c: nakkesmerter og hovedpine.
Ph.d.-studerende Steffan Wittrup Christensen, 
Aalborg Universitet.
Hvad er nakkesmerter? Hvor kommer de fra og 
hvad der sker i kroppen, når man har ondt i nak-
ken. Ligeledes vil de mest almindelige hoved-
pinetyper bliver dækket samt hvordan dette i 
nogle tilfælde kan relateres til nakkeproblemer. 
b: Motion og smerter.
Post.doc. Henrik Bjarke Vægter, Smertecenter 
Syd, Odense Universitetshospital og Klinisk 
Institut, Syddansk Universitet.
hvordan kan forskellige former for fysisk aktivi-
tet have en smertelindrende effekt? Hvad sker 
der i kroppen i forbindelse med fysisk aktivitet 
og hvordan påvirker fysisk aktivitet oplevelsen af 
smerte? 

3 tirsdage kl. 17.00-19.00 (A:7/3, B:14/3, C:25/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19 (over 
gården).
Pris: Kr. 295.

Fertilitet og barnløshed
_________________________________________ 

lektor em, ph.d., cand.scient. hans ingolf 
nielsen, Aalborg Universitet.
Omkring 10-20% af alle par oplever på en eller 
anden måde problemer med fertilitet. Sådanne 
problemer har meget ofte stor indflydelse på 
menneskers liv - praktisk, socialt, økonomisk og 
ikke mindst psykisk.
Menneskelig forplantning beror på normal funk-
tion af æg og sæd, normal fertilisering, embryo-
nets og senere fosterets normale celledeling og 
vækst, normal implantation af embryonet i liv-
moderen og udvikling af en funktionel placenta 
(moderkage). Alle disse funktioner reguleres af 
et samspil af faktorer, ikke mindst genetiske. 
Det er derfor ikke mærkeligt, at noget kan gå 
galt og føre til barnløshedsproblemer.
Kvaliteten af sæd er gennem årene af mange 
blevet betragtet som noget sekundært i forhold 
til vurdering af æg og embryoner. Der er ikke 
tvivl om, at resultatet af fertilitetsbehandling 
kunne forbedres betydeligt, hvis sædvurderin-
gen blev taget mere alvorligt.

Som en tommelfingerregel kan man sige, at 
25% af barnløshedproblemerne ligger hos kvin-
den, 25% hos manden og 50% hos begge.

Mandag den 3/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

genoptræning efter  
apopleksi
_________________________________________ 

A: genoptræning efter hjerneskade - fra skade 
til livslang vedligeholdelsestræning.
Ph.d., læge Kåre Severin, Neurologisk afdeling, 
Aarhus Universitetshospital.
Behandlingsstrategi, metoder og typiske forløb 
og komplikationer ved genoptræning vil blive 
gennemgået. Ligeledes vil der være særligt fokus 
på emnet "livslang vedligeholdelsestræning" og 
hvad patienten og de pårørende i samarbejde 
med forskellige terapeuter selv kan gøre efter at 
den egentlige genoptræning er afsluttet, herun-
der en gennemgang af forskellige hjælpemidler 
og langtidsstrategier.
b: brain-computer-interfaces for the rehabili-
tation of function following stroke.
Lektor Natalie Mrachacz-Kersting, Institut 
for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet.
Here I will present a brain-computer interface  
(BCI) that permits chronic and subacute stroke 
patients to control an artificial activation of 
their lower limb muscle using either a robot or 
electrical stimulation. With the help of this BCI 
that is currently being tested in patients at the 
Brønderslev Rehabilitation Center.
OBS: Foredraget holdes på letforståeligt engelsk.
c: elektrisk og Magnetisk hjernestimulation til 
genoptræning.
Lektor, MD, ph.d. Jakob Udby Blicher, Neurologisk 
Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Den menneskelige hjerne har evnen til at lære 
nye færdigheder hele livet, også efter en blod-
prop i hjernen (apopleksi). Nye metoder til 
hjerne-skanning og hjerne-stimulation har øget 
vores forståelse af hvordan hjernen lærer nye 
færdigheder. Denne nye viden forsøges nu over-
ført til patienter for at forbedre genoptræningen 
efter hjerneskade. De nyeste resultater fra stu-
dier med elektrisk og magnetisk hjernestimula-
tion af patienter under genoptræning efter apo-
pleksi vil blive præsenteret. 

3 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:7/3, B:14/3, C:21/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 19.
Pris: kr. 295.
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Fordybelse, meditation og 
fællesskabt stilhed 
_________________________________________

Flow, indre ro og stilhed i det fælles rum er til-
stande, som flere og flere efterspørger i en ver-
den med store krav, højt tempo og stress. Men 
hvordan skaber man disse tilstande både i pri-
vatlivet og arbejdslivet? 
Hør og oplev, hvordan du gennem fordybelse, 
meditation og fælles stilhed kan opnå ro, nær-
vær, klarhed, samhørighed og flow – og hvor-
dan det kan forbedre kommunikation og skabe 
bedre relationer både privat og i arbejdslivet. 
Vi vil diskutere fordele og ulemper ved de tre 
tilstande, og hvordan fordybelse, indre ro og 
stilhed I det fælles rum spiller sammen og kan 
forstærke hinandens positive effekter? 
Undervisningen vil være en vekselvirkning mel-
lem teori og øvelser med fokus på praktisk 
anvendelse og mulighed for at afprøve de for-
skellige værktøjer undervejs. På de tre aftener 
vil du lære, hvordan du konkret kan skabe rum 
for fordybelse, fælles stilhed samt integrere 
meditation som en fast del af din hverdag - og 
derigennem skabe mere flow, indre ro og fælles 
stilhed i hverdagen. 
A: Fordybelse og flow.
Lektor, ph.d. Frans Ørsted Andersen, DPU, 
Aarhus Universitet.
b: Meditation og indre ro.
Cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelseskon-
sulent, coach Malene Mygind.
c: Fællesskabt stilhed.
Facilitator  i Silent Co-creation Bastian 
Overgaard.

3 tirsdage kl. 17.15-21.00 (A:4/4, B:11/4, C:18/4). 
(Bemærk: 4 timer pr. gang).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. 
Pris: Kr. 595.

robusthed
_________________________________________

Robusthed og personlig styrke er egenskaber 
og personlige træk, som flere og flere efterspør-
ger i en verden med store krav, konstante for-
andringer, højt tempo og stress. Jobannoncer 
peger i stigende grad på ”robusthed” som det 
altoverskyggende krav. Men er det rimeligt? Og 
hvad er robusthed egentlig for noget, og hvor-
dan udvikler / skaber man det? Det er især det 
sidste spørgsmål som denne foredragsrække vil 
fokusere på: Vi vil se på forskellige praksisser og 
metoder, der kan fremme robusthed i hverda-
gen, individuelt eller kollektivt, i arbejdslivet, i 
uddannelsessammenhæng eller i fritiden. 
Undervisningen vil være en vekselvirkning mel-
lem teori og øvelser med fokus på praktisk 
anvendelse  
A: introduktion til robusthed, forskning og 
praksis.
Lektor, ph.d. Frans Ørsted Andersen, DPU, 
Aarhus Universitet.
b: robusthed i arbejdslivet.
Cand.pæd.psych., MA Tanja Staal Wegner.
c: livsduelighed og robusthed.
Cand.pæd.psych., MA i positiv psykologi, ph.d. 
Mette Marie Ledertoug, DPU, Aarhus Universitet.
d: optimistisk tænkning, tankeledelse og 
robusthed.
Cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelses-
konsulent, positiv coach Malene Mygind.
e: organisation, ledelse og robusthed.
Projektleder Nina Tange, DPU, Aarhus 
Universitet.
F: robusthed og motivation.
Cand.pæd. Ann-Kathrine Fey-Hansen.

6 dage kl. 17.00-20.45 (A:18/4, B:25/4, C:4/5, D:9/5, 
E:16/5, F:23/5). Bemærk: 4 timer pr. gang..
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 1.195.
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Mærk efter! - om stress og 
selvregulering 
_________________________________________

læge, cand.med. Jesper bay-hansen. 
Flere og flere danskere føler sig stressede og 
mange i en grad, der går ud over glæden, trivs-
len og sundheden. Stress findes i flere varian-
ter: følelsesmæssig, mentalt og biologisk stress. 
I håndteringen af stress har fokus i årevis især 
været på arbejdsrelateret, mentalt stress. Men 
følelsesmæssig stress i alle livets relationer: sam-
lever/kæreste, børn og familie, venner, kolleger 
samt i forhold til kontakt med kunder, borgere, 
patienter m.fl. fylder bestemt også meget. Ofte 
meget mere end det adresseres. 
I foredraget tager underviseren afsæt i sin nyeste 
bog 'Mærk efter! - og gør det i tide' og beskriver 
helt nye aspekter af emotionel stress, og hvor-
dan vi alle kan lære at håndtere følelsesmæssig 
stress på mere hensigtsmæssige måder. Du vil 
komme hjem med brugbar viden og konkrete 
redskaber, som du både kan bruge på dig selv 
og i dit arbejde, især hvis du arbejder med men-
nesker. Du vil også få ny viden om, hvordan du 
kan opbygge robusthed (resiliens) i forbindelse 
med stress og de små og store stød, livet giver. 
BOG INKLUDERET: Bogen 'Mærk efter! - og gør 
det i tide' (værdi kr. 148) af Jesper Bay-Hansen er 
inkluderet i prisen. 

Tirsdag den 9/5 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295 (inkl. bog værdi kr. 148).

barnets bedste efter  
skilsmissen 
_________________________________________

MA i konfliktmægling ruth Juul.
En tredjedel af alle danske børn oplever, inden 
de fylder 18 år, at far og mor går hver til sit. 
Forskning viser, at hvert femte skilte forældrepar 
slet ikke kommunikerer med hinanden, og at 
25-30 pct. af skilsmissebørnene bliver involveret 
i en familieretlig konflikt ved Statsforvaltningen. 
Forsningsstudier viser sammenfattende at for-
ældres samarbejdsevne og evne til til at hånd-
tere konflikter og  aflæse børn behov, har større 
betydning for børns trivsel end samværsordnin-
gers form og omfang, de viser også at der hvor 
forældre ikke magter sammen at etablere et 
fælles forældreskab er der risiko for at børn bela-
stes med ansvaret for selv at skabe sammen-
hæng mellem deres  far-verden og mor- verden.

Denne temadag vil bl.a. sætte fokus den foran-
drede forældrerelation, børnenes behov og fag-
personernes, familiens og netværkets rolle.

Torsdag den 2/3 kl. 9.00-15.00.
Sted; Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 895 (inkl. fuld forplejning).

Flere gode vaner
_________________________________________

cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelses-
konsulent, positiv coach Malene Mygind.
Vaner former vores liv. Hvis vi ønsker at ændre 
noget i vores liv, skal vi derfor ændre de små 
ting, vi gør dagligt – vi skal ændre vores vaner.
De fleste mennesker har svært ved at ændre 
deres vaner, fordi de ganske enkelt ikke ved, 
hvad der skal til. Få forskningens råd til, hvad du 
helt konkret skal gøre, hvis du vil øge sandsynlig-
heden for at lykkedes med at skabe varige nye, 
gode vaner.
Dagen byder på forelæsning og forskellige prak-
tiske øvelser. Du vil blive guidet skridt for skridt 
i at designe og implementere nye gode vaner 
i din hverdag. Når dagen er færdig, vil du have 
designet en personlig vaneplan, som du kan gå 
hjem og implementere. 

Søndag den 7/5 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

skyld og skam 
_________________________________________

cand.psych., specialpsykolog krista nielsen 
straarup, Aarhus Universitetshospital. 
De fleste mennesker kender til oplevelser af util-
strækkelighed og tilbøjelighed til at kritisere sig 
selv. Tankerne kan køre i ring og være forbundet 
med megen ubehag. Når man har depressive 
perioder eller bipolar lidelse kan skam, skyld og 
selvkritik være særlig udtalt. Mange pårørende 
kæmper ligeledes i perioder med svære følelser 
af skam og skyld. 
På denne kursusdag vil vi sætte fokus på almen-
menneskelige oplevelser af skam, skyld og selv-
kritik - og hvordan vi kan håndtere dem hver for 
sig og i fællesskab. 
Kurset henvender sig til såvel pårørende som 
mennesker, der selv har personlig erfaring med 
depression eller bipolar lidelse.

Lørdag den 6/5 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

kort og godt om selvtillid 
og selvværd 
_________________________________________ 
 
Adjungeret professor, ph.d. irene henriette 
oestrich, skolen for evidensbaseret Psykote-
rapi, region hovedstadens Psykiatri.

Selvtillid og et godt selvværd er helt centralt for 
menneskers trivsel. Både selvtillid og et stærkt 
selvværd kræver gode sociale færdigheder, 
evnen til at holde på egne rettigheder og at 
kunne kræve sin ret og bede om det, man har 
behov for. Det kræver en tro på, at man fortjener 
at blive behandlet ordentligt og fair, og det er 
alt sammen færdigheder, man kan lære og for-
bedre gennem hele livet.
Få kort og klar viden om selvtillid og selvværd, 
gode råd og anvisninger til at styrke selvværd og 
selvtillid. Forelæsningen henvender sig til psy-
kologer, pædagoger, lærere og andre, der har 
interesse for arbejdet med selvværd og psykisk 
modstandskraft. 
BOG: Undervisningen tager sit afsæt i bogen 
’Kort & godt om selvtillid og selvværd' (Dansk 
Psykologisk Forlag) skrevet af underviseren.

Lørdag den 22/4 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 445.

kend dit barns styrker
_________________________________________

cand.pæd.pæd.psyk., ph.d.-stud. louise 
Tidmand, Aarhus Universitet.
Når vi bruger vores topstyrker, giver det os energi 
og trivsel. Men ofte ved vi ikke, hvilke topstyrker, 
der er vores egne, og hvilke, der er vores børns. 
Og hvordan kan vi lære at bruge vores styrker 
bevidst, også når vi skal lære nye og svære ting?
Det gives der svar på i dette foredrag, hvor under-
viseren introducerer det forskningsbaserede 
styrkearbejde - lige fra hvad en styrke er og hvor-
dan vi finder vores styrker til, hvordan vi bevidst 
kan bruge vores styrker i vores hverdag og hvor-
dan vi implementerer styrkearbejdet sammen 
med vores børn, så de bliver bevidste om deres 
egne ressourcer og potentialer og herigennem 
udvikler og øger deres trivsel og selvværd.
Anbefalet litteratur: På foredraget refereres til de 
24 VIA styrker, og det anbefales, at deltagerne 
køber et sæt styrkekort. På foredragsaftenen kan 
de købes med 20% rabat til kr. 80,-

Tirsdag den 21/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125

Pigekonflikter
_________________________________________

cand.psych. Margrethe Jungersen og cand.
psych. helle bavnshøj.
Foredraget handler om pigeliv i aldersgruppen 
10-15 år. Det er en alder hvor piger udvikler sig 
hastigt og det er også i de år, de skal lære at 
håndtere konflikter på egen hånd. De skal sam-
tidig forberede sig til at mestre konfliktfyldte 
situationer senere i livet.
Der introduceres fem grundlæggende kommu-
nikative og sociale færdigheder, som udvikles 
gennem op igennem barndommen og som er 
nødvendige i samspil med andre og når konflik-
ter skal løses.
Der vil blive givet inspiration til konkrete værktø-
jer i arbejdet med at lære piger i 10-15 års alde-
ren at håndtere konflikter på en hensigtsmæs-
sig måde.
Underviserne er begge psykologer og speciali-
ster i børneneuropsykologi.
NY BOG: Underviserne udgav i marts 2016 bogen 
’Pigekonflikter’ (Dansk Psykologisk Forlag).

Mandag den 6/3 kl. 19.00-20.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125.

Unge og selvskade 
_________________________________________

cand.psych., videnskabelig assistent nanna 
lindekilde, syddansk Universitet.
Mere end hver femte danske ung har på et tids-
punkt skadet sig selv, og flere danske eksperter 
kalder udviklingen for epidemisk. Men hvor-
for vælger unge mennesker at skade sig selv? 
Skader de sig for at få opmærksomhed, ønsker 
de at dø eller skader de sig af en helt tredje 
grund? Og hvad er egentligt forskellen på selv-
skade og selvmordsadfærd?
I nærværende oplæg præsenteres selvskadens 
prævalens og karakteristika, ligesom selvska-
dens forskellige funktioner vil blive præsenteret. 
Anden halvdel af oplægget fokuser på forskelle 
og ligheder mellem selvskade og selvmordsad-
færd, hvorefter sammenhængen mellem disse 
to vil blive præsenteret med udgangspunkt i en 
teoretisk model.  

Torsdag den 16/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 125.
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Positiv Power
_________________________________________

bA Anette hvidtfeldt.
Flyt dig mellem ørerne, og resten følger med 
af sig selv! Positiv power er dér, det hele star-
ter. Hvordan tænker vi, hvad gør vi ved det? Der 
er evidens for, at positive forventninger skaber 
positive resultater. Når du fodrer hjernen med 
positive og realistiske forventninger, er der langt 
større sandsynlighed for, at du kommer i mål, 
med det, du gerne vil. Du kommer til at tro 
mere på dig selv, bekymre dig mindre, udnytte 
dit potentiale.
Du får ganske enkelt større succes, fordi dine 
tanker bliver til virkelighed. Omvendt ved vi 
også, at man kun bruger 10% af hjernens kapa-
citet, når man er bange, er skeptisk, bekymret 
eller på anden måde er styret af negativt ladede 
følelser.
I løbet af kurset vil den nyeste forskning og teo-
rierne bag blive præsenteret. Du vil få indsigt 
og værktøjer til at vende negative tanker til et 
positivt mindset. Du bliver i stand til at omsætte 
teori til handling og ved at kombinere synergier 
mellem positiv psykologi, coaching, mental træ-
ning og en styrkebaseret tilgang, vil du blive i 
stand til at udnytte ca. 90% af hjernens kapaci-
tet i positiv retning. 

2 dage kl. 9.00-16.00 (16-17/5).
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.995 (inkl. materialer og fuld forplejning).

sådan får du mere glæde 
og overskud i hverdagen 
_________________________________________

cand.pæd.pæd.psyk., ph.d.-stud. louise 
Tidmand, Aarhus Universitet.
Mange børn og voksne oplever, at hverdagen 
ofte handler om praktiske gøremål og ikke giver 
meget plads til glæden. Men det kan der laves 
om på. Fra forskningen ved vi, hvad det er for 
faktorer, der påvirker vores glæde og trivsel hver 
især. Vi kan således finde frem til vores egen ”lyk-
keprofil” både som barn og som voksen. Og på 
baggrund af vores personlige profil, kan vi lave 
små øvelser i løbet af dagen, der vil tilføje mere 
glæde og trivsel i vores eget liv og sammen. 
Det behøver ikke være et stort projekt at få mere 
glæde i hverdagen, når bare du ved hvordan. 
Kom og lær mere om, hvordan du kan finde din 
lykkeprofil og dit barns. Få konkrete værktøjer 
med hjem, så hele familien kan komme i gang 
med at få mere glæde og overskud i hverdagen.
LITTERATUR: Anbefalet litteratur: Lykkelig som 

bare pokker, Styrkeakademiet 2014 (299,- kr.). 
Min Glade Bog, Glæde & Børn 2015 (249,- kr.). 
På dagen vil begge bøger være mulige at købe 
fra forlaget med rabat på 20%. Bøgerne kan 
også forudbestilles på www.styrkeakademiet.
dk frem til 5 dage før kurset. Indtast rabatkode: 
FUaalborg.

Lørdag den 22/4 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

TAT i nyt perspektiv
_________________________________________ 

cand.psych et art. kim gabriel hansen.
TAT er en vidensbaseret (forskningsbaseret) per-
sonlighedsundersøgelsesmetode, som oprin-
deligt er udviklet af den amerikanske psykolog 
Henry A. Murray. Senere forskning har videre-
udviklet testen. TAT-historier viser, hvorledes 
klienten bærer sig ad med at skabe mening i 
sit møde med omverdenen, hvorved man kan 
danne sig et indtryk af klientens evne til at ind-
leve sig i og reflektere over egne og andres men-
tale tilstande. 
Kurset giver deltagerne kendskab til den 
nyeste forskning, samt redskaber til, hvordan 
man i praksis kan analysere, score og tolke 
TAT-historier.

3 dage kl. 9.00-16.00 (4/4, 8/5, 6/6),
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 3.995 (inkl. materialer og fuld forplejning). 

Forældrekompetence-
undersøgelser 
_________________________________________

cand.psych et art. kim gabriel hansen.
At foretage undersøgelser af forældres omsorgs-
evne, forældreevne eller forældrekompetence er 
blevet stadig mere udbredt i løbet af de sidste 
30 år. Det er meget vanskeligt at foretage denne 
type undersøgelser, og Socialministeriet anbefa-
ler, at det er autoriserede psykologer med bety-
delig undersøgelseserfaring og solid faglig viden, 
der påtager sig at udføre dem. Kurset gennem-
går væsentlige aspekter ved en forældrekompe-
tenceundersøgelse, ligesom det vil blive belyst 
hvilke krav, undersøgelsen stiller til psykologens 
færdigheder og viden. Man vil blive præsenteret 
for forslag til videre studier på området. 

2 dage kl. 9.00-16.00 (7-8/3).
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 2.695 (Inkl. materialer og fuld forplejning).

exners rorschach system
_________________________________________

cand.psych. et art. kim gabriel hansen.
På kurserne får du et indgående kendskab til 
Rorschach-testen, der er en videnskabeligt 
baseret personlighedstest. Den er oprindeligt 
udviklet af den schweiziske psykiater Herman 
Rorschach men videreudviklet gennem en 
lang årrække af den amerikanske psykolog og 
professor John E. Exner, jr. Hans system kaldes 
”The Comprehensive System” og er en evidens-
baseret (forskningsbaseret) klinisk-psykologisk 
undersøgelsesmetode baseret på klassisk ame-
rikansk, empirisk, behavioristisk psykologi. 
Læs mere på www.fuaalborg.dk.

Modul I: 3 dage kl. 9.00-16.00 (9-10/3, 5/4). 
Pris: Kr. 4.095.
Modul II: 5 dage kl. 9.00-16.00 6-7/4, 9-10/5, 7/6).
Pris: Kr. 8.095. Max 8 delt.
Modul III: 2 dage kl. 9.00-16.00 (8-9/6).
Pris: Kr. 3.395. Max 8 delt.
Alle hold er inkl. materialer og fuld forplejning. 
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.

Assessment af intelligens - 
Metodekursus i WAis-iv 
_________________________________________

cand.psych., ph.d. Peter Jørgensen krag og 
cand.psych. søren hyttel Thuesen.
WAIS-IV er den fjerde udgave af David Wechslers 
klassiske intelligenstest til voksne, som er en af 
de mest benyttede psykologiske tests verden 
over. Kurset er et metodekursus i, hvordan man 
praktisk udfører WAIS-IV testning. Via demon-
strationer og øvelser undervises der om admi-
nistration og scoring af WAIS-IV, beregning af 
intelligenskvotient og bedømmelse af kognitive 
styrker og svagheder. Endvidere drøftes forskel-
lige problemstillinger og vanskeligheder, som 
man typisk kan støde på ved anvendelse af 
testen. 
Undervisningen indeholder bl.a. teorier og forsk-
ning omkring intelligens samt intelligenstest-
ningens historie. (WAIS-IV har mange elementer 
tilfælles med Wechslers intelligenstest for børn, 
WISC-IV).

2 dage kl. 9.00-16.00 (4-5/5).
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 3.295 (inkl. materialer og fuld forplejning).

Wisc-iv - intelligent  
testning med Wisc 
_________________________________________

cand.psych. et art. kim gabriel hansen.
WISC er en intelligensprøve, der oprindelig er 
udviklet af den amerikanske psykologiprofes-
sor David Wechsler. Det amerikanske psyko-
logforlag Pearson har videreudviklet Wechslers 
arbejde, og har udarbejdet WISC-III og WISC-IV, 
der er den 3. og 4. udgave af denne test. Begge 
test er oversat til dansk, og der er udarbejdet 
danske normer.
Kurset har til formål at give deltagerne viden 
om nyere forskning vedrørende testen, så de 
kan inddrage den i deres undersøgelsesar-
bejde på en videnskabeligt underbygget måde. 
Begrænsninger og faldgruber ved tolkning af 
WISC og udbredte, men ikke underbyggede 
tolkningstraditioner, vil blive drøftet.
 
Torsdag den 11/5 kl. 9.00-16.00. 
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 1.495 (inkl. materialer og fuld forplejning).

samtaler med kriseramte 
mennesker 
_________________________________________

cand.psych.aut., krise- og beredskabspsykolog 
henrik lyng, center for beredskabspsykologi.
Det kan være vanskeligt og krævende at tale 
med mennesker ramt af stress, krise, sorg og 
andre belastende livsforhold. Mange oplever, at 
de mangler redskaber til at gribe samtalen an, 
så den giver mening for både den ramte og den, 
der gerne vil hjælpe.
Der gives en grundlæggende forståelse for det 
stress- og kriseramte menneskes psykologi, og 
du lærer, hvordan man bedst nærmer sig et 
menneske, der har det svært. Du lærer også sam-
talemetoden SKS (Struktureret KriseSamtale), 
så du kan tale en voldsom oplevelse igennem 
med den ramte og afdække, hvilken form for 
hjælp der er brug for fremadrettet. 
Der tages udgangspunkt i teori og praksiserfa-
ringer fra psykisk førstehjælp, kollegastøtte og 
kriseterapi. 
Kurset henvender sig til både professionelle og 
andre, der har brug for kompetencer til at hånd-
tere mennesker i svære livssituationer.

Modul 1: 2 dage kl. 9.00-16.00 (19-20/1).
Modul 2: 2 dage kl. 9.00-16.00 (2-3/2).
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris pr. modul: Kr. 2.195 (inkl. fuld forplejning).
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emotionel regulering  
_________________________________________

cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelses-
konsulent, positiv coach Malene Mygind.
Emotionel regulering - Lær at kontrollere din 
følelsesmæssige tilstand. Hvad er følelser, og 
hvilket formål tjener de? Hvad er værdien af at 
kunne regulere sine følelser, og hvordan gør 
man det i praksis? Dagen er en vekselvirkning 
mellem teori og praktiske øvelser i små grup-
per, hvor du kan lære, hvordan du kan benytte 
HeartMath og en række andre teknikker til, at: 
Håndtere stress, konflikter og pressede situatio-
ner. Stoppe negative følelser som irritation, trist-
hed, angst og vrede. Vælge en ny positiv sindstil-
stand og skabe mere glæde og ro i din hverdag. 
HeartMath er en enkel, videnskabelig baseret 
teknik, hvor du ved hjælp af en øre-sensor (der 
måler din hjerte-rytme-variabilitet) kan moni-
torere og ændre din følelsesmæssige tilstand. 
Du kan med fordel anskaffe og medbringe en 
såkaldt 'HeartMath sensor', men det er ikke en 
forudsætning for at deltage. 
 
Lørdag den 6/5 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

integrativ Mindfulness
_________________________________________

cand.mag. karsten bidstrup skipper.
Mindfulness styrker evnen til at frigøre sig fra 
uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og bryde 
ud af negative tankemønstre. Man bliver på en 
gang mere robust og mere fleksibel i forhold til 
ydre forandringer.
I det seneste årti har mindfulness gjort sit ind-
tog på danske arbejdspladser, hvor det bruges 
til at forebygge og behandle stress, styrke de 
ledelsesmæssige kompetencer, og forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø. 
Selvom mindfulness-træningen faktisk er 
flere tusind år gammel, er det i moderne 

sammenhæng et meget nyt område, og der er 
stadig meget vi endnu ikke ved: 
Hvordan virker mindfulness på gruppeniveau, 
f.eks. i en organisation eller på en arbejdsplads? 
Hvilken betydning har den eksisterende ledel-
sesstil og det psykologiske klima på virkningen 
af mindfulnesstræningen? Hvordan virker mind-
fulnesstræning på forskellige udviklingstrin, og 
skal den formidles og trænes forskelligt, alt efter 
udviklingstrin og social kontekst?
Integrativ mindfulness forsøger at besvare disse 
spørgsmål. Resultatet er en helt ny forståelse af, 
hvordan den basale mindfulnesstræning bedst 
kan tilpasses til den aktuelle situation.
Temadagen byder på en introduktion til den 
integrative tilgang til mindfulness med eksem-
pler på øvelser i både basal mindfulnesstræning, 
og i hvordan man får den omsat og tilpasset til 
konkrete sammenhænge. 
Mød underviseren på www.integrativvejledning.
dk/karsten-skipper/

Lørdag den 18/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

sæt turbo på retningen 
mod dit drømmeliv 
_________________________________________

studieadjunkt Frederik banzhaf, Aalborg 
Universitet. 
Hvad drømmer du om at opnå i livet? Er du på 
rette kurs og med den rette  hastighed? Naviger 
i dine tanker, og lås fast på kursen mod succes! 
Gennem 3 foredrag vil du forstå hvorfor og hvor-
dan 3 af de absolut mest effektive turboværktø-
jer virker. Og endnu vigtigere: hvordan du selv 
anvender dem til at leve et liv fyldt med succes. 
Foredragene tager afsæt i den nyeste forskning 
inden for neurofysiologi, motivations- og præ-
stationspsykologi, og struktureres så din forstå-
else og praktiske anvendelse er i højsædet. 
Foredragene er for alle, som ønsker at leve et 
passioneret og meningsfyldt liv, og som ønsker 
konkrete værktøj til at sætte farten op i realise-
ringen af deres drømme. 
Om underviseren: Underviser bl.a. i talentud-
vikling og præstationspsykologi ved Aalborg 
Universitet og er præstationskonsulent i 
CultureLead.

3 tirsdage 17.00-18.45 (18/4, 25/4, 2/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

neuroaffektiv viden i  
relationsarbejde 
_________________________________________

socialrådgiver, psykoterapeut MPF Mary á 
Argjaboða.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi kombinerer 
moderne neuropsykologisk forskning med den 
klassiske udviklingspsykologi. Kombinationen 
giver nogle nye ideer til bl.a. pædagogikken og 
psykologien. 
Kurset er en introduktion i den neuropsyko-
logiske forståelse, som bygger på den tredelte 
hjerne, og hvordan man kan forløse og regulere 
et nervesystem. Det kan være mere belastede 
borgere (voksne, unge, børn), som har oplevet 
eks. ustabile opvækstvilkår, indlæggelser, seksu-
elle overgreb, vold, misbrug, dødsfald og ubear-
bejdet sorg o.a. – men det uregulerede nerve-
system opstår i alle sammenhænge, hvor man 
ikke har følt sig mødt eller set, og som har sat sig 
til tilbagevendende problem, der kommer til at 
blive en følgesvend indtil det forløses.
Det er disse problemer, som vi kan regulere med 
vores nærvær i relationen, når vi ved, hvad vi har 
med at gøre.
Formålet er, at kursusdeltagerne får et arbejds-
redskab, hvor de kan få en fornemmelse og ind-
sigt i hvordan hjernen, følelser og nervesystem 
samspiller i relationen med andre – og hvor 
meget vores relationer har af betydning; både 
vedrørende vores mentaliseringsevner, krops-
sansninger og nervesystem.
Om underviseren: Uddannet socialrådgiver fra 
Aalborg Universitet, psykoterapeut MPF, Certified 
SE-practitioner, supervisor og konsulent.

Onsdag den 3/5 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, Rendsburggade 6.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

hjernevask, psykologer og 
farlig terapi 
_________________________________________

cand.psych. Finn bjerke.
Kan psykologi fordreje folks erindringer og få 
dem til at skifte sindelag? Husker vi præcist det 
som faktisk sker i livet eller vores mentale virke-
lighed stort set et fantasifoster? Denne diskus-
sion har ført til fagfolks ”krig om hukommelsen” 
hvor forskere og terapeuter har beskyldt hinan-
den for at lyve, begå justitsmord og undergrave 
retssikkerheden. Opdateret Moderne psykolgisk 
forskning tyder på at mange gamle psykologi-
ske ”sandheder” må revideres, hukommelse og 
fantasi er ikke helt adskilte størrelser. Der er også 

meget der tyder på at fantasien kan bruges til 
bedre livskvalitet. I debattten om vi er ”arkæolo-
ger eller drømere” vil religiøse terapier også blive 
drøftet.
Kurset veksler mellem debat, teori, deltager erfa-
ringer og øvelser. Centralt står Elizabeth Loftus 
forskning og Thomas Quick sagen fra Sverige.
Om underviseren: Psykolog med mange års 
erfaring fra psykologistudierne på RUC og 
Københavns Universitet, samt som praktise-
rende psykolog. Bosiddende i Fredrikstad i 
Norge og ansat på Sykehuset Østfold. Mød ham 
på www.finnbjerke.wordpress.com.

Weekenden den 1-2/4. Begge dage kl. 10.00 
-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 645.

Tæt på krise og sygdom
_________________________________________

Journalist, psykoterapeut lizl rand.
Foredraget er for dig, der er pårørende til et 
menneske i krise eller ramt af alvorlig fysisk eller 
psykisk sygdom. Foredraget tager udgangs-
punkt i bogen 'Tæt på krise og sygdom' skre-
vet af underviseren, der bl.a. også har skrevet 
bestselleren 'Kom stærk ud af din angst'. Det er 
svært at stå magtesløse på sidelinjen og følge 
et andet menneske kæmpe mod sygdom. Som 
pårørende er vi ofte i tvivl om, hvad vi kan gøre, 
om vi gør det rigtige, hvordan vi støtter og gør 
en forskel. 
Foredraget kommer med inspiration, trøst og 
støtte til dig, der er pårørende. Ud fra både privat 
og professionel erfaring samt udpluk fra bogens 
mange fakta og samtaler præsenteres du for de 
bedste råd fra læger, sygeplejersker, sexologer, 
en psykolog og præst. Men du får også indsigt 
i, hvordan andre, som har været i en lignende 
situation, har klaret sig igennem.
Du vil blive guidet til, hvordan du trin for trin 
kan forholde dig til din situation, samt øvel-
ser, der kan fremme dit håb og bevare din 
jordforbindelse.
NY BOG: 'Tæt på krise og sygdom - Kunsten at 
gøre en forskel og passe på sig selv' (Forlaget Ella; 
2016) skrevet af underviseren. Bogen kan købes 
til særpris på www.fuaalborg.dk ifm. tilmelding.

Onsdag den 8/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 125 (OBS: Mulighed for tilkøb af bogen 
'Tæt på krise og sygdom' ved tilmelding).
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Michelinguiden 
på godt & ondt 

Madanmelderiets historie, anekdoter og den 
nordjyske vinkel. 

kan man betale sig til en stjerne? er stjernerne 
skyld i selvmord? københavn kan og Aarhus kan 
– kan Aalborg og nordjylland så også? og er de 
trestjernede templer nu også en rejse værd? er 
Michelin bare det eneste saliggørende indenfor 
gastronomien? Michelinguiden udvider sin dæk-
ning: den omfatter nu også nordens største byer 
og kommer måske endda på landet. 

nordjylland vil også være med. har regionen ste-
derne og kan man forestille sig decideret madtu-
risme i region nordjylland?

Torsdag den 20/4 kl. 19.00-21.00.
sted: Musikkens spisehus, Musikkens hus, 
Musikkens Plads 1.
Pris: kr. 245 (inkl. et let traktement og 1 glas vin/
vand.

oplæg:
cand.mag. og 
vinexpert 
rené langdahl 
Jørgensen, 
nordsøen 
Forskerpark.

Michelin guide


