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Tirsdag 26. september

Mandag 6. november

De 39 trin

The
Greatest
Love of All

Farce /
krimikomedie
AALBORGHALLEN

Maskerade

Svanesøen

Søndag 28. januar

Made in
Aarhus

Ballet
AALBORGHALLEN

Opera
AALBORGHALLEN

Show
AALBORGHALLEN

Tirsdag 10. April

Andrew
Lloyd
Webber
Gala

The
12 Tenors

Lystspil
EUROPAHALLEN

The Bowie
Experience

Skuespil
EUROPAHALLEN

Søndag 11. marts

Søndag 18. februar

Privatliv

Teaterkoncert
AALBORGHALLEN

I
fornuftens
land

La
Traviata

Skuespil
AALBORGHALLEN

Søndag 25. marts

Lørdag 10. marts

Fredag 16. februar

Show
AALBORGHALLEN

Tirsdag 14. november

Søndag 1. oktober

Fredag 19. januar

Show
AALBORGHALLEN

Shaolin

Show
AALBORGHALLEN

Musicalshow
AALBORGHALLEN

Tirsdag 28. november

Torsdag 5. oktober

Stand-up
Revyen

Nøddebo
Præstegård

Revy
DET LILLE TEATER

Les
Misérables

Musical
AALBORGHALLEN

Tirsdag 20. marts

Lørdag 24. februar

Tempo,
timing og
tju-hej

Komedie
AALBORGHALLEN

Nøddeknækkeren

Lystspil
DET LILLE TEATER

Ballet
AALBORGHALLEN

Romeo
& Julie

Show
AALBORGHALLEN

Ballet
AALBORGHALLEN

AIDA

Opera
AALBORGHALLEN

Musikalsk
forestilling
EUROPAHALLEN

Søndag 25. marts

Mandag 5. marts

Rhythm of
the Dance

Lørdag 14. april

Liva

Mig & Ulf

Musikalsk
komedie
EUROPAHALLEN

Søndag 4. februar

Lørdag 2. december

Lørdag 21. oktober

Tirsdag 30. januar

Søndag 15. april

Inden jeg
fylder 67
Skuespil
EUROPAHALLEN

The
Simon &
Garfunkel
Story
Show
AALBORGHALLEN

Lørdag 28. oktober

Torsdag 14. december

Elskovsdrikken

Opera
AALBORGHALLEN

Rigoletto
Kammeropera
EUROPAHALLEN

* Køb billet til mindst 4 af de 27 stjerneforstillinger og SPAR 100,- pr. billet
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Undskyld,
har du et øjeblik?
Undskyld, men kan du huske Henrik Pontoppidan? Ja, ham den
danske forfatter som i 1917 modtog Nobelprisen for sit bidrag til
verdenslitteraturen. Vil du tænke dig, det er 100 år siden.

Nu er Pontoppidan ikke den eneste dansker, der har modtaget

Efterårsprogrammet byder også på kulturelle
foredrag om dansk ytringsfrihed version ”2.0”, og
om danskhed uden tv-serien Matador. Du tænker

den fornemme pris for sit bidrag til kulturen i videnskabens

sikkert ikke over det i din travle hverdag, men al

verden. Der har været 12 andre. En hurtig søgning på internettet

fornyelse kræver gentagelse, og ingen gentagelse

viser, at dansk forskning inden for naturvidenskab og medicin

er mulig uden fornyelse. Det er måske ikke forsk-

har udmærket sig i sådan en grad, at den er blevet anerkendt

ningsformidling til en Nobelpris, men mindre kan

med Nobelpriser.

også gøre det.

Det er godt nok ved at være et stykke tid siden, at dansk forsk-

Folkeuniversitetet ved, at al denne forsknings-

ning og kultur er blevet belønnet med den prestigefyldte pris.

formidling kan virke som tungt stof, dog ikke

Men det betyder ikke, at dansk forskning og kultur står stille.

som sort stof. Heldigvis har du gode ”guider” til

Hvordan kan du vide det? Tag et kig på de mange foredrag og

forskningens univers: Underviserne. Disse dedike-

aktiviteter, som programmet fra Folkeuniversitetet i Nordjylland

rede formidlere af forskning om natur og kultur,

tilbyder.

historie og fremtid, er trænede, og de ved godt, at

Det er stadig jubilæumsår for Reformationen og for fejringen af
1500-tallets nye teologiske og kulturelle ”mindset”, for nu at sige
det lidt moderne. Men efteråret er også sæson for formidling af

i lukkede kredse kan man godt slippe afsted med
at tale ”sort”. Men i verden udenfor disse lukkede
kredse skal der et anderledes farverigt sprog til.

forskning om virkelighedsfilosofi og dens anknytning til ”filoso-

Og så endelig, inden du bladrer igennem

fisk teater”.

programmet, er der lige to ting. Den første er,

På den naturvidenskabelige scene samler Folkeuniversitetet

at Folkeuniversitetet i Aalborg her til efteråret
har fået ny adresse – i C. A. Olesens Gade 4 ved

i Aalborg et stærkt hold til at formidle forskning om fysikkens

’Spritten’ - men langt de fleste arrangementer

filosofi. Hænger alt sammen, så helheden kan ses i selv de mind-

bliver afholdt de samme steder som sidst. Den

ste dele af naturen, og hvordan skal vi forstå livet som noget

anden ting er, at Folkeuniversitetet igen skal

meget større end det enkelte menneske?

have fundet ”Årets Underviser”. Kåringen sker

I forlængelse af de fysiske forskningstanker sætter

næste gang i januar 2018, så hold allerede her i
efteråret øje med særligt gode formidlere. ”Årets

Folkeuniversitetet fokus på kunsthistorie som noget, der skal

Underviser” er ingen Nobelpris, men de sidste

gøre en kritisk forskel i vores hverdag. Kunst er ikke noget der

tre års prismodtagere, kunsthistoriker Anne Lie

”hænger”, men noget der ”hænger ved”. Og hvis kunst står, så

Stokbro, musikhistoriker Jan Mygind og sociolog

er det for at stå for noget, som De og andre kan tage med for at

Anders Petersen blev alle meget beærede over

blive klogere.

prisen og titlen.

Tak for din støtte til Folkeuniversitetet og
velkommen til efterårssæsonen 2017.

Formand Tem Frank Andersen og sekretariatsleder Kristian Møller Andersen
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i Aalborg

OLD NEWS FEAT. RANDI LAUBEK 01/09
DEN DANSKE KLAVERTRIO 04/09
ZULU COMEDY FESTIVAL 07/09
DREAMERS’ CIRCUS 08/09
I LOVE IT - IN CONCERT 27+28/09
IDA CORR 29+30/09
MICHALA PETRI &
LARS ULRIK MORTENSEN 01/10
KRISTIAN LILHOLT 04/10
MEW 04/10
JOEY MOE 06/10
KASPER WINDING 06/10
SEBASTIAN LIND 07/10
POVL DISSING 11/10
ROBERTO ALAGNA 12/10
DÚNÉ 12/10
HALLOWEEN 15/10
GANGWAY 27/10
PETER VUUST TRIO 27/10
HUG EN HÆL & KLIP 28/10
BORODIN KVARTETTEN 31/10
FIRE WIENER PHILHARMONIKERE 02/11
SØREN HUSS 03/11
TINA DICKOW 07+26/11
IL GIARDINO ARMONICO 12/11
DICTE & CLAUS HEMPLER 17/11
RASMUS BJERG 17/11
BETH HART 21/11
STACEY KENT 25/11
OSLO GOSPEL CHOIR 02/12
JULEKONCERT MED GHITA NØRBY 13/12
OLE KOCK HANSEN 16/12
SYNG JULEN IND MED SIGURD BARRETT 17/12
DR BIG BANDET & CURTIS STIGERS 05/01
Læs mere og køb billetter på www.musikkenshus.dk

SÆSONÅBNING

fri entré

VELKOMST VED FOLKEUNIVERSITETETS FORMAND, STUDIELEKTOR TEM FRANK ANDERSEN, AALBORG UNIVERSITET

Skildpaddetanker

Banale sandheder om fødsel, død
og det utrolige liv ind i mellem.

indholdsfortegnelse

Lektor i bioetik Mickey Gjerris, Københavns
Universitet.
Folkeuniversitetet byder endnu engang velkommen til en
sæson fyldt med spændende og aktuelle foredrag og kurser.
Og som altid inviteres du til et gratis sæsonåbningsforedrag
som optakt til den nye sæson.
I år har du muligheden for at høre lektor Mickey Gjerris fortælle om det utrolige liv ’ind imellem’.
Vi lever med små og store historier i vores liv for at kunne
holde det hele ud. Der er vores egne små historier om
meningsfyldte øjeblikke, menneskelige relationer og interessante opgaver, der for en stund gav det hele mening. Og så er
der de store historier, som vi sætter os selv ind i: Historier om
Gud, kosmos, arten, slægten og ideologierne. Alle historierne
trues konstant af dødens og tilfældighedens meningsløshed
og gør det til en udfordring at fastholde meningsfuldheden.
Foredraget tager udgangspunkt i den nyligt udkomne bog
’Skildpaddetanker - Fra en foruroliget verden’ (Jensen &
Dalgaard, 2017) og søger efter at minde os om det, som vi
har det med at glemme, men som kan gøre livet til at bære.
Torsdag den 31/8 kl. 16.30- ca. 18.15.
Sted: Aalborg Universitetet, Rendsburggade 14, aud. 3.107.
Fri entré (tilmelding dog nødvendig).
Folkeuniversitetet er afslutningsvis vært ved et glas vin / vand
med tilbehør.

4	Velkomst
6	Sæsonåbning med fri entré
8	Praktisk information
9	Ledelse & Kommunikation
18	Sprog & Litteratur
23	Historie
32 Filosofi & Religion
46 Musik & Teater
49	Kunst & Arkitektur
55	Kultur, Sociologi & Samfund
62	Naturvidenskab
67	Sundhed
75	Psykologi
Se også Kultur- & Naturrejserne
på siderne 53 + 66

"riv-ud" - folder

37	Arrangementer i Nordjylland
Brønderslev | Frederikshavn | Han Herred | Hjørring |
Læsø | Mariagerfjord | Midthimmerland | Skagen |
Vesthimmerland | Østhimmerland | Bornholm

VI ER FLYTTET.

Folkeuniversitetet i Aalborg er flyttet til nye og endnu bedre lokaler i
C. A. Olesens Gade 4 (tæt ved 'Spritten').
På adressen finder du vores sekretariat og dagundervisningslokale.
Du er altid velkommen til at kigge forbi!
Program efterår 2017 . Udgiver: Folkeuniversitetet . Redigering & Layout: Folkeuniversitetet . Oplag: 90.000 ex.
Tryk: NordPro Medie og Produktionsbureau. Distribution: PostNord. Forsidefoto: Robin Skjoldborg, 2016.
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Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, priser og datoer.

Praktisk information
Folkeuniversitetet i Aalborg
C. A. Olesens Gade 4 obs: ny adresse!
9000 Aalborg

- Udskrive deltagerbeviser for de enkelte hold.
Gå ind på fuaalborg.dk. Vælg 'Log in' og følg
anvisningerne.

TLF 9816 7500
MAIL info@fuaalborg.dk
WEB www.fuaalborg.dk
FACEBOOK www.facebook.com/fuaalborg
INSTAGRAM folkeuniversitetetaalborg

deltagerbevis
Du kan altid logge ind på 'Min side' på fuaalborg.dk
og selv udskrive deltagerbeviser for de enkelte hold.
Vælg 'Log in' på fuaalborg.dk og følg anvisningerne.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-15
Tilmelding
Generelt gælder Betaling = Tilmelding.
Tilmelding til alle hold foregår via vores website
fuaalborg.dk, hvor betaling foregår med Dankort.
Tilmelding skal foretages inden start.
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 C. A. Olesens Gade 4 i Aalborg.
Hvis vi aflyser et hold, eller holdet er overtegnet,
refunderer vi din indbetaling i fuldt omfang.
Ved framelding senest 10 dage før holdstart returnerer vi dit tilmeldingsgebyr fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 100. Ved holdpris over kr. 1.000
fratrækkes dog 10% af holdets pris i ekspeditionsgebyr. Herefter er tilmeldingen bindende. 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 mail, SMS
eller telefon.
Husk derfor altid at oplyse korrekte oplysninger
mht. adresse, mail og tlf.nr., samt at ændre dine
oplysninger på 'Min side' på fuaalborg.dk.
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 adgangsbillet til
enkeltforedrag. Billet 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 slides
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 kælderetagen. Derudover opfordres du til selv at medbringe
diverse forplejning.
Undervisningslokaler
Undervisningen foregår en række steder i
Aalborg. Primært i Aalborg Universitets lokaler på
Badehusvej / Strandvejen, samt vore egne lokaler i
C. A. Olesens Gade tæt ved 'Spritten'.
Se kort over lokaler på www.fuaalborg.dk.
Parkering
Det er ofte svært at finde en parkeringplads
ved Aalborg Universitet / Folkeuniversitetet på
Badehusvej, Strandvejen og i C.A. Olesens Gade.
Du kan dog altid bruge C.W. Obels P-hus på
Badehusvej 5 i umiddelbar nærhed.
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
'min side' på fuaalborg.dk
Du kan altid logge ind på 'Min side' på fuaalborg.
dk og:
- Se de hold du er tilmeldt.
- Printe dine billetter.
- Se de hold du tidligere har fulgt.
- Opdatere dine kontaktoplysninger.
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Hvis du er i tvivl om noget, opfordrer vi dig
til at besøge 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.

Ledelse &
Kommunikation
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Ledelse & Kommunikation

MASTERUDDANNELSEN
I LÆREPROCESSER
- E N T VÆ R F A G L I G U D D A N N E L S E ,
DER SKABER FORNYELSE
Hjernen i arbejdslivet

__________________________________________
Når man ser på den, ligner den havregrød. Hos
mænd vejer den typisk 1,3 kg og hos kvinder lidt
mindre. Hjernen – det mest komplekse organ i
menneskekroppen.
Hjernen hjælper os med at skabe mening og
lagre viden. Den er konstant i gang, både når
vi daser og dovner, og når vi skal være kreative,
fokuserede eller løse problemer. Hjernen er dermed afgørende for vores præstationer i arbejdslivet, og i hjernekisten finder man bl.a. svaret på,
hvorfor nogle mennesker er bedre til multitasking end andre.
Forstå din hjerne bedre, lær hvordan du øger din
koncentrationsevne, og hør, hvad der sker, når
hjernen kommer på overarbejde. Alt sammen i
selskab med fire skarpe hjerneforskere.
A: Hjernen og dens arbejde.
Lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet.
B: Hjernen i et læringsperspektiv.
Lektor, mag.art. Ole Lauridsen, Aarhus Universitet.
C: Skarpe tanker.
Cand.psych., specialist i psykopatologi Louise
Meldgaard Bruun.
D: Hjernen på overarbejde.
Ledende overlæge Claus Fischer, Regionspsykiatrien Vest.
E: Hjernen og kreativitet.
Cand.psych., specialist i psykopatologi Louise
Meldgaard Bruun og lektor, mag.art. Ole
Lauridsen, Aarhus Universitet.
5 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:5/10, B:12/10, C:26/10,
D:2/11, E:16/11).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 9, aud. 1.
Pris: Kr. 595.

Organisatorisk dannelse
– Etiske perspektiver på organisatorisk læring
__________________________________________
Meget af det vigtigste, der finder sted i organisationer, beror på værdier og færdigheder, som
er almindeligt udbredte i den omgivende sociokultur og civilisation. Organisationens dannelse
bygger videre på dette grundlag. Den er en tilsigtet etisk udvikling og læring, der skal sætte
organisationen i stand til at fremme ’godt liv’ i
samspillet med omverdenen såvel som internt.
De udfordringer og muligheder, der præger livskvaliteten i vore dages samfund, drejer sig om
organisationer lige så vel som enkeltpersoner.
Foredragsrækken introducerer med afsæt i en
ny bog den organisatoriske dannelse som forskningsfelt. Der præsenteres en række teoretiske
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perspektiver på etikken i organisationernes
læring.
Bogen fra Aalborg Universitetsforlag er frit tilgængelig i elektronisk form og kan også købes i
trykt udgave til nedsat pris ifm foredragene.
A: Introduktion til bogens generelle tema.
Lektor Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet.
B: Kritisk blik på organisatorisk dannelse.
Lektor Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet.
C: System – kompleksitet – etik +
Fortælling, magt og etik i organisationer.
Professor mso Kenneth Mølbjerg Jørgensen
og ekstern lektor Søren Willert, begge Aalborg
Universitet.
D: Kreativitetens etik i oplevelsesøkonomien + Performance og etik i et
anerkendelsesperspektiv.
Lektor, dr.scient. Jacob Dahl Rendtorff, CBS og
lektor Britta Kusk Nørgaard, UCN.
E: Anvendt etik i den organisatoriske læring.
Lektor Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet.
5 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:14/11, B:21/11, C:28/11,
D:5/12, E:12/12).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

Nudging - Et redskab til
adfærdsændring
__________________________________________
Cand.polit. Mia Simone Malthesen, iNudgeyou.
På dette dagkursus vil du blive klædt på til
at håndtere adfærdsproblematikker i praksis. Underviseren, der har mange års erfaring i
formidling af den nyeste 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 specifikke behov.
Dagen indledes med et oplæg, der giver dig en
større indsigt i menneskelig adfærd, og hvorledes det er muligt at ændre denne adfærd. Til
denne del vil underviseren bl.a. komme med
eksempler fra nogle af de seneste forskningsprojekter, iNudgeyou har udført og de dertil
målbare resultater. Derefter vil der blive undervist i arbejdsmetode, hvor du vil blive præsenteret for en konkret case, som du skal analysere og
producere Nudge-strategier til.

ANSØGNING
1/11 2017
STUDIESTART
1/2 2018

Master i Læreprocesser vil give dit arbejde
mere indhold og bedre kvalitet. Du vil styrke
og forny dine pædagogiske kompetencer, og
du vil forøge din teoretiske ballast inden for
læring, organisationsudvikling, evaluering og
procesledelse.
Læring kræves i mange sammenhænge. For eksempel
når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig,
og når elever og studerende skal tilegne sig viden og
kompetencer. Master i Læreprocesser ruster dig til at forstå
og tilrettelægge mange slags læreprocesser. Det er en
alsidig forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer
formidling og diskussion af den nyeste faglige viden med
de studerendes selvstændige arbejde i projekter.
PALLE RASMUSSEN
PROFESSOR I UDDANNELSE OG LÆRING
UNDERVISER PÅ MASTER I LÆREPROCESSER

Specialiseringsmoduler
De første to semestre er fælles for alle studerende;
på det tredje semester vælger man
specialiseringsmodul:
1. Evaluering og kvalitetsudvikling
2. Forandringsledelse og arbejdsmiljø
3. Didaktik og professionsudvikling
4. Valgmodulet ’Læring og forandring’
Enkeltfag
En række af uddannelsens moduler kan
følges som enkeltfag. Du kan orientere dig
om det aktuelle udbud på hjemmesiden.

LÆS MERE
OM OPTAGELSE
OG PRIS :
WWW.MLP.EVU.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
9 9 4 0 9 4 2 0 ( K L . 1 2 - 1 5 ) · E V U @ A A U . D K · W W W. E V U . A A U . D K

Mandag den 23/10kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Ledelse & Kommunikation

Ledelsespsykologi

Økonomisk ledelse

Projektanalyser og
projektstyringsværktøjer

Kunsten at dvæle i
dialogen

De konkrete udfordringer, som organisationer
står overfor i en stadig mere globaliseret verden,
kalder på nye forståelser af ledelse. Bliv introduceret for den nyeste forskning inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om processer
og opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol.
Ifølge ledelsespsykologien bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge nærmere
på ledelse som sociale processer, der findes i
vores organisationer, i vores arbejdsliv og i alle
de andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv.
En sådan tilgang kan bidrage med væsentlige
indsigter i de udfordringer, ledere står overfor i
en mangfoldig og hyperkompleks verden.
Rækken af fyraftensmøder indledes med en
præsentation af den særlige ledelsespsykologiske optik, hvorefter der stilles skarpt på en
række specifikke temaer, som er centrale for
nutidens ledere. Det gælder ledelse af motivation, trivsel, kreativitet, konflikter og magt samt
lederudvikling.
Denne række fyraftensmøder henvender sig til
nuværende og kommende ledere samt andre,
der interesserer sig for ledelse som fænomen. Møderne tager bl.a. deres afsæt i bogen
'Ledelsespsykologi' (Samfundslitteratur; 2013).
A: Introduktion til ledelsespsykologi – lederen
som person og ledelse som social praksis.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi
Claus Elmholdt, Aalborg Universitet.
B: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel.
Ph.d. i psykologi Tanja Kirkegaard, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.
C: Plads til kreativitet og innovation i en performancepræget organisation.
Ph.d.-studerende Maria Lyndgaard Petersen,
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
D: Ledelse, dilemmaer og læring.
Lektor, ph.d. Søren Frimann, Institut for Læring
og Filosofi, Aalborg Universitet.
E: Ledelse, magt og konflikt.
Ph.d.-stipendiat i ledelses- og organisationspsykologi, cand.psych Morten Kusk Fogsgaard,
Aalborg Universitet.

Cand.merc.jur., HD Ulla Bøge Mikkelsen.
Formålet med faget er at få en forståelse for brugen af økonomisk viden og økonomistyring som
en ledelsesværktøj i både et privat og offentlig
kontekst. Det er også et spørgsmål at lære på
et ledelsesniveau og at reflektere over, hvad er
det for nogle styringsrammer og organisatoriske adfærd en leder er underlagt, og hvordan
lederen kan navigere, som leder, ved at bruge
økonomistyring som et ledelsesværktøj og at
skabe økonomisk forståelse for og hos sine
medarbejdere, specielt mht. hvilken indflydelse
deres arbejde og adfærd har på at skabe en god
økonomistyring af en virksomhed, en offentlig
organisation og i dets strategiske koncept. De
teoretiske rammer i faget tager udgangspunkt
i de teorier, som anvendes til økonomisk styring
både i den offentlige og private sektor i dag.

__________________________________________

__________________________________________

Lektor i entreprenørskab Michael Breum
Ramsgaard, VIA University College.
At varetage opgaven som leder af projekter og
samtidig have ansvaret for projektorganisering og -styring er ofte et komplekst arbejde.
Projektanalyser og projektstyringsværktøjer kan
støtte projektledere, projektteams og projektdeltagere til bedre at udvikle og styre projekter.
På forløbet bliver du præsenteret for den nyeste
viden og forskning i form af teorier, begreber
og metoder inden for grundlæggende projektledelse, og hovedfokus vil være på at anvende
projektanalyser og projektstyringsværktøjer til
bedre overblik, bedre uddelegering af arbejdsopgaver samt større fokus på detaljerne i projektet. Med andre ord kan du lære at styre og
udvikle projekter gennem et væld af projektanalyser 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.

Professor Reinhard Stelter, Københavns
Universitet.
Hvad kendetegner den bæredygtige og
meningsfulde samtale, der giver værdi for samtaleparterne? Ikke alle samtaler og dialogtyper
er hjælpsomme og nyttige for den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den sociale som
den organisatoriske ramme for samtalen for at
kunne give den værdi og mening. Dialogen er
med til at sikre os et holdepunkt og en integritet
i vores måde at agere i verden på. Hvis vi dvæler
i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en
forståelse af os selv og hinanden.
Kurset henvender sig bl.a. til dig, som har brug
for en introduktion til at være dialogholder for
professionelle, transformative og støttende samtaler (fx coaching, mentoring, udviklingssamtaler eller lignende).
Kurset bygger på bogen 'Kunsten at dvæle i dialogen' (Dansk Psykologisk Forlag).

__________________________________________

5 onsdage kl. 17.00-18.45 (4/10, B:11/10, C:25/10,
D:1/11, E:8/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

__________________________________________

4 dage kl. 9.00-15.00 (27-28/11, 14-15/12).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 3.495 (inkl. fuld forplejning).

Personlig power i mundtlig
kommunikation
__________________________________________

Cand.mag., skuespiller Lisbeth Holdt Jørgensen.
I dagligdagen bruger vi meget af vores tid på at
tale med mennesker i større eller mindre sammenhænge. Derfor er mundtlig kommunikation
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.
Vi vil i løbet af kurset zoome ind på forskellige
facetter af den nyeste viden og forskning om
mundtlig kommunikation og mærke effekten
af, hvordan den bagvedliggende fysiske og mentale hensigt kan påvirke effekten af det talte ord.
Vi vil bruge tiden på at afprøve praktisk, hvordan
man kan finde ind til et øget nærvær og en øget
personlig power i det talte ord og sætte det hele
i perspektiv med teorien inden for feltet.
Mandag den 20/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Mandag den 30/10 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Bliv en bedre taler

Søndag den 19/11 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 795.

Journalistik – Onlinekursus

__________________________________________

__________________________________________
Ekstern lektor, kommunikationskonsulent
Helga Halkjær, Aarhus Universitet.
Overvejer du nogensinde, hvilke signaler du
udsender, når du står foran en forsamling?
Stemmer signalerne overens med det, du ønsker
at udstråle og med dine budskaber?
På dette kursus får du den nyeste viden og forskning om de signaler en mundtlig præsentation
kan give. Du får viden om, hvordan præsentationen kan give et indtryk af dig som en kompetent fagperson og et troværdigt menneske.
Kurset stiller skarpt på den personlige kommunikation i mundtlige præsentationer. Gennem
emner som stemmeføring, håndtering af nerver,
kropssprog, disposition og struktur.
På kurset inddrages en række teorier af bl.a.
Stephen Porges, Susan Hart, Joakim Bauer, Tom
Harris, Orden Brown og Helle Winther.
Fredag den 13/10 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Mag.art. Palle Qvist.
Skriv så det kan ses. Sådan lyder første regel
indenfor den skrevne journalistik, men der er
andre regler, der er nyttige at kunne mestre,
hvis man vil benytte det journalistiske sprog.
Kurset introducerer til det journalistisk sprog
og en række af de "sprogregler" der er nyttige
at kunne, når man skriver journalistiske tekster.
Anvendes disse råd bliver teksten lettere at læse
og forstå og man kommer ofte gennem det
redaktionelle nåleøje.
Formålet med kurset er at bibringe deltagerne
viden om journalistiske skriveråd og genrer.
Foruden teori vil der være øvelser og gennemgang heraf.
OBS: Kurset er et interaktivt kursus og afvikles
online vha. Adobe Connect Professional. Kræver
kun mac/pc eller tablet med internetadgang.
Og gerne et headset. Kurset følges hjemmefra.
Mere info følger efter tilmelding.
6 onsdage kl. 20.00-21.30 (25/10, 1/11, 8/11, 15/11,
22/11, 29/11).
Pris: Kr. 795.
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Ledelse & Kommunikation

Innovation som
arbejdsmetode

Evalueringer i teori og
praksis

__________________________________________

__________________________________________

Cand.scient.pol., innovationskonsulent Pia
Pinkowsky.
På kurset får du brugbare redskaber og metoder
til at arbejde struktureret med innovation, når
din arbejdsplads skal finde nye løsninger i dagligdagen. Du lærer at arbejde med innovation
ved at identificere innovationspotentialer og italesætte arbejdet med innovation. Derigennem
ruster du din arbejdsplads til at gøre struktureret innovation til en selvfølgelig arbejdsmetode.
På kurset får du bl.a.: • Værktøjer til at skabe
krydsfelter, hvori innovation opstår på arbejdspladsen. • Sat teorier og grundbegreber på plads.
• Redskaber og metoder til at arbejde struktureret med innovation. • Introduktion til at inddrage
brugere og kunder til at skabe innovative løsninger. • Redskaber til at vurdere og vælge mellem
løsninger. - Værktøjer til at tale om innovation
med chefen og kollegerne, så det fremmer innovation. • Metoder til at håndtere problemer og
ideer og adskille dem fra innovation og løsninger. • Indblik i den nyeste viden og forskning.

Adjunkt, ph.d. i arbejdsmiljø og evaluering
Louise Møller Pedersen, Aalborg Universitet.
Der er sket en eksplosiv vækst i efterspørgslen
efter evaluering, evidens og dokumentation af
resultater, som bidrag til udvikling, styring og
legitimering af beslutninger i offentlige og private organisationer. Produktivitet og kvalitet
skal dokumenteres og evalueringer skal bidrage
til at sikre størst mulig sammenhæng mellem
formål, indsats og (forventet) udbytte.
Derudover er evaluering, dokumentation og evidens centrale elementer for kommunikationen
såvel internt mellem aktører i organisationer
(f.eks. mellem det politiske og administrative
niveau) som eksternt i organisationers og politikeres kommunikation med omverdenen (f.eks.
med brugerne og borgerne).
De forskellige typer af evalueringer belyser henholdsvis processen, resultaterne eller en kombination af disse.

Torsdag-fredag den 28-29/9; begge dage kl.
9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.195 (inkl. fuld forplejning).

Enneagrammet

“HVILKE AF PLANETENS
UDFORDRINGER VIL
DU LØSE?”
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 D A N N E L S E R O G VÆ R M E D T I L AT
SKABE FREMTIDENS LØSNINGER FOR OS ALLE.

Mandag den 9/10 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Designtænkning og
innovative processer
__________________________________________

__________________________________________
BA, ICC Coach Anette Hvidtfeldt.
Enneagrammet er en model, som beskriver ni
forskellige men ligeværdige personlighedstyper.
Modellen giver et indblik i og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur.
De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdier og overbevisninger. Kort sagt, hvorfor vi har de tanker og overbevisninger, vi har,
og hvorfor vi opfører os, som vi gør. Måske ligeså
vigtigt forklarer Enneagrammet indirekte, hvorfor 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
personlighedstypeværktøj.
TEST INKLUSIVE: Inden selve kurset vil du elektronisk blive bedt om at lave en enneagramtest,
som du bedes læse og medbringe til kurset.
2 dage kl. 9.00-16.00 (4-5/10).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.995 (inkl. materialer, test (værdi kr. 150)
og fuld forplejning).
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Lektor i entrepenørskab Michael Breum
Ramsgaard, VIA University College.
Hvordan kan du lære at tænke som en designer
og bruge principperne fra designtænkningens
verden til at komme lettere gennem innovative
processer? Hvordan gør man designtænkning
en integreret del af innovationsprocessen?
Kurset giver en indføring i metoder til at
anvende designtænkning som proces og værktøj. Historisk er design blevet opfattet som kun
ét element i en innovativ proces, men designerens tænkemåde kan benyttes som metode
og tilgang i mange forskellige forandrings- og
innovationsprocesser.
Få på dette kursus en grundig indføring i
forskningen og forståelserne bag at arbejde
designorienteret. Dagen vil rumme både teoretiske indlæg og praktiske øvelser, samt indsamling af indsigter fra brugere. Bliv inspireret
af de fremmeste forskere og praktikere inden for
designtænkningen.

BLIV FX INGENIØR INDEN FOR:

BIOTEKNOLOGI

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER

NANOTEKNOLOGI

BYGGERI

IT OG SOFTWARE

PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI

BYPLANLÆGNING

KEMI OG KEMITEKNOLOGI

PRODUKTION

ELEKTRONIK

MASKINKONSTRUKTION

SUNDHEDSTEKNOLOGI

ENERGI

MILJØTEKNOLOGI

TEKNOANTROPOLOGI

LÆS MERE PÅ INGENIØR.AAU.DK

Mandag den 13/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Ledelse & Kommunikation

Pædagogisk ledelse
i teori og praksis

Coaching med flere vinkler

__________________________________________

Bliv i løbet af disse fyraftensmøder introduceret
til coaching og få indblik i den nyeste forskning
og viden, samt de grundlæggende teorier og
metoder indenfor coaching. Vi vil bl.a. komme
omkring sammenhænge mellem coaching og
positiv psykologi, der er det videnskabelige studie af, hvad der gør individer og fællesskaber i
stand til at trives. Møderne vil derudover inspirere til, hvordan coaching kan inddrages i ledelsesmæssig sammenhæng.
A: Coaching – Grundlæggende teori & metode.
BA Anette Hvidtfeldt; ICC International
Certificeret Coach og Narrativ Teamcoach.
B: Coaching og enneagrammet.
ICF Master coach Henriette Claydon-Smith.
C: Coaching og positiv psykologi.
MA, ICC Coach Anja Kamp Otte; Master i Positiv
Psykologi fra Aarhus Universitet.

Ph.d., lektor Dorte Ågård, Institut for Læring og
Filosofi, Aalborg Universitet.
Pædagogisk ledelse er den del af ledelsesindsatsen, der mest effektivt kan øge kvaliteten af
undervisning og dermed elevernes udbytte. Det
ved vi fra international forskning, bl.a. Viviane
Robinsons anerkendte kortlægning af forskning
på området.
Hovedopgaver for den pædagogisk leder er især:
- Etablering af mål for elevernes læring og konsensus om skolens mål. - Planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen. - Ledelse
af læreres læring og udvikling.
Fokus på denne kursusdag er ledelse af læreres
læring og udvikling. Den præsenterer den nyeste forskning på området og tre konkrete forskningsbaserede ledelsesredskaber: observation
af undervisning, feedback-metoder og ledelse
af faggrupper.
Onsdag den 13/12 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.295 (inkl. fuld forplejning).

Den succesfulde samtale

__________________________________________
Coach, protreptiker, sygeplejerske Maibritt
Isberg Andersen.
Vi relateres til hinanden gennem vores samtaler.
Men hvor bevidst er du om, hvordan du kommunikerer og hvordan du møder den, der sidder
over for dig?
På kurset får du styrket din mundtlige kommunikation med en redskabspakke, der er lige til at
tage i brug i din daglige praksis på arbejdspladsen. Redskaberne bygger på protreptik, som er
en dialogorienteret og filosofisk coachform, hvor
samtalens centrale emne er en værdi, et ord
eller et begreb, som er gennemgående under
hele samtalen. Den protreptiske samtale foregår
mellem to mennesker, og samtalens form åbner
op for et stort nærvær og indlevelsesevne.
Du introduceres via bl.a. kommunikationsteori
til begrebet protreptik og vi arbejder målrettet med samtalens form og refleksion over den
gode kommunikation, relationer og det at skabe
mening.
Underviseren er uddannet protreptiker ved CBS
hos mag.art., dr.phil., professor Ole Fogh Kirkeby.
Mandag-tirsdag den 2-3/10; begge dage kl.
9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.195 (inkl. fuld forplejning).
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__________________________________________

3 torsdage kl. 17.00-19.30 (A:14/9, B:21/9, C:28/9).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Coaching - Fra teori til
praksis
__________________________________________
Modulopdelt uddannelse
BA, ICC Coach Anette Hvidtfeldt.
Når du alle dine mål på jobbet og drømme
i livet? Har du styr på dine prioriteringer? Og
handler du altid proaktivt? Hvis nej, så fortvivl
ikke. Gennem coaching kan du blive endnu
bedre til at mestre dit arbejds- og privatliv.
Men hvad er coaching helt præcist? Og virker
det virkelig? Er du skeptisk, inviteres du til at
udfordre dine fordomme og udvikle dig som
leder, medarbejder og menneske. Er du allerede
bekendt eller interesseret i coaching, er du også
mere end velkommen til at blive endnu klogere
på forskning, teorier og metoder bag, samt oven
i købet få trænet dine praktiske færdigheder.
Du lærer på denne modulopdelte uddannelse
om coachingens filosofi, teori og arbejdsprincipper ud fra den nyeste viden og forskning indenfor området. Du lærer om rollen som coach,
spørgeteknikker og feedback. Du træner coachingteknikker, som kan bruges direkte i dit
arbejds- og privatliv.
Modul 1: 2 dage kl. 9.00-16.00 (11-12/10).
Modul 2: 2 dage kl. 9.00-16.00 (2-3/11).
Modul 3: 2 dage kl. 9.00-16.00 (30/11+1/12).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris pr. modul: Kr. 1.995 (inkl. materialer og fuld
forplejning). Alle 3 moduler: Kr. 5.495.

Assertiv Kommunikation
Sig din mening med respekt
__________________________________________
Cand.psych. Elisabeth Ungar (dag 1) og cand.
pæd.psych. Jacqueline Albers Thomasen (dag 2).
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 holdninger 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 arbejdsliv. Du får konkrete redskaber til klar kommunikation, så det bliver lettere at give udtryk for
dine holdninger og meninger.
Kurset tager sit afsæt i den nyeste viden og forskning i psykologien bag god kommunikation.
Seminaret ledes af to erfarne erhvervspsykologiske konsulenter.
På dag 1 får du en grundig indføring i assertiv
kommunikation og introduceres til både verbal
og nonverbal kommunikation og betydningen
af komplimenter.
På dag 2 føres du videre gennem mental assertion, følelser i kommunikation og mindfulness.
Du vil ved afslutningen af kurset have udarbejdet en personlig handleplan, så du kan kommunikere mere assertivt – også i situationer, hvor
det er svært.
Mandag-tirsdag den 11-12/12; begge dage kl.
9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.995 (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. Foredraget 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. Få viden og en
række konkrete råd, om hvordan du kan tage de
første skridt ud af problemet.
Dagen vil byde på både foredrag og deltagerinvolveret undervisning. Du får blandt andet lejlighed til at øve dig sammen med andre, der har
de samme udfordringer som dig.
BOG: Kurset bygger på bogen "Få mod til at tale"
(Dansk Psykologisk Forlag). Bogen er skrevet af
underviseren.
Fredag den 8/12 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Positiv psykologi
på jobbet
__________________________________________
Cand.psych., erhvervspsykolog Henrik Leslye.
Positiv psykologi på jobbet – Den videnskabelige
vej til mere trivsel og bedre resultater. Positiv
Psykologi er forskningen i, hvad det er der gør,
at vi mennesker trives, udvikler os og lykkes med
de ting vi sætter os for at opnå. Det viser sig heldigvis, at der er en række fællestæk ved mennesker, der lykkes særligt godt. Og det bedste er,
at vi alle kan træne og udvikle disse egenskaber
gennem relativt enkle værktøjer og forståelser.
Så blot fordi der er seriøs forskning bag, behøver
det heldigvis ikke være en videnskab at bruge i
praksis.
Dagen tager dig omkring nogle overraskende
måder hjernen fungerer på, har et par try-ityourself-eksempler med, vender op og ned på
vante forestillinger om hvad der bringer os i mål
og kommer så med en omgang Mental Fitness,
hvor der præsenteres en række konkrete værktøjer, der virker.
Udbyttet af kurset er en lang række værktøjer
til bl.a. øget trivsel, bedre relationer, større engagement, mere viljestyrke, forøget robusthed,
ændring af vaner og stærkere håbefuldhed. Alt
sammen egenskaber der biddrager til mere trivsel og øget faglighed.
Fredag den 24/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.595 (inkl. fuld forplejning).
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Sprog & Litteratur

Michael Ejstrup
Sproget får det
glatte lagen!
__________________________________________

Bertrand du Chambon:
Yugurthen
Fransk sprog og kultur

__________________________________________
Forskningschef Michael Ejstrup, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole.
Sprog er en fælles social overenskomst, hvor
grundelementer kan sammenlignes. Men vilkårene er alligevel meget forskellig, og natur og
kultur spiller en stor rolle for, hvordan et sprog er
indrettet. Vi ser på nogle af ædelstenene i dansk
sprog - de faste vendinger. Vi ændrer konstant
en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere
bevidst end andre. Eksempelvis gør Amalie fra
Paradise Hotel det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge
generation gør det indimellem. Vi skal se på danskeres kultur i forandring og på, hvordan vi hele
tiden sikrer, at ordsprog og talemåder passer til
den tid, vi skal bruge dem i. Vi skal se på tekstog billedeksempler med både talesprogets og
skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde
eksempler, der enten styrker smilenes størrelse
eller får mavesyren til at skumme. ”Verden er af
lava”. Eller hvad siger du?
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Tirsdag den 24/10 kl. 17.15-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 195.

Anna Visciani: Se Arianna

Italiensk sprog og kultur
__________________________________________

Sprog &
Litteratur
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk

Lektor Lasse Rose Nielsen, Aalborg
Studenterkursus.
Questo romanzo è basato su una vera storia di
una famiglia che cerca di vivere normalmente
malgrado una grande sfida. Arianna, 19 anni, è
una ragazzina cerebrolesa grave. Vive in famiglia
e di giorno frequenta il Centro diurno per disabili. Intorno ad Adrianna, portatrice di un handicap gravissimo, ruota la vita della sua famiglia
: padre e madre neurologi, una sorella e un fratello più giovani di lei. Quattro voci raccontano
i drammi e la felicità di una vita ”diversamente
normale”, ciascuna da un punto di vista molto
diverso. Riflessioni profonde, emozioni forti
senza la censura del ”politicamente corretto”.
Il corso di italiano si svolge come una conversazione sul testo con piccole traduzioni sul tema
dal danese all’italiano.
10 mandage kl. 17.00–18.45 (4/9, 11/9, 18/9, 25/9,
2/10 9/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.
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Lektor Lasse Rose Nielsen, Aalborg
Studenterkursus.
Bertrand du Chambon (né 1953) est écrivain
français et il a déjà publié une douzaine de
romans et des recueils de nouvelles et autre. Il
a débuté avec le roman ”La Couleur du soir” en
1985 quand il était professeur de littérature à
l’Université d’Aarhus - enseignant aussi à l’Université d’Aalborg. Aujourd’hui il vit dans les Alpes
en France et travaille pour des maisons d’édition.
”Yugurthen” est son premier polar, mais ce n’est
pas n’importe quel roman noir avec des crimes
et des morts. Certes, il y en a mais il y a aussi
de l’amour et surtout de la complexité dans
les personnages de la ”pègre” de Marseille. Le
personnage principal, Yugurthen, flic d’origine
étrangère, est un homme qui ne se laisse pas
réduire à un schéma de flic reconnaissable par
les lecteurs.
L’auteur de ce livre, ayant vécu à Marseille et
d’ailleurs fort intéressé par la différence entre les
cultures européenne et africaine, s’engage à surprendre ses lecteurs et les inciter à comprendre
que la nature de l’être humain échappe à toute
formule conventionnelle.
12 onsdage kl. 17.00–18.45 (30/8, 6/9, 13/9, 20/9,
27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 1.195.

Comunicación oral en
español

Spansk sprog og kultur
__________________________________________
Cand.soc. Sarah Crumlin Spanggaard,.
El objetivo de este curso es mejorar en los cursantes el nivel de expresión oral en español,
ampliando el vocabulario y practicando la conversación a nivel avanzado.
Nos enfocaremos en películas hispanohablantes,
blogs, discursos políticos etc., que nos servirán
como punto de partido de las conversaciones.
Cada lección está dividida en dos partes, la primera de conversación y la segunda de temas
gramaticales o de traducción.
Gran parte de las conversaciones y ejercicios se
realizarán en parejas o en grupos.
10 onsdage kl. 17.00-19.00 (6/9, 13/9, 20/9, 27/9,
4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.
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FORSKNINGSBASEREDE
MASTERUDDANNELSER

Sprog & Litteratur

FRA AALBORG UNIVERSITET
English Literature in
Different "Keys"
Engelsk sprog og kultur

Stærke kvinder
i litteraturen

EVU.AAU.DK

__________________________________________

__________________________________________
Lektor Brian Russell Graham, Aalborg
Universitet.
Having spoken of five distinct structures of
literary imagery in his famous Anatomy of
Criticism, Northrop Frye comments "The five
structures of meaning we have given are, to use
another musical analogy, the keys in which they
are written and finally resolve". On this course
you read and study four texts, each of which is
written in and resolves to a different "key".
The texts are: 'The Lion, The Witch and the
Wardrobe' by C.S. Lewis 'Henry V' by William
Shakespeare, 'Hard Times' by Charles Dickens,
'The Private Memoirs and Confessions of a
Justified Sinner' by James Hogg.
7 tirsdage kl. 17.00-19.00 (12/9, 19/9, 26/9, 3/10,
10/10, 24/10, 31/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 745.

Vejen til Finnegans Wake –
James Joyce forfatterskab
__________________________________________
James Joyce (1882-1941) var en irsk forfatter og
digter. Han bidrog til den modernistiske avantgarde og betragtes som en af det 20. århundredes vigtigste og mest indflydelsesrige forfattere.
Joyce er bedst kendt for ’Ulysses’ (1922), en skelsættende udgivelse hvori episoderne i Homer's
Odysseen sættes parallelt i en bred vifte af
kontrasterende litterære stilarter. Bl.a. af hans
kendte værker er novellesamlingen ’Dubliners’
(1914) og romanerne ’A Portrait of the Artist as
a Young Man’ (1916) og ’Finnegans Wake’ (1939).
Han har derudover skrevet digtsamlinger, skuespil, sporadisk journalistik og flere udgivne breve.
A: Dubliners.
Lektor Dorrit Einersen, Københavns Universitet.
B: A Portrait of the Artist as a Young Man.
Lektor Dorrit Einersen, Københavns Universitet.
C: Ulysses.
Lektor Steen Klitgård Poulsen, Aarhus
Universitet.
D: Finnegans Wake.
Lektor, dr.phil. Benjamin Boysen, Syddansk
Universitet.
4 mandage kl. 17.00-19.00 (A:30/10, 13/11, C:20/11,
D:27/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.
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Cand.mag. litteraturhistorie og religionsvidenskab Anne Valbjørn.
Tag med på en vandring i kvindernes historie,
kultur og litteraturhistorie, fra romantikken til
nutiden, fra Jane Austen; kanoniseret til at være
verdens første moderne kvindelige forfatter til
Elena Ferrante; én af verdens mest betydningsfulde nutidige forfattere. Vi dykker ned i en
række fantastiske kvindelige forfatteres værker,
der byder på sproglige fornyelser, skarpe skildringer af tidsånd og tidstypiske problematikker, leg med køn og identitet, humor, sorg og
meget mere.
Vi møder nogle af litteraturhistoriens største
og mest elskede kvindeskikkelser, fra Elizabeth
Bennet til Pippi Langstrømpe, og erfarer mere
om, hvad der gør dem særlige, og særligt stærke.
Forfattere i fokus er bl.a. Jane Austen, Amalie
Skram, Virginia Woolf, Astrid Lindgren, Kristín
Marja Baldursdóttir og Elena Ferrante.
6 torsdage kl. 16.30-18.15 (7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10,
12/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 695.

Tove Ditlevsen og kredsen
omkring hende
I anledning af 100-året for hendes fødsel
__________________________________________
Lektor, cand.jur., BA i litteraturvidenskab
Jesper Møller-Andersen.
Tove Ditlevsen kom til at stå centralt i kredsen
af kvindelige digtere fra krigens tid. Bl.a. Hulda
Lütken, Bodil Bech, Lise Sørensen og Grethe
Risbjerg Thomsen og Edith Rode. Men også
mandlige forfattere som Otto Gelsted, Halfdan
Rasmussen, Piet Hein og Benny Andersen var en
del af det miljø, Tove Ditlevsen fremhævede selv
Frank Jæger som en ”åndsfælle”.
Vi skal høre digte af dem alle, men det er især
kvinderne, det skal handle om. Og det var en
periode med kvindefrigørelse og en periode,
hvor kvindesind for alvor fremstod på kvindernes
betingelser og set med deres øjne. Og hvor kvindens erotiske drift blev anerkendt og beskrevet.
Foredraget byder på oplæsning og gennemgang af noget af det fineste, de skrev.

MASTER I PÆDAGOGISK
LEDELSE

MASTER I IKT OG LÆRING
(MIL)

MASTER I LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI

For dig, der arbejder med
pædagogisk ledelse i
dagtilbud, grundskole eller
ungdomsuddannelse. Med en
Master i Pædagogisk Ledelse kan
du bidrage til udviklingen af en
stærk faglig samarbejdskultur,
der styrker læringsudbytte og
arbejdsglæde på din arbejdsplads.
Du får kompetencer inden for
læringsledelse og udvikling af
undervisning, medarbejdere og
institutioner.

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.

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.

SEMINARERNE FINDER STED I
AALBORG OG KØBENHAVN
MPL.EVU.AAU.DK

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.
SEMINARERNE FINDER STED I
AALBORG OG KØBENHAVN

SEMINARER I AALBORG, AARHUS,
KØBENHAVN OG ROSKILDE

SEMINARERNE FINDER STED
I AALBORG
L O O P. E V U . A A U . D K

MIL.AAU.DK

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.
SEMINARER I AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

ENKELTMODUL
I PROFESSIONEL UNDREN
OG UNDERSØGELSE
For dig der arbejder med
mennesker (fx sygeplejersker,
psykologer, præster,
ledere). Du lærer, hvordan
undringsværksteder kan
skabe nye inspirerende rum
for eksistentielle refleksioner
og dialoger om, hvad der kan
fremme den menneskelige faktor
i arbejdet. Kurset indgår i forløbet:
Facilitering af undringsbaserede
dialoger og forundringsværksteder
i professionelle sammenhænge.
SEMINARER:
O P LY S E S PÅ H J E M M E S I D E N
UNDREN.AAU.DK

MOC.EVU.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
9 9 4 0 9 4 2 0 ( K L . 1 2 - 1 5 ) · E V U @ A A U . D K · W W W. E V U . A A U . D K

Torsdag den 9/11 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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FOLKEKIRKENS HUS

Historie

Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

STJERNEKONCERT

FOREDRAG

SOPRAN

FORFATTER

SUSANNE ELMARK
5. SEPTEMBER 19.30
ENTRÉ: 200 KR. / STUD. 50 KR.

ESBEN KJÆR
26. SEPTEMBER 19.30
ENTRÉ: 100 KR. / STUD. 50 KR.

HVAD TROR VI PÅ?

FOREDRAG

CHEF KIRKENS KORSHÆR

FORFATTER & JOURNALIST

HELLE CHRISTIANSEN
23. OKTOBER 19.30
GRATIS ADGANG

CHARLOTTE RØRTH
1. NOVEMBER 19.30
ENTRÉ: 150 KR. / STUD. 50 KR.

STJERNEKONCERT

FRODES HØJSKOLE
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Historie
RYTMISK KOR

FORFATTER & KULTURJOURNALIST

VOCAL LINE
5. DECEMBER 20.00
ENTRÉ: 200 KR. /STUD. 50 KR.

ERIK LINDSØ
12. DECEMBER 19.30
GRATIS ADGANG

www.folkekirkenshus.dk / 9812 1313
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Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Historien om Danmark –
Set gennem kongerne
__________________________________________
DR’s højt anlagte serie ’Historien om Danmark’
har haft imponerende seertal og bl.a. derfor har
Folkeuniversitetet valgt at sætte danmarkshistorien under lup set gennem de danske kongers
øjne. 5 af landets førende forskere præsenterer
historien, som de så den.
Med forskellig magtbeføjelse, lyst og evne har
de danske konger hersket over de danske riger
og lande, og på mange måder legemliggør de
hver især det samfund, de stod i spidsen for.
Historien om de danske konger er derfor en helt
central brik i forståelsen af Danmarks historie.
Vi spoler 1.000 år tilbage og starter historien om
Danmark i vikingetiden med Gorm den Gamle.
Vi fortsætter til middelalderen, renæssancen,
enevælden og følger udviklingen mod folkestyre
med hovedvægten på de første konger efter
indførelsen af det konstitutionelle monarki. Vi
slutter med et kort blik ind i 1900-tallet og sætter punktum med Frederik 9.
Tag med på en tour de force gennem Danmarks
historie, og få et indblik i, hvordan og hvorfor
Danmark ser ud, som det gør.
A: Vikingetid: Gorm den Gamle, Harald Blåtand
og Sven Tveskæg.
Professor Else Roesdahl, Aarhus Universitet.
B: Middelalderen: Valdemar den Store, Knud 6.
og Valdemar Sejr.
Ph.d., videnskabelig assistent Kasper Holdgaard
Andersen, danmarkshistorien.dk og Dansk
Center for Byhistorie, Aarhus Universitet.
C: Renæssancen: Christian 3., Frederik 2. og
Christian 4.
Fhv. forskningschef Steffen Heiberg, Det
Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
D: Enevælden: Fra Fredrik 3. til Christian 8.
Lektor i historie Michael Bregnsbo, Syddansk
Universitet.
E: Konger på vej mod folkestyre: Fra Frederik 7.
til den moderne regent.
Professor em. i statskundskab Tim Knudsen,
Københavns Universitet.
5 mandage kl. 17.00-18.45 (A:25/9, B:2/10, C:9/10,
D:23/10, E:30/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

Nazismens danske ansigt

__________________________________________
Cand.mag., museumsinspektør Christian
Aagaard, Museum Amager.
Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogen valgte at melde sig til
krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker
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mens andre meldte sig til de dansk-tyske korps
på hjemmefronten eller bakkede politisk op om
den nazistiske besættelsesmagt.
Men hvem var det der meldte sig? Hvad drev
danske statsborgere til at iføre sig tysk uniform
og gå i krig for Adolf Hitlers nazistiske stormagtsdrøm? Hvilke menneskelige skæbner gemmer
der sig bag historien om nogle af vor tids mest
forhadte skikkelser?
Med udgangspunkt i sin nye bog 'Nazismens
danske ansigt' (Peoples Press, 2017) vil foredraget omhandle en række af de mest fremtrædende danskere i tysk tjeneste og se nærmere
på deres liv og karrierer i Det Tredje Rige. Målet
er at forsøge at identificere hvad ”nazismens
danske ansigt” er og ikke mindst komme ind
under huden på de danskere der meldte sig til
kamp for nazismen under Anden Verdenskrig.
Lørdag den 11/11 kl. 10.00-15.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 295.

Dage der ændrede
Danmark
Det 20. århundredes danmarkshistorie
__________________________________________
Nogle politiske begivenheder har gennem
historien fået særlig betydning for eftertiden.
Nogle gange har de involveret præcise idéer
om, hvordan de ville få betydning. Andre gange
er tingene sket som følge af tilfældigheder. Men
i alle tilfældene udspillede begivenhederne sig
i bestemte samfundsmæssige sammenhænge
og med komplicerede følger. For os der lever
i dag kan det være nyttigt at kende til tilblivelsen af de forhold, vi opfatter som næsten
naturbundne tilstande. Forelæsningsrækken
gennemgår 4 historiske vendepunkter i det 20.
århundredes danmarkshistorie. Hvad skete der,
hvad var baggrunden og hvilke konsekvenser
havde beslutningerne?
A: 5. juni 1915: Grundlovsrevisionen.
Lektor
Claus
Møller
Jørgensen,
Aarhus
Universitet.
B: 30. januar 1933: Kanslergadeforliget.
Ph.d. Christian Egander Skov.
C: 4. april 1949: Atlantpagten undertegnes.
Ph.d.,
forfatter
Søren
Hein
Rasmussen,
MegaNørd.
D: 31. august 1991: Danmark går aktivt ind i
Golfkrigen.
Ph.d.-stipendiat
Rosanna
Farbøl,
Aarhus
Universitet.
4 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:26/10, B:2/11, C:16/11,
D: 30/11).
Sted; Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

100-året for den russiske
revolution

Turen går til Rom

__________________________________________
I samarbejde med Dansk-Russisk Forening.

Går den næste ferierejse til Rom? Bliv klædt på
arkæologisk og historisk til din næste tur sydpå,
og bliv inspireret af og klogere på den evige
stads rige kunst og kulturarv! Kurset byder på
fire foredrag, der omfatter antikken, middelalderen, renæssancen og det moderne Rom.
Vær med, når vi dykker ned i romernes monumentale kulturarv, der møder én, hver gang
man runder et gadehjørne i den store europæiske metropol. Byen, der hvert år tiltrækker millioner af besøgende med sine maleriske ruiner,
smukke kirker, skønne pizzaer og palazzi, samt
imposante moderne bygningskomplekser. Her
kan du blive klædt på til både kulturrejsens fordybelse og svipturen til storbyen Rom.
A: Antikkens Rom.
Adjunkt i klassisk arkæologi Jane Hjarl Petersen,
Syddansk Universitet.
B: Middelalderens Rom.
Lektor i kunsthistorie Maria Fabricius Hansen,
Aarhus Universitet.
C: Renæssancens og barokkens Rom.
Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen,
Aarhus Universitet.
D: Det moderne Rom.
Cand.mag. Henning Galmar.

Den Russiske revolution i 1917 er en betegnelse
for de begivenheder, som førte til afviklingen
af det zaristiske styre i Rusland og af en provisorisk regering - begivenheder der dannede
grundlaget for Sovjetunionens oprettelse.
Revolutionen bestod af to selvstændige revolutioner: Februarrevolutionen, der endte med,
at zar Nikolaj 2. af Rusland måtte abdicere og
Oktoberrevolutionen, der endte med afsættelsen af den siddende regering og førte til
Sovjetunionens oprettelse.
Den russiske revolution var en af de mest skelsættende begivenheder i det 20. århundrede.
Revolutionen betød ikke kun oprettelsen af
Sovjetunionen og de deraf afledte begivenheder, men blev også startskuddet til en række
kommunistiske revolutioner og revolutionsforsøg verden over.
A: Revolutionen. De russiske revolutioner
1917-1922.
Ph.d.-studerende Kim Frederichsen, Københavns
Universitet.
B. Aftryk af revolutionen i Danmark: Russisk
revolution og dansk litteratur.
Professor Anker Gemzøe, Aalborg Universitet.
C. Konsekvenser af revolutionen. Fra kejserdømme til sovjetunion-føderation.
Lektor Karsten Fledelius, Københavns Universitet.
D. Fejringerne af Oktoberrevolutionen i
Danmark: Mellem revolution og fest.
Cand.mag. Jesper Jørgensen, Arbejdermuseet,
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
4 torsdage kl. 17.00-19.00 (A:5/10, B:12/10, C:26/10,
D:2/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395. Tilmeldte til rækken har fri adgang
til Dansk-Russisk Forenings konference i Aalborg
den 16/11 (se herunder).

ruslandskonference
i Aalborg i november
1917 Ruslands–revolutionernes betydning for verden i dag. Kom
til den 29. Ruslandskonference i Aalborg.
Arrangør er Dansk-Russisk Forening.
Tid: Torsdag den 16/11 kl. 17-19. Sted: AAU, Strandvejen 12-14.
Information og tilmelding kun via dkrus.aalborg@gmail.com.
Deltagelse i Folkeuniversitets foredrag om 100-året for revolutionen giver gratis adgang til konferencen. Tilmelding nødvendig.

__________________________________________

4 mandage kl. 17.00-18.45 (A:30/10, B:6/11, C:13/11,
D:20/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Dansk Vestindiens historie
100-året for salget af Dansk Vestindien
__________________________________________
I samarbejde med Aalborgbibliotekerne
Seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet.
Fra slutningen af 1600-tallet havde Danmark
en koloni i Vestindien. Formålet med besiddelsen var at dyrke sukkerrør på St. Croix ved
hjælp af afrikanske negerslaver, desuden var der
omfattende international handel og søfart på
St. Thomas. Råsukkeret blev sendt til Danmark,
hvor sukkerraffinaderierne sørgede for den
videre bearbejdning.
Efter Peter von Scholtens ophævelse af slaveriet i 1848 gik økonomien ned ad bakke, og St.
Thomas, St. Croix og lille St. Jan blev efter nogle
magre år solgt til USA i 1917. Beslutningen blev
truffet ved den allerførste folkeafstemning herhjemme, og det er nu i dag 100 år siden, øerne
blev solgt og løsrev sig Danmarks styre.
Tirsdag den 5/9 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborgbibliotekerne, Rendsburggade 2
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).
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Arkæologien i nyt lys

”... og gjorde danerne
kristne”

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige 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.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands
Historiske Museum.
A: Dødskonvojer fra stenalderen.
Museumsinspektør
Simon
Kjær
Nielsen,
Vesthimmerlands Museum.
B: Svennum offermose – dødens teater.
Museumsinspektør Sidsel Wåhlin, Vendsyssel
Historiske Museum.
C: Bisper og borgere i middelalderens Odense.
Arkæolog Mikael Manøe Bjerregaard, Odense
Bys Museer.
D: Om kunstnerisk magi og hundehold i
jægerstenalderen.
Museumsinspektør
Peter
Vang
Petersen,
Nationalmuseet.

__________________________________________

__________________________________________

4 onsdage kl. 19.30-21.15 (A:25/10, B:8/11, C:22/11,
D:29/11).
Sted: Aalborg Historiske Museum, Algade 48.
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 145).

Slægtshistorie

Mag.art., ph.d. Lise Gjedssø Bertelsen og
professor em. Brian Patrick McGuire, Roskilde
Universitet.
” .. og gjorde danerne kristne”. Med denne sætning nederst på højstatussiden af den store
tresidede billedrunesten i Jelling fra ca. 965,
proklamerer kong Harald kristendommen for
officiel religion i sit rige. Kunstværkværket er
sen vikingetids kunsts fornemste repræsentant
og i dag populært kaldet ”Danmarks dåbsattest”. Aflæsningen af stenens intimt sammenhørende verbal- og billedsprog begynder på
Inskriptionssiden, fortsætter på Dyresiden og
kulminerer på Kristussiden med sit raffinerede
billede af Golgatadramaet. Kristendommens
indførelse i Norden, ændringen af befolkningens trosretning fra hedensk til kristen, var en
langvarig og tilsyneladende fredelig religiøs proces, som vi vil anskue fra såvel de arkæologiske
som de skriftlige kilders vidnesbyrds side.
Lørdag den 4/11 kl. 10.00-16.00.
Sted: Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11,
Nørresundby.
Pris: Kr. 345 (inkl. kaffe & the / mulighed for køb
af frokost mm. i museets café).

Globaliseringens
vilde ungdom
__________________________________________

__________________________________________
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
A: Fra barnemord til fosterfordrivelse.
Historiker, ph.d. Agnete Birger Madsen,
Kvindemuseet.
Foredraget omhandler 1920'erne, hvor der bliver
flere sager om illegale aborter og i de følgende
år færre og færre barnemord.
B: Amterne og deres arkiver.
Arkivar, seniorforsker Steffen E. Jørgensen,
Rigsarkivet i Viborg.
Mange arkivbrugere kommer i berøring med
amtsarkiverne, når de skal finde faderskabs-,
adoptions-, separations-, og skilsmissesager. At
finde disse sager kræver, at man kan håndtere
amternes journaler og journalsager.
2 mandage kl. 19.00-21.00 (A:4/9, B:6/11).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 195 (pr. gang kr. 125). Medlemmer af den
samarbejdende forening dog fri entré.
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Cand.mag. Glenn Lynge Andersen.
Kurset omhandler det moderne samfunds
fremkomst, industrialiseringen, massesamfundet og den europæiske økonomiske og politiske
ordens globale sejrsgang ca. 1815 til 1914.
Den franske revolution og de efterfølgende
Napoleonskrige medførte, at Frankrig mistede
sin førende status i Europa, hvilket ikke mindst
skyldtes, at briterne havde taget føringen hvad
angik udviklingen af de nye industrier. 1800-tallet tilhørte derfor i høj grad Storbritannien.
Konkurrencen mellem de europæiske stormagter, med Tyskland som den senest tilkomne,
medførte at stadigt større dele af verden blev
underlagt en europæisk magt, hvilket kulminerede i kapløbet om Afrika i slutningen af århundredet. Konkurrencen om førerpositionen i verden der senere i perioden fik USA og Japan som
deltagere, endte ud i en industrialiseret krig.
6 tirsdage kl. 19.00-21.00 (26/9, 3/10, 10/10, 24/10,
31/10, 7/11).
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 forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg
har det siden 1960’erne været en 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. Koordinator for rækken er ph.d. Morten
Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.
E: På afgrundens rand – Cubakrisen, den kolde
krig og Danmark.
Museumsleder, ph.d. Peer Henrik Hansen,
Langelands Museum.
F: Danmarks runesten.
Seniorforsker, ph.d. Lisbeth Imer, Nationalmuseet.
G: Fire kommuner, der skulle blive til en:
Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod 1970-2006.
Arkivar, cand.mag. Flemming Nielsen, Aalborg
Stadsarkiv.
H: Husum – en koncentrationslejr i
grænselandet.
Museumsinspektør
Jens-Christian
Hansen,
Museerne i Brønderslev Kommune.
I: Fra arkivets og museets arbejdsmark.
Medarbejdere fra Aalborg Stadsarkiv og
Nordjyllands Historiske Museum.
5 torsdage kl. 19.30-21.15 (E:26/10, F:2/11, G:9/11,
H:16/11, I:23/11)
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården), aud. 6.
Pris: Kr. 495 (pr. gang kr. 125). Medlemmer af De
Samarbejdende Kulturelle Foreninger har fri
adgang.

På tidsrejse i
danmarkshistorien
100 danmarkshistorier

__________________________________________
Lektor Poul Duedahl, Aalborg Universitet og
ph.d., forfatter Søren Hein Rasmussen.
Tag med på en tidsrejse tilbage i Danmarks
historie og få indblik i et udvalg af afgørende
øjeblikke. Men uden tid ingen danmarkshistorie. Så her starter vi. Første stop er, da 1893 blev
til 1894, og tiden blev revolutioneret. Der fortælles om indførelsen af universaltiden, og hvordan
vi fra da af fik samme klokkeslæt i hele landet.
Lige siden har de samme timer, minutter og
sekunder været den afgørende målstok i en
verden besat af tid. Herefter fortsættes med en
tour de force gennem et udvalg af de vigtigste

begivenheder og tematikker i Danmarks historie. Hvilke begivenheder har haft størst betydning for det Danmark, vi kender? Og hvordan
vælger man overhovedet, hvilke der er vigtigst?
Vær med, når vi i veloplagt selskab med to
af forfatterne fejrer lanceringen af Aarhus
Universitetsforlags nye, store bogserie ’100 danmarkshistorier’ og udgivelsen af den første bog
'Gudhjemtid' (værdi kr. 100) om indførelsen af
universaltiden. Bogen er inkluderet i prisen.
Mandag den 18/9 kl. 17.00-19.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 275 (inkl. bog).

Slægtshistorie

__________________________________________
Med Slægt & Data / DIS Aalborg
A: Glimt af de religiøse vækkelsers historie i
Nordjylland fra grundloven 1849 til i dag.
Cand.theol., sognepræst Jens Brun, Gug Kirke.
B: Kort og arkivalier skabt af Kort og Matrikelstyrelsen (senere Geodatastyrelsen).
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi
Peter Korsgaard.
C: Fossilt DNA – et vindue til fortiden
Ph.d., adjunkt Morten Erik Allentoft, Center for
GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum.
Læs mere på www.fuaalborg.dk.
3dage kl. 19.00-21.00 (A:13/9, B:11/10, C:15/11).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295 (pr. gang kr. 125). Medlemmer af
Slægt & Data / DIS Aalborg dog fri entré.

Krigens ændrede ansigt og
nuværende udseende
__________________________________________
I samarbejde med Aalborg Grænseforening
Sikkerhedsrådgiver, tidl. kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both.
Hvad er krig egentlig for en størrelse, og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er
nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU?
Hvordan skal Danmark bevares og forsvares?
Foredraget fremlægger et lidt anderledes syn
på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand,
krig og fred, nationalstatens og stormagternes
rolle og truslen der udgår fra yderliggående
ikke statslige aktører og grupperinger. Mange
spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof
til eftertanke!
Mandag den 30/10 kl. 19.00-21.00.
Sted: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).
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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
jubilæet i Danmark markerer Folkeuniversitetet jubilæet 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 Universitet. 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

se foredrag om reformationen på side 35-36

uden bogtrykkerkunst
ingen reformation
På Luthers tid stod Europa midt i en medierevolution. En revolution ikke ulig den, vi har set
med den hurtige spredning af information på
internettet og på sociale medier. Allerede før
Luther blev erklæret kætter af den katolske
kirke, var hans skrifter spredt i over en halv
million eksemplarer. Det kunne ikke være sket
uden introduktionen af bogtrykkerkunsten i
Europa.
Renæssancen gjorde det til et ideal at gå til
kilderne og med sin egen fornuft prøve at forstå, hvordan verden hang sammen. Det var
ikke nok at læse lærebøger, som andre havde
skrevet.

V
I

Det ideal kom også til at sætte sit præg på Reformationen. Men hvor renæssancens humanisme i høj grad var for eliten, var Reformationen også folkelig. Det var ikke kun teologerne,
der skulle kunne læse og forstå Bibelen. Det
skulle alle i princippet. Derfor begyndte man
at læse og bruge Bibelen på nye måder. Teologerne læste Bibelen på originalsprogene, men
samtidig blev Bibelen oversat til folkesprogene, så de kunne læses af en bredere del af befolkningen. Det betød, at Bibelen – og efterhånden selve det at kunne læse den – fik
større betydning.

D a pav e n f o r f ø r ste gang så nogle
af mine teser, skal
h a n h av e s a g t: D e t
m å væ r e e n f u l D
tysker, som har
skrevet Dette
Mar tin Lu th e r

Prædikener på modersmålet og oversættelser
af Bibelen var ikke nyt, men efter Reformationen fik bibellæsning højeste prioritet.
Blandt reformatorerne var der en stor iver efter at udbrede Bibelens ord – men man ville
samtidig gerne sikre sig, at den rette protestantiske udlægning vandt frem. Derfor blev
bøger, pamfletter og flyveblade på kort tid
spredt i hundrede- eller tusindvis af eksemplarer med tidens nye teknologi: bogtrykkerkunsten. Det er ligefrem blevet sagt, at uden
bogtryk – ingen Reformation.

1517-2017
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Skolen i
reformationens
tjeneste
tæ n k at a l l e
mennesker er så
i v r i g e e f t e r at
u n D e rv i s e a l l e
anDre, men ikke
s i g s e lv
Mar tin Lu th e r

Den danske folkeskole er på mange måder et
barn af kirken – og af én af Luthers grundtanker: at alle skal have adgang til Guds ord.
Luther mente ikke, at kirken skulle eje jord og
godser, og kongemagten overtog officielt bispegodset og de gamle kirkeskoler ved Reformationens indførelse i Danmark i 1536. Det betød ikke, at kristendom og skole blev adskilt.
Tværtimod havde Reformationen stor betydning for datidens forandringer i det danske
skole- system, og paradoksalt nok blev kirkens
magt over skolerne faktisk større.

Der blev oprettet én god latinskole i hver by, så
drenge kunne blive oplært i luthersk kristendom og latinsk skriftkultur og dermed kvalificere sig til en uddannelse som lærere eller
præster inden for den lutherske kirke. Undervisning blev opprioriteret og forældre mindet
om, at de skulle opdrage deres børn i den kristne tro. Børnene lærte den rette tro via ’Den
Lille Katekismus’, der blev brugt som alle børns
første læsebog. ’Den Lille Katekismus’ er Luthers korte og præcise gennemgang af, hvad
man som minimum bør vide som kristen.
Latinskolerne fungerede også som byernes
fattigskoler. For da alle skulle have adgang til
Guds ord, var det latinskolernes opgave at opdrage alle børn – også de mindrebemidlede –
til at blive gode lutheranere. Hørte man ikke
efter i skolen og lærte sit fadervor, de ti bud og
trosbekendelsen udenad, var man ilde stedt i
datidens samfund, for så kunne man ikke komme til alters i kirken. Og kunne man ikke det,
kunne man heller ikke blive trolovet eller få arbejde i staten.

nådig faderfigur
vasker skidne børnebleer
Reformationen opprioriterede familiens, dagliglivets og ægteskabets betydning. Klostrene
blev afskaffet, for ifølge Luther praktiseres
den rette tro i den jordiske verden og ikke tilbagetrukket bag tykke kloster-mure. Det betød, at et socialt system forsvandt, og familien
blev stedet, hvor det enkelte menneske skulle
leve efter Guds vilje. Husstanden og familien

fik derfor en anderledes og mere central plads
i det enkelte menneskes liv efter Reformationen, også økonomisk og socialt.
Set med nutidens øjne rummer Luthers syn på
kønsroller og familie en dobbelthed. På den
ene side er alle ifølge Luther principielt lige
over for Gud. Derfor skulle alle – både mænd,

fra almiSSer og
Sognehjælp til
arbejdspligt og
velfærdsstat
I det moderne danske velfærdssamfund sørger det offentlige for pasning og undervisning
af børn og betaler for pleje af syge og gamle.
Målet er at skabe et socialt sikkerhedsnet,
men samtidig er det en udbredt holdning, at
arbejde er en pligt, som omfatter alle.
Med Reformationen forsvandt klostrene og de
mange katolske stiftelser – og dermed en stor
del af de sociale institutioner, der havde eksisteret i middelalderen. Nu blev den enkelte
familiehusstand den vigtigste velfærdsinstitution, og sognefællesskabet skulle hjælpe dem,
som ikke tilhørte en husstand.
Sognets fattige fik almisser, og mange steder
blev der oprettet fattighuse og såkaldte ’hospitaler’ for gamle og syge. Fremmede fattige,
der ikke var fra eget sogn, fik dog ingen hjælp,
og alle, der ikke blev set som værdigt trængende, risikerede anbringelse i arbejds- og
tugthuse.

kvinder, børn og fattigfolk – deltage aktivt i
gudstjenesten og selv forstå Guds ord i Bibelen. På den anden side lagde Luther vægt på
autoritet og lydighed. Han mente, at manden
er sat i verden til at føre an, mens kvinden er
skabt til at indordne sig. Ligesom den himmelske Fader bestemmer og beskytter, er den jordiske fader familiens overhoved, der beslutter
og beskytter. Luthers forestilling om kongens
rolle i forhold til folket har samme form. Luthers tanker underbyggede altså forestillingen
om et patriarkalsk samfund. Alle befandt sig i
relationer, hvor de enten skulle befale eller adlyde, og faderen havde ret til at tugte hustru
og børn.

Større social sikkerhed betød ikke, at danskerne nu kunne læne sig tilbage og lade sig forsørge. Tværtimod argumenteres der ofte for,
at der er en sammenhæng mellem høj arbejdsmoral og protestantisme. Med udgangspunkt i
Luthers ’Lille Katekismus’ lærte danskerne, at
den enkeltes kald ikke var i klostret væk fra
verden, men lå i familien og i det daglige arbejde. Man skulle acceptere sit kald og sin stand
og arbejde ’i sit ansigts sved’!
Institutioner for fattige, gamle og syge blev
udbygget i løbet af 1700- og 1800-tallet, og
ansvaret blev i stigende grad lagt på sogne og
kommuner – dog stadig med præst og kirke
som centrale figurer. I 1900 tallet blev velfærdsstaten for alvor etableret efter indførelsen af demokrati og under påvirkning af arbejderbevægelsen.

En god luthersk husstand var i de første trefire århundreder efter Reformationen afgjort
patriarkalsk indrettet. Men samtidig kunne
ingen ifølge Luther tvinges til at indgå i et bestemt ægteskab, for han ønskede en relation
med gensidig respekt – ligesom der efter sigende var mellem Luther og hans kone Katharina. Derfor blev skilsmisse en mulighed – om
end kun i særlige tilfælde – og Luther fremhævede en faders pligt til omsorg ved blandt
andet at skrive, at en husfader gør en kristen
gerning, når han vasker børnenes skidne bleer!

se foredrag om reformationen på side 35-36
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Lone Frank
Liv og mening

__________________________________________
I samarbejde med Humanistisk Samfund
Aalborg
Videnskabsjournalist, forsker og ph.d. i neurobiologi Lone Frank, Weekendavisen.
Er den religiøse og spirituelle dimension nødvendig, når vi søger svar på de store eksistentielle spørgsmål? Nej, på ingen måde, argumenterer foredragsholderen, for hvis vi for alvor vil
forstå menneskets natur, er det evolutionær tankegang og viden om hjernen vi skal fordybe os i.
Her er en frugtbar indgang til spørgsmål om liv
og mening. Det biologiske menneskesyn handler ikke om at reducere os til 'biologiske maskiner' men om ægte humanisme.
Foredraget tager os på rejse ind i os selv og lægger
op til debat om en ny forståelse af det gode liv.
Lone Frank fik i maj 2017 Den Store Publicistpris.

32

Torsdag den 5/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295.

At undres ved
livets afslutning
__________________________________________

Filosofi &
Religion
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk

Professor Finn Thorbjørn Hansen, Aalborg
Universitet.
Hvordan forholder vi os til livet og dets store
spørgsmål, når vi nærmer os livets afslutning?
Underviseren har gennem tre år undersøgt
dette på Anker Fjord Hospice. I bogen 'At undres
ved livets afslutning’ beskrives, hvordan eksistentielle og åndelige samtaler hjælper det palliative arbejde.
Disse samtaler har vist sig at være vigtige, når
patienter, pårørende, frivillige og personale skal
tale om livets store spørgsmål. En samtale ud fra
den filosofiske undring har vist sig at give et fælles sprog og samtaleform, der styrker den etiske
dømmekraft samt de sygeplejefaglige og intuitive skøn i hverdagen.
Kom med på en kursusdag, hvor vi også vil arbejde
med, hvordan man reflekterer i de såkaldte
'undringsværksteder' og 'undringslaboratorier',
BOG: Bogen 'At undres ved livets afslutning: Om
brugen af filosofiske samtaler i palliativt arbejde'
(2016, Akademisk forlag) kan tilkøbes på www.
fuaalborg.dk.
Tirsdag den 10/10 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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”At tænke uden gelænder”
– Hannah Arendts filosofi
__________________________________________
BA Claus Christoffersen.
”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og
tankevækkende formulering af den tysk-jødiskamerikanske filosof Hannah Arendt(1906-1975)
viser, hvorfor hun er en af de største moderne
tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var
låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte
Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har
hun bevaret sin aktualitet. Men hun er også den
første der viser, hvorfor det overdrevne fokus på
arbejde og forbrug formindsker den menneskelige tilværelse, og det er hende, der formulerer
tanken om ”ondskabens banalitet” i forbindelse
med retssagen mod top-nazisten Eichmann.
Og på baggrund af hendes egne erfaringer som
jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer
tanken om pluralismens nødvendighed – om
at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Hun er på alle måder
en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere
på vores egen tid.
Lørdag den 28/10 kl. 10.00-15.00.
Sted: Forsamlingshuset, Restrup Kærvej 16, St.
Restrup (Aalborg SV).
Pris: Kr. 375 (inkl. let frokost).

Virkelighedsfilosofi

______________________________________
Cand.mag., ph.d., lektor em. Jörg Zeller,
Aalborg Universitet.
Virkelighedsfilosofi undersøger, hvordan vi
med udgangspunkt i vores oplevelser konstruerer virkelighed som en fire-dimensional sammenhæng af fakta, muligheder, meninger og
værdier.
Dette konstruktive virkelighedssyn vil blive
”håndgribeliggjort” i form af filosofiske eksperimenter omkring grundlæggende værens former som rum, tid, virkning, genstand, egenskab
og relation. Afsluttende vil der blive præsenteret, hvordan filosofisk virkelighedskonstruktion
kan anvendes som problemløsningsmetode i
form af sceniske eksperimenter, kaldet Filosofisk
Teater.
BOG: Kurset tager sit afsæt i bogen
Virkelighedsfilosofi - Del i og II af underviseren
(Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016).
6 mandage kl. 17.00-19.00 (18/9, 25/9, 2/10, 9/10,
23/10, 30/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.
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Store filosoffer: Frihed

__________________________________________
Om friheden politisk og eksistentielt belyst. I
disse år tales der meget om, at frihedsrettighederne er under stadig større pres rundt omkring
i verden. Og selv om de fleste af os nok har en
fornemmelse af, hvad frihed er, både på det personlige og det politiske plan, er der ikke nogle
enkle svar på, hvad frihed er, og hvordan den
bedst varetages politisk. For er frihed fx det at
kunne styre sig selv, eller er det at kunne ville
være den, man allerede er? Og hvordan hjælper
staten bedst til med at realisere den enkeltes
frihed? Er det fx, når staten lader den enkelte
spise sig usundt fed eller ryge sig en kohl til,
eller er det snarere, når staten via fx forbud og
sanktioner hjælper den enkelte til at styre sig
selv? Det er disse og mange andre spørgsmål
om frihedens væsen, der vil være kursets tematiske omdrejningspunkt. Derfor er kurset også
bygget sådan op, at det først introducerer til tre
centrale positioner, der giver hver deres bud på,
hvori den personlige frihed består, og dernæst
tre positioner, der behandler forholdet mellem
individ og stat.
Alle underviserne er fra Anvendt Filosofi ved
Aalborg Universitet. Koordinator for rækken er
lektor Morten Ziethen.
A: Immanuel Kant (1724-1804) og frihed som
autonomi.
Professor Antje Gimmler, Aalborg Universitet.
B: Richard Rorty (1931-2007), frihed og mødet
med den anden.
Lektor Anita Holm Riis, Aalborg Universitet.
C: Søren Kierkegaard (1813-1855) og frihed som
det at overtage sig selv.
Adjunkt Kresten Lundsgaard-Leth, Aalborg
Universitet.
D: John Stuart Mill (1806-1873) og liberalismen.
Lektor Jes Harfeld, Aalborg Universitet.
E: Frihed hos Karl Marx (1818-1883).
Postdoc. Jens Damgaard Thaysen, Aalborg
Universitet.
F: John Rawls (1921-2002) og frihed via lighed.
Lektor Kristian Høyer Toft, Aalborg Universitet.
6 mandage kl. 19.00-20.45 (A:25/9, B:2/10, C:9/10,
D:23/10, E:30/10, F:6/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Introduktion til filosofi:
Filosofiske forsøg

KURSUSDAG INKLUSIV FULD FORPLEJNING

Islamisme – Hvad er op og
hvad er ned?

__________________________________________

__________________________________________
I samarbejde med Hasseris Kirke

__________________________________________
Lektor i filosofi Søren Gosvig Olesen,
Københavns Universitet.
En kursusdag om, hvad filosofien kan med sine
genrer og temaer. Hvad er filosofi? Det er grundspørgsmålet for alle former for at filosofere, men
det kunne også være filosofiens motto, for den
er det fristed, hvor man har lov at spørge om alt
uden at skulle nå et svar.
Dagen vil komme omkring tre emner:
- Begivenheden. Vi forstår i udgangspunktet
begivenheden ud fra den store begivenhed eller
det begivenhedsrige. Men de begivenheder, der
præger os, er begivenheder i miniature.
- Erindringen. De fleste af vores erindringer er
ufrivillige, de dukker op af sig selv. På den måde
minder de os om vores afhængighed, vores
sammenhæng med et samfund, med en kultur,
med andre mennesker.
- Kærligheden. Filosofi betyder kærlighed til visdom. Den drivende kraft er kærligheden til underet. Men hvad er det for en kærlighed, der formår
at leve uden vished? Og hvordan forholder kærligheden sig til andre kræfter i mennesket?
BOG: Baggrunden for kurset er bogen 'Forsøg
med filosofien' (Forlaget Wunderbuch).
Tirsdag den 31/10 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Jesus som storyteller Evangeliernes lignelser

KURSUSDAG INKLUSIV FULD FORPLEJNING

Cand.mag. i religionsvidenskab Lars Buur
Nørlev, Aarhus Universitet.
Islam er en af verdenens største, og måske mest
omdiskuterede, religioner. Alligevel er ganske få
bekendt med religionen under overskrifterne,
dens historie, dens dynastier og tænkerne, der
har formet Islam og Europa frem mod i dag.
Denne dag er for dig som ønsker at vide en
smule mere om et stort og komplekst emne.
På denne temadag vil vi rejse fra Mekka og
Muhammads kald til profet, til vilkårene for tro
og tvivl blandt muslimer i dagens Danmark.
Undervejs vil vi komme omkring centrale dele
af Islam som Koranens tilblivelse, udviklingen af
sharia og splittelsen mellem sunni og shia, men
også have tid til at dvæle ved de mystiske traditioner i Islam, markante tænkere som Al-Ghazali
og Ibn Khaldun, samt reformbevægelserne i det
20. århundrede.”
Kom ind og hør dette spændende foredrag og
få indsigt i religionen Islam.

Lektor Tina Maagaard, Aarhus Universitet.
Foredraget tager fat i nogle af de svære spørgsmål, som islamisme ofte forbindes med i medierne. For hvad ved vi om danske muslimers forhold til kvinderettigheder, sameksistens med
ikke-muslimer, vold mod børn og voldelige
straffe såsom stening? Hvorfor hører man af og
til om imamer, som søger at fastholde muslimer
i juridiske og sociale parallelsamfund? Hvordan
forholder andre borgere med muslimsk baggrund sig til den slags holdninger og handlinger? Kan vi åbne op for nye måder at håndtere
den svære og komplekse debat, som disse
spørgsmål skaber?
Onsdag den 20/9 kl. 19.30.
Sted: Hasseris Kirkes krypt, Thorsens Allé.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig),

Lørdag den 14/10 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitetet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

REFORMATION
HISTORISK TALKSHOW MED LUTHER
Holdnummer: 1721-152

__________________________________________

Dato: 4/11, lørdag

Lektor i teologi Kasper Bro Larsen, Aarhus
Universitet.
Jesus' lignelser hører til blandt "the greatest
stories ever told": Den barmhjertige samaritaner,
den fortabte søn, det store gæstebud osv.
Dette kursus giver et indblik i lignelsernes oprindelige funktion og betydning med udblik til den
senere receptionshistorie i kirke, kunst og kultur. Som vi skal se, er lignelserne en slags små,
absurde noveller med åben slutning. Det er altid
tilhøreren, der skal gøre historien færdig.
Hør om evangeliernes lignelser i den nyere
bibelforskning.

Pris: 75 kr.

Onsdag den 8/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Fra Mekka til Limfjorden –
En introduktion til Islam

Tid: 20.00-22.00
Sted: Musikkens Hus, Intimsalen, Musikkens Plads 1,
9000 Aalborg C

”Luther, her er dit liv!” Mød Martin Luther, når han er
aftenens gæst i et talkshow, der går helt tæt på Reformationens hovedperson. Journalist Niels Krause-Kjær
interviewer Luther, der levendegøres af skuespiller
Bjarne Henriksen. I første akt sidder reformatoren i
den varme stol. Han konfronteres med sine egne udtalelser, handlinger og holdninger og indvier os i, hvad
der var med til at præge hans tid, tanker og liv. Vi skal
møde hans nærmeste venner, mest prominente fjender og ikke mindst hans slagfærdige kone, Katharina.
I anden akt lægges Luther tilbage i graven, og forskere
går på scenen og giver os perspektiv på, hvad vi lige
har oplevet. Vi skal blandt andre møde lektor i religionsvidenskab, Marie Vejrup Nielsen, som analyserer,
hvordan Luther bruges i politik og populærkultur i
dag, og historiker Louise Kallestrup, der sætter os ind i,
hvordan Luthers tanker kom til Danmark og forandrede
vores samfund.

Historisk Talkshow er en del af REFORMATION 1517-2017 – en
landsdækkende, folkeoplysende markering af 500-året, som Folkeuniversitet i Aarhus tilrettelægger i samarbejde med Præsidiet
for Reformationsjubilæet i Danmark. Projektet er støttet af A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal.
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500 året for Reformationen Luther og Reformationen i
5 perspektiver på Reformationen
Aalborg
__________________________________________

__________________________________________

Reformationen var et vendepunkt i Danmark,
og den forandring der fulgte slog dybe rødder
i det danske Samfund. Kom og blive klogere på
hvem Martin Luther var, hvordan Reformationen
var mulig, samt hvad den betyder for Danmark
og danskerne i dag.
A: Martin Luthers liv og virke - en fortælling.
Cand.theol., provst Thomas Reinholdt
Rasmussen, Hjørring Søndre.
Hvem var Martin Luther? Vi bevæger vi os gennem Martin Luthers liv og trækker samtidig
tråde op til vor tid. Hvilken betydning har Luthers
tanker haft for kirke, skole, individ og samfund?
B: Uden bogtryk ingen reformation.
Lektor i historie Charlotte Appel, Aarhus
Universitet.
Bogtrykken var blevet opfundet mere end et
halvt århundrede før Luther gjorde sin entré på
den historiske scene. Den øgede cirkulation af
trykte tekster var i høj grad med til at gøde jorden for Luthers reformatoriske budskaber.
C: Reformationen og skolerne.
Lektor Morten Fink-Jensen, Københavns
Universitet.
Reformationen satte skolegang på dagsordenen
i Danmark. Befolkningen skulle oplæres i den
kristne børnelærdom, som var at finde i Luthers
lille katekismus, og at kunne sin katekismus blev
en forudsætning for at komme til alters og få en
voksens rettigheder.
D: Luthers socialetik og velfærdsstaten.
Professor, dr.phil., lic.oecon. Jørn Henrik
Petersen, Syddansk Universitet.
Det var en Luthersk hovedpointe, at troen sætter mennesket frit til at gøre 'kærlighedens
gerninger'. Små 500 år senere blev den danske
velfærdsstat udviklet bl.a. begrundet i socialdemokratisk 'civilreligion', som betonede den
'gudløse næstekærlighed'.
E. Luther og de danske værdier.
Ph.d., lektor Marie Vejrup Nielsen, Aarhus Universitet.
Foredraget ser nærmere på den rolle Luther har
spillet i den danske værdidebat i begyndelsen
af der 21. århundrede. Efter Muhammedkrisen
skrev den daværende statsminister en kronik,
hvor han fremhævede Luther som et grundlæggende element i synet på religion og politik.

Kunsthistoriker, ph.d., cand.mag. Anne-Lise
Schou.
Luther kom ikke selv til Aalborg – men det gjorde
hans idéer om en ny kirkeindretning og kirkeliv.
I Danmark var der opbakning til hans idéer gennem personforbindelser og kirkelige kontakter
- inklusive en konge, der støttede overgangen
fra katolske ritualer til den luthersk evangeliske
gudstjeneste.
På en vandring rundt i Aalborg midtby i besøger vi et par udvalgte kirkerum og institutioner,
hører om hvad der skete med de lokale kirker,
ser hvordan kirkernes inventarer ændredes
og hvilke nye ting, der kom ind i kirkerne efter
reformationens indførelse i byen. Her vil vi se på
de enkelte elementer i den nye luthersk evangeliske gudstjeneste og de kirkelige handlinger:
Hvordan prædikenen fik en anden status og
fokus flyttedes fra det sete til det hørte med nye
prædikentyper og præstetyper..
Vi slutter af i Folkekirkens Hus, hvor der efter en
rundvisning vil være mulighed for at spise frokost sammen i caféen.

4 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:12/9, C:26/9, D:10/10, E:
24/10) og 1 tirsdag kl. 19.00-20.45 (B:19/9)
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
FRI entré (tilmelding dog nødvendig).
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Onsdag den 25/10 kl. 13.00-15.00.
Mødested: Helligåndsklosterets gård, C.W. Obels
Plads.
Pris: Kr. 125 (frokost for egen regning).

Arrangementer
i Nordjylland

Hvorfor er vi så
enestående?
__________________________________________
I samarbejde med Hasseris Kirke
Ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær,
Silkeborg Højskole.
For 500 år siden forsvarede Luther sig med
ordene ”Jeg står her og kan ikke andet”. Nej, for
selvom vi ofte forsøger at være en anden, så er
ethvert menneske grundlæggende bundet til at
være sig selv. Derfor skal vi i dag også helst være
enestående, unikke og autentiske. Men er vi virkelig enestående? Eller er vi kun noget, når vi er
noget for andre? Med Kierkegaard i hånden skal
vi se, hvorfor Luthers tanker og reformationen
helt op til i dag har betydet, at intet menneske
står ene – uden en andens hjælp.

Brønderslev | Frederikshavn
| Han Herred | Hjørring | Læsø |
Mariagerfjord | Midthimmerland | Skagen
| Vesthimmerland | Østhimmerland |
Bornholm

Tirsdag den 24/10 kl. 19.30.
Sted: Hasseris Kirkes krypt, Thorsens Allé.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig),
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BRØNDERSLEV

Brønderslev Folkeuniversitet.
Komitemedlemmer: Formand Bodil Agger,
Brønderslev, tlf. 9883 7267, kasserer Martin
Hare Hansen, Br.slev, Karl Johan Fuglsang
Jensen, Br.slev, Kurt Petersen, Hjallerup, Birgitte
Rohbrandt, Dr.lund, Solveig Sanders, Dr.lund.
Tilmelding: www.bronderslevbib.dk eller tlf.
9945 4747 eller ved indgangen.
Hvad betød Reformationen for mænd,
kvinder og .....hekse?
Lektor Morten Fink Jensen, Københavns
Universitet.
Reformationen i Danmark var vigtig både som
kirkehistorisk og politisk begivenhed. Men det
var også en begivenhed, der fik dybtgående
betydning for den almindelige befolknings hverdag. En stor del af tilværelsen i 1500-tallet var
knyttet til religionen. Foredraget vil handle om,
hvordan både mænd og kvinder oplevede de
nye tider. Et af de områder, der blev påvirket af
Reformationen, var troen på trolddom og hekse.
Tid: Onsdag den 27/9 kl. 19.30-ca. 21.30. Sted:
Brønderslev Bibliotek. Pris: Gratis.
Japansk inspiration i europæisk kunst.
Kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie Stokbro.
I 2017 fejres 150-året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan. I
den anledning viser Dronninglund Kunstcenter
en udstilling med japansk og dansk samtidskunst. Foredraget viser den indflydelse, som
japansk kunst havde på europæisk kunst for 150
år siden.
I midten af 1800-tallet åbnede Japan sine grænser mod omverdenen. I Europa førte det til en
veritabel modebølge, og alt japansk var for en
tid det hotteste hotte. Den europæiske billedkunst fandt især inspiration i den abstraktion
og forenkling, som prægede japansk grafik og
kunsthåndværk. Påvirkningerne fra Japan kan
derfor ses som startskuddet til hele den abstraktionsproces, som kommer til at præge kunsten i
det 20. århundrede.
Tid: Tirsdag den 10/10 kl. 19.00-21.00. Sted:
Dronninglund Kunstcenter. Pris: kr. 80 (studerende halv pris).
Folkets skønhed - en slægtsroman af
Merete Pryds Helle.
Professor Anker Gemzøe, Aalborg Universitet.
"Folkets skønhed" er prisbelønnet med De
Gyldne Laurbær 2016 og Politikens Litteraturpris
2016 samt nomineret til DR Romanprisen 2017.
Merete Pryds Helle har allerede et stort og meget
alsidigt forfatterskab bag sig. Men det folkelige
gennembrud har hun fået med sit originale
bidrag til den bølge af selvbiografisk inspirerede
slægts- , og hjemstavnsromaner, der har præget
dansk litteratur efter år 2000. Slægtsromanerne
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har appelleret til et stort læserpublikum.
Tid: Torsdag den 26/10 kl. 19.30-ca. 21.30. Sted:
Brønderslev Bibliotek. Pris: Kr. 80 (studerende
halv pris).
Hvad nu, Europa? Den ustabile situation
efter Brexit, Trump, Front National og
Alternative für Deutschland.
Professor em. Uffe Østergaard, CBS.
Selv om modstanden mod globalisering, åbne
grænser, frihandel og permanente reformer tilsyneladende har lidt et tilbageslag ved valgene
i Holland og Frankrig, er alt ikke godt i Europa.
Tværtimod samler de marginaliserede og utilfredse kræfter sig og venter på næste krise. Et
terroranslag, eksplosiv vækst i antallet af flygtninge, bankkrise i Italien eller noget helt femte.
Situationen er ustabil. Vi har fået et pusterum,
men ikke mere. Kan EU holde sammen på trods
af alle disse udfordringer? Svaret afhænger af,
hvad europæerne - herunder danskerne - gør.
Tid: Onsdag den 22/11 kl. 19.30-ca. 21.30. Sted:
Brønderslev Bibliotek. Pris: Kr. 80 (studerende
halv pris).

FREDERIKSHAVN

Frederikshavn Folkeuniversitet.
Ved Frederikshavn Bibliotek, Pernille Lisborg. tlf.
98459131, peli@frederikshavn.dk.
Lokalt program vil foreligge på Frederikshavn
Bibliotek.
Billetter kan købes fra den 15/8 på bibl.frederikshavn.dk eller via peli@frederikshavn.dk.
Når kvinder hugger. Om billedhuggerne Anne Marie Carl-Nielsen, Astrid
Noack og Sonja Ferlov Mancoba.
Mag.art. Anne Lie Stokbro.
Anne Marie Carl-Nielsen, Astrid Noack og Sonja
Ferlov Mancoba er tre af Danmarks mest markante billedhuggere i de 100 år, der forløber fra
Anne Marie Carl-Nielsens debut i 1884 til Sonja
Ferlov Mancobas død i 1984. Anne Marie CarlNielsen formede både små kalve, havfruer og
rytterstatuer, Astrid Noack var optaget af den
indlevede menneskeskikkelse, og Sonja Ferlov
Mancoba skabte abstrakte synteser af mennesker og masker. Tilsammen beskriver de tre
billedhuggere udviklingen i dansk skulptur fra
naturalismen over den klassiske modernisme
til 1930ernes surrealisme og den spontantabstrakte kunst efter 2. verdenskrig. Anne Lie
Stokbro har skrevet om de tre billedhuggere i
bogen ”Et rum med udsigt”, Rønnebæksholm
2012.
Tid: Mandag den 18/9 kl. 19.30. Sted: Frederikshavn
Bibliotek. Pris: Kr. 75.
Frit valg på alle hylder – eller da
dansk kunst blev moderne.
Historien om dansk modernisme ca. 1915-30,

med særligt fokus på Vilhelm Lundstrøm i
anledning af hans udstilling på Kunsten. Årene
dækker over en periode, hvor dansk kunst var
i rivende udvikling, hvor isme afløste isme, og
hvor (næsten) alt i løbet af ganske kort tid blev
tilladt i en kunst, der trak på tyske, franske og
italienske forbilleder. Vi møder undervejs Olaf
Rude, Vilhelm Lundstrøm, Jais Nielsen, William
Scharff, Axel Salto, Franciska Clausen og den
purunge Vilhelm Freddie.
Tid: Mandag den 30/10 kl. 19.30. Sted:
Frederikshavn Bibliotek. Pris: Kr. 75.
Diktat eller demokrati? Om publikumsinddragende og -involverende
samtidskunst.
Megen samtidskunst folder sig først fuldt ud
i det øjeblik, publikum involverer sig og ”gør”
noget sammen med kunstværket. Tænk på
Olafur Eliassons lava-gulve eller Jeppe Heins
springvand. Er der tale om manipulation?
Dikterer kunstværket og dermed kunstneren
vores adfærd, eller er der tale om en demokratisk kunst, hvor vi hver især med vores forudsætninger, erfaring og viden er kunstværkets
ligemand?
Tid: Tirsdag den 14/11 kl. 19.30. Sted: Frederikshavn
Bibliotek. Pris: Kr. 75.

HAN HERRED

Han Herred Folkeuniversitet.
Ved formand Bruno Christiansen, Solsortevej 10,
9690 Fjerritslev, tlf. 23729814, fuihh@fuihh.dk /
brunochristiansen@outlook.dk.
Folkeuniversitetet i Han Herred tilbyder to typer
foredrag: Streamet offentligt foredrag hvor vi
følger et liveforedrag fra Aarhus Universitet på
storskærm. eller klassisk offentligt foredrag
med foredragsholder i Folkeuniversitetet i Han
Herred
Læs mere om alle foredrag på www.fuihh.dk.
Galskab i litteraturen.
Adjunkt, ph.d. Lasse Gammelgaard, Aarhus
Universitet.
Overskriften dækker et vidt begreb i og med at
vi alle vel har oplevet et strejf af galskab? Det kan
være i form af angst, depression eller i forbindelse med sorg. Se mere: http://www.fuihh.dk/
galskab-i-litteraturen/.
Lasse Gammelgaard har længe interesseret sig
for og beskæftiget sig med hvordan disse former for ”galskab” er kommet til udtryk litterært
både hos danske og udenlandske forfattere. Det
kan være i form af beskrivelse af behandlingsformer eller specifikt hovedpersoner, der er ramt
af fremmedgørelse, hvilket så kommer til udtryk
i den måde deres liv bliver beskrevet, eller det
kan være i form af digte, der omhandler f. eks.
angst, som vi møder det hos Tove Ditlevsen.
Tid: Torsdag den 21/9 kl. 19.00. Sted: Tinghuset,

Østergade 53, Fjerritslev. Pris: Kr. 100. Tilmelding
nødvendig senest den 14/9 på www.FUiHH.dk
evt. tlf. 23729814.
Fordøjelse med fornøjelse.
Forfatter, cand. scient. Siff Holst.
Den nyeste forskning viser, at vores fordøjelse
har kolossal betydning for vores sundhed. Siff
Holst vil med humor og lethed formidle samspillet mellem vores tarm og hjerne samt giver
dig redskaber til optimal fordøjelse. Er det virkelig rigtig, at vi er 10% menneske og 90 %
mikrober? Kan vi forbedre vores mentale velbefindende og undgå inflammation alene ved at
have de rette bakterier i vores tarme? Hvordan
kan vi kombinere vores mad, så vi selv bestemmer hvilke bakterier, vi har boende i tarmene?
Hvilken sammenhæng er der mellem fordøjelse,
vægt og blodsukker? Kom og få svarene sammen med smagsprøve og opskrift på en tarmvenlig morgengrød.
Tid: Onsdag den 1/11 kl. 19.00–22.00. Sted:
Tinghuset, Østergade 53, Fjerritslev. Pris: Kr. 150.
Tilmelding nødvendig senest den 25/10 på www.
FUiHH.dk evt. tlf. 23729814.
Skaber banker penge? Glimt af pengeskabelsens historie.
Lektor, ph.d. Ib Ravn, Aarhus Universitet,
Emdrup.
De private banker spiller en nøglerolle som
skabere af samfundets penge. Nationalbanken
laver fx kun ca. 6 % af vores penge, nemlig sedlerne og mønterne, mens resten af pengene er
cifre på vores bankkonti. Sådan får vi vores løn,
betaler vores skat og terminer, betaler med
Dankort og MobilePay samt shopper på nettet. Disse kontopenge styres af bankerne, men
næsten ingen forstår hvordan, heller ikke økonomer og bankfolk.
International forskning påpeger, at banker skaber nye penge, når de låner dem ud. Når lånet
tilbagebetales, ophører pengene med at eksistere. Der er et konstant flow af nye penge ind i
samfundets pengemængde og ud af den igen,
og det er bankerne, der styrer vandhanen.
Tid: Tirsdag den 14/11 kl. 19.00. Sted: Tinghuset,
Østergade 53, Fjerritslev. Pris: Kr. 100. Tilmelding
nødvendig senest den 7/11 på www.FUiHH.dk
evt. tlf. 23729814.

HJØRRING

Hjørring Folkeuniversitet.
Ved Birger Østergaard, Grønagervej 5, 9760 Vraa,
tlf. 98982476, birka@privat.dk.
Hvad gør de sociale medier ved os?
Forskningslektor, ph.d. i kommunikation og
digitale mediers sociologi, Lars Holmgaard
Christensen, Aalborg Universitet.
Danskernes udbredte brug af sociale medier har
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ført til polarisering, hvor vi kun ønsker at dele
viden og diskutere med dem, der har de samme
holdninger som os selv. Samtidig florerer bagtalelse og tilsvining af dem, vi er uenige med, i
en grad, så sund fornuft, gode argumenter og
i yderste konsekvens demokratiet er trængt.
Politikere, kommentatorer og debattører på de
traditionelle medier er også ramt af tendensen,
som i yderste konsekvens er med til at undergrave demokratiet.
Tid: Torsdag den 14/9 kl. 19.00-21.00. Sted: Det
gamle Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Pris: Kr. 75.
Løkken Museums efterårsforedrag.
Tid: Lørdag den 7/10 kl. 10.00. Sted: Løkken
Skoles aula, Studievej 10, Løkken. Pris: Kr. 50. Læs
nærmere på www.loekkenmuseum.dk.
Foredrag i samarbejde med Slægtshistorisk
Forening for Hjørring og Omegn:
Hvad spiste vore forfædre?
Cand.mag. og madhistoriker Bettina Buhl.
Måltidets kulturhistorie i Danmark gennem
15.000 år – råvarerne, tilberedningen og serveringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven,
på marken og omkring de ældste danske kogebøger. Foredragsholderen arbejder med forskning og formidling af måltidets kulturhistorie på
Dansk Landbrugsmuseum.
Tid: Tirsdag den 10/10 kl. 19.00. Sted: Forsamlingsbygningens sal, Østergade 9 i Hjørring. Pris:
Kr. 75.
Luther og de danske værdier.
Lektor i religionsvidenskab Marie Vejrup Nielsen,
Aarhus Universitet.
Forelæsningen ser nærmere på den rolle
Luther har spillet i den danske værdidebat
i begyndelsen af det 21. århundrede. Efter
Muhammedkrisen skrev daværende statsminister en kronik, hvor han fremhævede Luther
som et grundlæggende element i synet på religion og politik. Vi dykker ned i , hvordan Luther
opfattes enten som et problem eller som en ressource i diskussionen om Danmark som mulitikulturelt land.
Tid: Søndag den 29/10 kl. 14.00 (bemærk tidspunktet). Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6,
Hjørring. Pris: Gratis adgang.
Grønlandsk kunst og litteratur 2017.
Cand.mag., kunsthistoriker Maria Steensgaard
Poulsen.
Grønland er verdens største ø og har verdens
laveste befolkningstæthed, ligesom ¾-del af
øen er dækket af is. I hundredvis af år har denne
platform skabt grobund for helt særlige fortællinger og billedkunstneriske udtryk. Ikke mindst
i nyere tid har Grønland oplevet en opblomstring
blandt forfattere og billedkunstnere, også med
kombineret grønlandsk og dansk baggrund. I
foredraget vil bl.a. forfatterne Sørine Steenholdt,
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Naja Maria Aidt og Iben Mondrup samt billedkunstnerne Emanuel A. Petersen, Aka Høegh og
Ivars Silis blive præsenteret. Hvilke tematikker er
disse optaget af? Og hvad fortæller det om det
moderne Grønlands samtid og fremtidsvisioner?
Tid: Tirsdag den 7/11 kl. 19.00. Sted: Byrådssalen –
adgang gennem biblioteket - Jørgen Fibigersgade
20, Hirtshals. Pris: Kr. 75.
I samarbejde med Vrå Valgmenighed:
Den sekulære lutherdom i Danmark.
Lektor i teologi Hans Raun Iversen, Københavns
Universitet.
Målt med traditionelle religionssociologiske
standarder, f.eks. kirkegang og trosholdninger,
hører Danmark til blandet de mest sekulariserede lande når vi ser på vores mentalitet, er
der imidlertid mange tegn på, at vi er blandt de
mest evangelisk-luthersk prægede folk i verden.
Man kan argumentere for, at i hvert fald fire
lutherske træk i vores mentalitet er fundamentale værdier: universalisme, egalitarisme,
kollektivt omdrejet individualisme og kald og
stand. Når vi handler eller ytrer os, ligger de fire
lutherske træk i baghovedet på os, fordi disse
træk definerer, hvad der er rigtigt og hvad der
er forkert i en given situation. Trækkene danner
er ideal i vores mentalitet – også selvom vi ikke
altid kan leve op til dem.
Tid: Onsdag den 8/11 kl. 19.00. Sted: Vrå Højskole,
Højskolevej 1, Vrå. Pris: Gratis adgang.
Foredrag i samarbejde med Slægtshistorisk
Forening for Hjørring og Omegn:
Slægtsforskning i 1900-tallet.
Slægtsforsker Per Andersen, Vanløse.
Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte
nødt til at lege detektiv også. Foredragsholderen
gennemgår de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de
anvendes.
Tid: Tirsdag den 14/11 kl. 19.00. Sted: Forsamlingsbygningens sal, Østergade 9, Hjørring. Pris:
Kr. 75.
I samarbejde med KVIV, Kunstens Venner I
Vendsyssel:
Portrætkunst.
Cand.phil. i kunsthistorie og kunstner Inger
Houbak.
Lige siden renæssancen og frem til dagens selfiekultur har vi beskæftiget og med os selv og vores
udseende. Utallige kunstnere har forsøgt at gengive enkeltindividers udseende, karaktertræk,
status og personlighed. Vores interesse for os
selv og vores udseende synes umættelig. Vi stirrer på hinanden, og hvad ser vi? Og hvad ønsker
vi, at andre skal se? Foredraget ser portrætkunsten efter i sømmene og undersøger forskellige

perioder, udtryk og udviklingen fra den hellige
ikon til det manipulerede selvportræt.
Tid: Onsdag den 15/11 kl. 19.00. Sted: Det gamle
Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Pris: Kr. 75.
EU - Udfordringer og muligheder.
Professor
i europastudier Thorsten Borring
Olesen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus
Universitet.
Er svaret på EU’s krise, at vi skal have mindre
EU eller er svaret nærmere, at vi skal udbygge
samarbejdet? Thorsten Borring Olesen prøver at
give et bud på, om vi stadig har brug for EU, ov
hvordan unionen kan overleve de mange stød
organisationen for tiden er udsat for.
Tid: Søndag den 19/11 kl. 14.00 (bemærk tidspunktet). Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6, Hjørring.
Pris: kr. 75.
I samarbejde med Løkken Bibliotek:
Den der råber lyver.
Journalist og redaktør Lea Korsgaard.
Mediernes nyhedsmaskine buldrer fremad uden
mål eller hukommelse, og den er blevet et problem for vores offentlige samtale. Dette foredrag
giver gode råd til, hvordan vi som mediebrugere
kan hjælpe journalistikken på vej, bekæmpe
misinformation og bygge en levende samfundsdebat på et fundament af kendsgerninger.
Tid: Onsdag den 22/11 kl. 19.00. Sted: Løkken
Skoles lærerværelse, Harald Fischersvej 30B,
Løkken - adgang gennem Biblioteket. Pris: Kr. 75.
Tillid som den danske x-faktor?
Professor i statskundskab Gert Tinggaard
Svendsen, Aarhus Universitet.
Udlændinge forbløffes over, at man kan se ubemandede boder med friske jordbær, asparges
og kartofler og en lille cigarkasse med byttepenge langs vore landeveje. Men danskerne er
verdensmestre i tillid, og dette særligt danske
kan være vores x-faktor: Vi stoler på, at de fleste
andre mennesker ikke vil snyde os, og vi stiller
ubekymret vores børn i ubevogtede barnevogne
uden for butikker. Set fra et samfundsmæssigt
synspunkt er det smart, at vi er så tillidsfulde,
for denne sociale sammenhængskraft hænger sammen med god økonomi, lykke og lav
korruption.
Tid: Torsdag den 23/11 kl. 17.00-19.00 (bemærk
tidspunktet). Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6,
Hjørring. Pris: Kr. 75.
Foredrag i samarbejde med Slægtshistorisk
Forening for Hjørring og Omegn:
Danskerne i fest og glæde.
Erhvervspædagog & danse- og musikforsker Per
Sørensen, Kolding.
I gamle dage var der ikke mange muligheder for
at more sig, dog har dans gennem århundreder
været én af de centrale muligheder for underholdning i alle samfundslag.

Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor dans og musik, og han vil, i
billede og lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede, når de var til gilde. Per Sørensen ledsages
af sin kone Pia Sørensen, der vil spille og være
med til at vise nogle danseeksempler.
Tid: Tirsdag den 12/12 kl. 19.00. Sted: Forsamlingsbygningens sal, Østergade 9, Hjørring. Pris:
Kr. 75.
Foredragsrække med tilmelding:
En rejse gennem musikkens historie.
Musikhistoriker og organist ved Aars Kirke Jan
Mygind.
1. Barok; På trods af at det nu er ca. 300 år siden
at komponister som Vivaldi, Bach og Händel
komponerede deres musik, virker den i dag stadigvæk ung og frisk.
2. Klassik; Mozart, Haydn og Beethoven skabte
i denne periode en lang række mesterværker,
som hører til blandt de mest skattede værker
hos nutidens publikum.
3. Romantik; I romantikken bliver den offentlige koncert populær blandt det nye borgerskab. Virtuositet og dyrkelse af geniet bliver
centralt. Komponister som Schumann, Chopin,
Mendelssohn og Liszt gør sig gældende i denne
periode.
4. Italiensk opera; Den italienske opera (Rossini,
Bellini, Donizetti og Verdi) udgør en stor del af
standardrepertoiret. Det sangbare lette og elegante blandes med det komiske og dramatiske.
5. Nationalromantik; Ved hjælp af blandt andet
folkemelodier og nationale danse, søger komponister som Grieg, Tchaikovsky, Dvorak, Smetana
og de danske guldalderkomponister at skildre
deres hjemland.
6. Det 20. århundrede; Allerede i slutningen
af 1800-tallet vender den franske komponist
Debussy, inspireret af de impressionistiske
malere, op og ned på den musikalske "grammatik". I Ungarn søger Bartók at integrerer de
ungarske folkemelodier i sine kompositioner.
Hos den østrigske komponist Schönberg nedbrydes det tonale system, som siden baroktiden
havde været det bærende element i musikken.
Tid: 6 mandage kl. 19.00 (2/10, 9/10, 30/10,
6/11, 13/11, 20/11). Sted: Koncertsalen, Hjørring
Musiske Skole, Dronningensgade 12B, Hjørring.
Pris: Kr. 650. Bindende tilmelding ved indbetaling til konto 7370-2605376 senest den
16/9. Foredragsrækken oprettes, hvis der er 20
deltagere.

LÆSØ

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

MARIAGERFJORD

Mariagerfjord Folkeuniversitet.
Formand Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500
Hobro, tlf. 51729201, uthomsen@oncable.dk.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen.
Fra købmandsdisk til skyttegrav.
Pastor emeritus Erik Johansen.
Ud fra sin morfars krigsdagbøger fortæller Erik
Johansen om tilværelsen for en dansksindet
sønderjyde, der under første verdenskrig blev
tvunget til at gøre tjeneste i tysk uniform, samt
om tilværelsen for familien hjemme i Gråsten.
Også for dem blev hverdagen en kamp, nemlig
kampen for at få mad på bordet og for at holde
frygten på afstand.
Tid: Mandag den 23/10 kl. 19.30. Sted: Hobro
Bibliotek, Store Sal. Pris: Kr. 50.

MIDTHIMMERLAND

Midthimmerlands Folkeuniversitet.
Ved Jørgen Gjedsted, Gyvelvej 11, 9530 Støvring,
tlf. 98372533, joergen.gjedsted@gmail.com.
GÅ DIG KLOG - FILOSOFISK VANDRETUR.
Adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus
Universitet, Carsten Fogh Nielsen.
Naturen har for mange filosoffer været et redskab til at finde inspiration. Filosoffer som Kant,
Kierkegaard, Nietzche og Rousseau har alle
vandret rundt i naturen og byen for at bevæge
tankerne og få sat gang i samspillet mellem
krop og sind. Vær med når Folkeuniversitetet i
selskab med Carsten Fogh Nielsen sætter farten ned og drager på en filosofisk vandretur i
smukke omgivelser omkring Store Økssø.
Tid: Lørdag den 23/9 kl. 15.00-17.00. Start:
Mosskovpavillonen, Møldrupvej 34, Skørping,
Pris: Kr. 150 (incl. kaffe og bolle). Billetter fås på
www.himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til Jørgen Gjedsted senest den 12/9. Maks.
25 deltagere.
OVERLEVER EU? EFTER BREXIT, TRUMP,
FRONT NATIONAL OG ALTERNATIVE FÜR
DEUTCHLAND.
Professor emeritus i europæisk historie ved CBS,
København, Uffe Østergaard.
Selv om modstanden mod globalisering, åbne
grænser, frihandel og permanente reformer
tilsyneladende har lidt et tilbageslag med valgene i Holland og Frankrig, er alt ikke godt i
Europa. Tværtimod samler de marginaliserede
og utilfredse kræfter sig og venter på næste
krise, hvad enten det bliver i form af et terroranslag, eksplosiv vækst i antallet af flygtninge, en
bankkrise i Italien og efterfølgende valgsejr for
Lega Nord og Femstjernebevægelsens krav om
folkeafstemning om EU eller noget helt femte.
Situationen er ustabil. Vi har fået et pusterum,
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men ikke mere.
Tid: Onsdag den 4/10 kl. 19.00-21.00. Sted:
Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring.
Pris: Kr. 90. Billetter fås på www.himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til Jørgen Gjedsted
senest den 24/9.
BÆREDYGTIGHED - DETTE ÅRHUNDREDES
STORE DANNELSESUDFORDRING.
Professor emeritus og adjungeret professor ved
Aalborg Universitet og CBS, København, Steen
Hildebrandt.
Bæredygtighed er et meget brugt, men også
misbrugt ord, men det er ikke desto mindre et
vigtigt ord. Vi skal alle forstå og arbejde med
bæredygtighed. FN’s 17 verdensmål handler om
bæredygtighed. Flere og flere virksomheder og
kommuner arbejder med bæredygtighedsstrategier. Steen Hildebrandt har redigeret en stor
bog om verdensmålene set i et dansk perspektiv.
Tid: Torsdag den 26/10 kl. 19.00-21.00 Sted:
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Gravlev,
Skørping. Pris: Kr. 90. Billetter fås på www.himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til
Jørgen Gjedsted senest den 15/10.
VERDENS BEDSTE BESTSELLERS.
Mag.art. i litteraturvidenskab Louise Svanholm.
Bestselleren har i mere end 250 år været svær at
greje. Den har både været opfattet som populistisk metervare og mønsterbryder. Men hvad
er en bestseller, og hvad er dens gåde? Med de
mange bestsellerlister og et nyt begreb som
“bestsellerisme” kan det virke som om, bogmarkedet bugner med bestsellere. Men det er
snarere tværtimod. Bestselleren er undtagelsen.
Hør hvordan ti bestsellers gennem litteraturhistorien har skabt nye former for refleksions- og
følelsesrum hen over nationale, litteraturpolitiske og sociale grænser.
Tid: Foredraget kan høres på "Ord i Nord",
Litteraturfestival, KulturStationen i Skørping, lørdag den 28/10 kl. 10.00-18.00. Billetter købes på
www.himmerlandsbilletten.dk. Pris: Kr. 150 inkl.
frokost, kaffe og kage. For unge under 18 år kr.
100. Se mere på www.ordinord.dk
Arrangører: Rebild Bibliotekerne, Rold Skov
Natur- og Kulturcenter, 9000 ORD, Bogby 9520
og Midthimmerlands Folkeuniversitet.

SKAGEN

Skagen Folkeuniversitet.
Ved Søren Raaberg-Møller, Krøyersvej 10, 9990
Skagen, tlf. 98446864 / 23499023.
Program vil foreligge på Kulturhus Kappelborg
og på www.folkeuniversitetet-skagen.dk.
Brosten og evig troskab – et foredrag
om Tove Ditlevsens liv og kunst.
Cand. mag. Julie Høncke Keldorff:
Om 100 år er alting glemt, siger man. I år er det

100 år siden, Tove Ditlevsen blev født, og hun er
absolut ikke glemt. Hun var lige så fuld af mørke
modsætninger som af smuk poesi og hårdtslående prosa. Foredraget tager os på en vandring
over de regnvåde brosten i Barndommens Gade
til de fire ægtemænd, der på hver deres måde
fik betydning for hendes liv og værk. Mennesket
og digteren Tove Ditlevsen er lige så vedkommende i dag, som da hun levede.
Tid: Mandag den 7/8 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
Dansk Vestindiens historie.
Arkivar, seniorforsker i Rigsarkivet, cand. mag.
Erik Gøbel.
Fra slutningen af 1600-tallet havde Danmark
en koloni i Vestindien. Formålet med besiddelsen var at dyrke sukkerrør på St. Croix ved
hjælp af afrikanske negerslaver, desuden var der
omfattende international handel og søfart på
St. Thomas. Råsukkeret blev sendt til Danmark,
hvor sukkerraffinaderierne sørgede for den
videre bearbejdning. Efter Peter von Scholtens
ophævelse af slaveriet i 1848 gik økonomien ned
ad bakke, og St. Thomas, St. Croix og lille St. Jan
blev efter nogle magre år solgt til USA i 1917.
Tid: Torsdag den 7/9 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
En rejse i Obamas og Trumps USA.
Universitetslektor, ph.d. Jørn Brøndal.
USA's historie kan langt hen ad vejen
fortolkes
som
et
dilemma
mellem
Uafhængighedserklæringens grundlæggende
ideal i 1776, at alle mennesker er skabt lige, og
en efterfølgende barsk racemæssig praksis.
Foredraget er en tidsrejse gennem det sorte
USA's historie og en fortælling om, hvordan ikke
blot borger-retsaktivister som Martin Luther
King, men også politikere som John F. Kennedy
forholdt sig til dilemmaet. Betød valget af
Barack Obama til præsident dilemmaets ophævelse? Og hvilken rolle spiller det, at Obamas
efterfølger hedder Donald Trump?
Tid: Mandag den 25/9 kl.19.00-20.45. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100. Bemærk
tidspunkt.
Idealdisciplen Maria Magdalene og
evangeliet om hende.
Sognepræst, ph.d. Marianne Aagaard Skovmand.
Den bibelske Maria Magdalenes evangelium er
først blevet kendt i nyere tid, men det menes at
gå tilbage til det andet århundrede. Her møder
vi Maria Magdalene som en chefdiscipel, der
ikke bryder sammen ved Jesu bortgang, men i
stedet træder frem og trøster og formaner de
andre disciple. Hun har hos Jesus en særlig status frem for de mandlige disciple og fik tidligt i
kirkens historie et evangelium opkaldt efter sig. I
foredraget fortælles om Mariaevangeliets helt
særlige historie og betydning i den ældste kirke

og frem til i dag.
Tid: Mandag den 9/10 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
Den russiske revolution.
Universitetslektor, lic.phil. Erik Kulavig.
Forelæsningen vil tage udgangspunkt i en kort
karakteristik af tsarernes Rusland og en redegørelse for baggrunden for de to revolutioner i 1917.
Herefter følger en beretning om, hvad der skete
i henholdsvis februar og oktober og ikke mindst
i sommeren og efteråret. Det følges op af nogle
historier om, hvilke drømme og planer socialisterne og bolsjevikkerne havde for samfundets
udvikling, og navnlig om, hvordan de nye magthaveres politik blev modtaget i land og by.
Tid: Mandag den 23/10 kl. 16.30-18.15. Pris: Kr. 100.

VESTHIMMERLAND

Vesthimmerlands Folkeuniversitet.
Komitéens medlemmer er Ingevid KirkSørensen, tlf. 98671506, inks@stofanet.dk, Gertie
Elmo, tlf. 29477789 og Minna Kristensen, tlf.
98671443. Hjemmeside www.fuvh.dk. Tilmelding
til et af komitémedlemmerne, ved indbetaling
på konto i Jutlander Bank, Løgstør afdeling, nr.
9202-2070773077 eller mobilepay 26428889.
VESTEN RODER RUNDT, DEN ISLAMISKE
VERDEN ER I KAOS, SELV KINA VAKLER.
HVORFOR?
Tidligere vicepræsident i Verdensbanken Sven
Burmester.
Med Verdensbanken og FN som arbejdsgivere
har Sven Burmester besøgt og beboet fjerne
egne af kloden. Denne aften vil han fortælle om
sit liv og sin indsigt i Østen, Vesten og den islamiske verden.
Tid: Tirsdag den 15/8 kl. 19.00-21.00. Sted:
Limfjordsmuseet, Fischersgade 89, Løgstør. Pris:
Kr. 90.
ER VI SELVOPTAGEDE OG GUDLØSE
DANSKERE, DER HAR MISTET UDSYNET OG
DYBDEN I TILVÆRELSEN?
Præst og forfatter Poul Joachim Stender.
Terapeuterne, coacherne, supervisionen, tidsånden har sygemeldt danskerne. Mænd er blevet tøffelhelte, kvinderne savner deres mænd,
og både kvinder og mænd er mere optaget
af deres egen krop end deres elskedes krop.
Vi er blevet til små, selvoptagede mennesker i
et samfund, hvor fornuften og systemerne har
overtaget dagsordenen, og hvor vores hovedrolle er at blive effektive producenter i et effektivt producerende samfund.
Tid: Torsdag den 7/9 kl. 19.00-21.00. Sted: Ranum
Efterskoles festsal, Seminarievej 29, Ranum. Pris:
Kr. 90.
Arrangementet er i samarbejde med Ranum
sogns menighedsråd.
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VERDENSMÅLENE FOR BÆREDYGTIGHED.
Journalist og forfatter Mette Holm.
Verdensmålene er det opmuntrende samlede
bud på klodens overlevelse. De er fremtiden, og
det er første gang, at verdens ledere er blevet
enige om en samlet tilgang til de fælles globale
spørgsmål og problemer, som fx fordeling, forbrug, produktion, energi, nye partnerskaber og
finansieringsmodeller, klimaændringer, folkevandringer og international terror.
Men holder det ?
Tid: Torsdag den 21/9 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
DET KELTISKE BRETAGNE, MYTERNES LAND.
Forfatter, cand.mag. Hans-Tyge Haarløv.
Det keltiske Bretagne er på mange måder et
spejlbillede af det nordiske Danmark. Den franske provins er næsten ligeså stor som Danmark.
Engang var det et selvstændigt rige med en rig
historie og mange legender. Men under Den
franske Revolution mistede landet sit selvstyre
og kæmper endnu for at bevare sin kulturelle
arv og sit keltiske sprog. Det skønne Bretagne er
et eksempel på, hvordan det kan gå et land og
en befolkning, der fremmedgøres for sin ellers
rige historie og kultur.
Tid: Tirsdag den 10/10 kl. 19.00-21.00 Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
LIMFJORDENS DIGTERE.
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk
Universitet.
Limfjordens digtere er blevet et begreb, ligesom Fynbomalerne, Guldalderen med videre.
Limfjordsdigterne omfatter egentlig flere generationer, men den første gruppe knytter sig til
det folkelige gennembrud i årene omkring
1900, hvor digtere som Jeppe Aakjær, Marie
Bregendahl, Johan Skjoldborg, Johannes V.
Jensen og Thøger Larsen præger litteraturen.
Næste ’fase’ omfatter blandt andet Hans Kirk,
Knud Sørensen, Jens Smærup Sørensen, Knud
Erik Pedersen og Jørgen Christian Hansen, der
har præget dansk litteratur i de seneste årtier og
også er knyttet til Limfjorden og dens egne.
Der
er
naturligvis
ikke
tale
om,
at
Limfjordsdigterne udgør en forening eller på
anden vis nødvendigvis ligner hinanden. De er
imidlertid digtere, der skriver og fortæller fra et
stykke provins.
Foredraget vil indfange det særlige og det forskellige hos forfatterne, der har fået mærkatet
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”Limfjordsdigterne”.
Tid: Torsdag den 26/10 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
HUNDREDÅRET FOR FØRSTE VERDENSKRIG.
Tidligere EU-parlamentsmedlem, cand.scient.
pol. Jørgen Brøndlund Nielsen.
Første Verdenskrig 1914-18 afbrød fredelige tider
og forandrede meget i politik, økonomi, teknik
og kulturliv. Dens årsager, udbrud, forløb og følger søges skitseret i foredraget med enkelte personeksempler, fx Jørgen Christian Jensen, som
blev hædret med Victoriakorset.
Tid: Torsdag den 9/11 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
VESTINDIEN, CARIBISK IDYL OG
KOLONIHISTORIE.
Forfatter Lene Kohlhoff Rasmussen.
Man kan hurtigt blive til fals for caribisk tropeidyl
med eksotiske strande, grønne bakker, glitrende
blåt hav, masser af sol og lokal kolorit. De caribiske øer er en smeltedigel af forskellige kulturer
og kolonihistorie. I dette foredrag dykker Lene
Kohlhoff Rasmussen ned i den caribiske kolonihistorie og viser billeder fra et stort udvalg af
caribiske øer. Fra den dag Christoffer Columbus
gik i land på Bahamas i 1492, blev Caribien et
vigtigt handelsområde. Både franske, britiske,
hollandske, spanske, danske samt andre kolonimagter prøvede at vinde kontrol over de dyrebare øer. Øerne har derfor en broget historie
med europæisk kolonisering, slaveri og sørøvere.
Tid: Torsdag den 23/11 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.

ØSTHIMMERLAND

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

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

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.

Læs mere på
www.studieguide.aau.dk
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Verdi: Falstaff
Gyldne stemmer i
det 20. århundrede
__________________________________________
Konservatorieuddannet klassisk sanger, cand.
phil., studielektor Martin Guldberg, Aarhus
Universitet.
Hvem kender ikke navne som Caruso, Callas,
Domingo og Pavarotti? På denne temadag vil vi
lytte til nogle af det 20. århundredes allerstørste
sangere – ikoner som Caruso, Gigli, Galli-Curzi,
Callas, Pavarotti, Monserat Caballet og Domingo
m.fl. Hvad var det særlige ved deres stemmer og
sangkunst? Og har sangkunsten forandret sig op
igennem 1900-tallet?
Om underviseren: Er konservatorieuddannet
klassisk sanger, sangpædagog og cand.phil. i
musikvidenskab. Herudover har han udfoldet sig
som sangskriver, klummeskribent, manuskriptforfatter, komponist og scenograf m.m.. Tidligere
leder af Den Ny Opera i Esbjerg. Har skrevet en
række musikdramatiske forestillinger for børn
samt været engageret i flere nytænkende formidlingsprojekter bl.a. i krydsfeltet mellem billedkunst og musik. Har modtaget flere priser for
sit arbejde; herunder Operaens Venners Pris.

46

Lørdag den 11/11 kl. 10.30-14.30.
Sted: Kunsten, Kong Christians Allé 50.
Pris: Kr. 295 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på dagen).

Vild med opera

__________________________________________

Musik &
Teater
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Konservatorieuddannet musikhistoriker Rolf
Ruggaard.
”Vild med Verdi” – kunne man kalde den igangværende kursusrække. Verdis operaer er en
hovedhjørnesten i det klassiske operarepertoire. I foråret gennemgik vi hans operaer fra
1850'erne: Rigoletto, Traviata og Trubaduren. I
dette efterår er det aftalt at fortsætte med hans
operaer op i 1860'erne. Med disse tilnærmer han
sig gradvist den franske operastil, Grand Opéra.
Vi skal gennemgå 3 vigtige værker fra denne
periode: Maskeballet, om mordet på Gustav III
af Sverige i 1792; Skæbnens magt, med en dramatisk trekant om kærlighed og hævn, der på
shakespearsk vis ender med alle de tre personers død, og endelig Don Carlos, om den spanske renæssance-konge, Philip og hans søn, Don
Carlos, der bliver beskyldt for at ville deltage i et
oprørsforsøg i Nederlandene.
Kurset kræver ingen særlige forkundskaber. Det
er for alle interesserede – både begyndere og

erfarne.
Forårskurset 2018 vil indeholde de 3 sidste af
Verdis store operaer: Aida, Otello og Falstaff.
6 tirsdage kl. 18.00-20.30 (26/9, 3/10, 10/10, 24/10,
31/10, 7/11).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens
Plads 1.
Pris: Kr. 745.

Klassisk musikhistorie:
Klassikken
__________________________________________
Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan
Mygind.
Perioden mellem 1750 og 1830 danner en sammenhængende stilperiode, som kaldes Klassik.
Karakteristisk for klassikken er, at man dyrker det
enkle, klare, symmetriske og harmoniske, som
ikke stiller for store fordringer til lytteren, men
som samtidig sikrer en god oplevelse for kenderen. Den klassiske musik er netop ofte komponeret for følelse og forstand, men også indhold
og form er i balance i kunstværkets udformning.
Alle disse karakteristika passer perfekt på den
musik, som blev skabt af periodens tre største
musikalske personligheder, Haydn (1732-1809),
Mozart (1756-1791) og Beethoven (1770-1827).
Overgangen fra barok til klassik er på én gang
kendetegnet ved kontinuitet og brud. Allerede
omkring 1720-erne melder nye “galante“ strømninger sig i musikken. Men længslen mod det
enkle og naturlige – som afløsning af det svulstige og patetiske – synes først at slå definitivt
igennem omkring 1750, hvor Rousseau, med sin
opfordring til tilbagevenden til naturen, formulerede en ny livsopfattelse.
Vi vil lytte til værker fra den musikalske klassik
og dens hovedgenrer, symfoni, strygekvartet,
klaversonate og opera.
6 mandage kl. 10.00-12.00 (2/10, 9/10, 30/10, 6/11,
13/11, 20/11).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens
Plads 1.
Pris: Kr. 695.
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De n Ry t mis ke
i N o rd kr a f t
masser af gode tilbud
se det nye program
www.den-rytmiske-nordkraft.dk

AALBORG
SYMFONIORKESTER
JUBILÆUMSSÆSON

Klassisk musikhistorie 1:
J. S. Bach

KONCERTINTRODUKTIONER

Konservatoriuddannet musikhistoriker Jan
Mygind.
Et kursus hvor vi går i dybden med en ny komponist per semester. I det første semester bliver
det den store Johann Sebastian Bach, vi vil lytte
nærmere til. I de følgende semestre vil kursusdeltagerne have indflydelse på, hvilken komponist vi tager under behandling.
Kurset her ser nærmere på Bachs samtid, livsforløb, personlighed og vi vil lytte til nogle af de
største mesterværker fra hans hånd: Passionerne,
Kantaterne, Klavierübung, Das Wohltemperierte
Klavier, koncerterne og ikke mindst de brusende
orgelværker.
Kurset henvender sig til alle, der lytter til klassisk musik og følger i naturlig forlængelse af
foredragsrækken ”Klassisk musik for begyndere”.
Det er dog ingen forudsætning at have deltaget
i dette forløb, og alle med lyst til at komme tættere på Bachs vidunderlige musikalske univers
er velkomne.

__________________________________________

__________________________________________

Forud for Aalborg Symfoniorkesters koncerter afholdes der en gratis koncertintroduktion,
hvor publikum kan deltage i et ca. 45 minutters oplæg om den enkelte koncert. Det kræver ingen særlige forkundskaber at deltage 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. Alle
er velkommen, så længe der er ledige pladser.
Introduktionerne afholdes af hhv. konservatorieuddannet musikhistoriker Jan Mygind (JM),
konservatorieuddannet musikhistoriker Rolf
Ruggaard (RR) og docent Peter Wang (PW).

Alle introduktioner kl. 18.30 ca. 1 time før
koncerten.
Sted: Aalborg Symfoniorkester, Musikkens Hus,
Musikkens Plads 1.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).
Flere informationer på www.aalborgsymfoni.dk.

6 mandage kl. 12.30-14.30 (2/10, 9/10, 30/10, 6/11,
13/11, 20/11).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens
Plads 1.
Pris: Kr. 695.

Piller lidt rust af min kind
ARRANGEMENT I HASSERIS KIRKE

Litteratur - Musik - Teater

Program 2017-2018:
7/9: Åbningskoncert. Introduktion JM.
15/9: Franske dansende toner. Introduktion RR.
21/9: Virtuos Vionlinaften. Introduktion RR.
23/11: Rafeel Payare vol. 1. Introduktion PW.
7/12: Jul lige om hjørnet. Introduktion RR.
1/2: Jubilæumskoncert. Introduktion JM.
1/3: Verdenscellist. Introduktion JM.
8/3: Verdenshornist. Introduktion PW.
22/3: Sydeuropæiske stemninger. Introduktion JM.
6/4: Richard Strauss. Introduktion PW.
12/4: To romantikere. Introduktion RR.
19/4: Rafael Payare vol. 2. Introduktion JM.
3/5: Klavervirtuositet+Nielsens 4. Introduktion PW.
9/5: Carmina Burana. Introduktion RR.
17/5: Sæsonafslutning: Elverskud og Planeterne.
Introduktion RR.
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Oplæg: Instruktør, skuespiller Margrethe
Højlund.
'Piller lidt rust af min kind' er en forestilling, der vokser frem i grænselandet mellem poesi, fortælling
og musik. Inger Christensen og Tomas Transtømers
digte læses, sidestilles og sammenspiller i dialog med
musikken, improviseret af to af Sveriges dygtige og
erfarne jazzmusikere, pianisten Andersen Persson og
trommeslageren Terje Sundby.
Grundstammen i dette arbejde er Inger Christensens
værk ‘det‘ fra 1969, brudstykker fra 'Lys', hendes første digtsamling, og 'Brev i april'. Tomas Transtrømer er
repræsenteret med digte og brudstykker af digte fra
sine samlede værker. Begge forfattere hører til blandt
Skandinaviens og Europas banebrydende lyrikere.
Transtrømer fik Nobelprisen i Litteratur i 2011, 2 år
efter at Inger Christensen døde. Hun var også en forfatter, mange så som kandidat til denne udmærkelse.

Kunst &
Arkitektur
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk

Onsdag den 22/11 kl. 19.30 i Hasseris Kirkes krypt.
Fri entré (tilmelding ikke nødvendig).
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Inger Houbak
Abstrakt kunst

__________________________________________
Cand.phil., kunsthistoriker Inger Houbak.
Introduktion til abstrakt kunst og drømmen om
at kunne visualisere det åndelige. Temadagens
første del præsenterer fire pionerer indenfor
den abstrakte kunst; Hilma af Klint, Wassily
Kandinsky, Piet Mondrian og Kazimir Malevich.
Alle disse kunstnere havde det tilfælles, at de
søgte efter en ny udtryksform som kunne visualisere livets åndelige dimensioner. Og alle var
påvirket af tidens spirituelle strømninger og teosofiens verdensbillede.
Kursets anden del præsenterer forskellige
kunstnere, som alle er påvirket eller i opposition til den abstrakte kunsts foregangsmænd.
Vi skal se og opleve bl.a. Richard Mortensens
æggeperspektiv, minimalismens fokus på krop
og rum, og præsenteres for samtidskunstnere
som Sarah Morris og Beatriz Milhazes, der kender deres kunstneriske rødder, men bruger det
abstrakte formsprog i nye kontekster.
Lørdag den 28/10 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdagen).

Rom på lærredet

__________________________________________

Danmarks største kunstnere på eventyr
Cand.mag., kunsthistoriker Peter Kær.
Thorvaldsen,
Eckersberg,
Rørbye,
Købke,
Constantin Hansen, Marstrand, Blunck og
Lundbye. Listen er lang over de mest betydningsfulde danske kunstnere fra guldalderen,
der alle besøgte byernes by, Rom. Ophold, der
fik stor betydning for dem og deres kunst.
Underviseren er netop hjemvendt fra et legatophold på Det Danske Institut i Rom og klar
til at fortælle om denne række af store danske
kunstnere og påvirkningen fra den italienske
hovedstad. En temadag, der også kan inspirere
til en anden måde at se Rom på, hvis man skulle
komme forbi.
Om underviseren: Er cand.mag. i kunsthistorie
og kulturformidling og redaktør, DR.
Lørdag den 4/11 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdagen).

Art-walk

Kunsthistorie . 1. semester

Ind i kunstens verden
__________________________________________
Mag.art., kunsthistoriker Anne Lie Stokbro.
Kunsthistorien læses oftest lineær: Man går
fra græsk til romersk kunst, fra renæssance til
barok, fra naturalisme til symbolisme. Ind i kunstens verden lægger et lidt anderledes snit på
kunsthistorien, når vi forfølger en række af de
motivkredse, temaer og store fortællinger, som
udfolder sig i kunsthistorien, på tværs af tid og
sted.
I dette semester skal vi se på, hvordan de akademiske genrer har udviklet sig fra 1600-tallet
til i dag. De kommende semestre vil bl.a. handle
om, hvordan kunsten har sat form på nogle af
de evige, eksistentielle temaer, som har præget
menneskelivet til alle tider, om abstraktionen i
kunsten, om hvordan en række geniers kunst
trækker tråde op i kunsten i dag, og om samtidskunstens mangfoldighed.
Hovedvægten ligger på vestens kunsthistorie, med udsyn til en stadig mere globaliseret
verden.
Kurset er 1. semester af et forløb på 6. Alle interesserede uanset forudsætninger er velkomne.

__________________________________________

Medicierne - Kunstens
bagmænd

KURSUSDAG INKLUSIV FULD FORPLEJNING
__________________________________________
Cand.mag. Rene Juul.
Stor kunst opstår ikke ud af ingenting. Historisk
har kunsten haft to store mæcener: Kirken og
kongemagten, men i Renæssancen skete noget
nyt. Med samtidens stadigt mere indflydelsesrige erhvervsfamilier akkumuleredes formuer
i et omfang, så også disse kunne efterspørge
kunstnernes arbejder.
Med Medici-familien i Firenze opstod en kunstproduktion som verden endnu ikke havde set,
og selvom hele Norditalien oplevede en stor
opblomstring indenfor kunst og kultur, så var
det netop i Firenze, at de helt store landevindinger fandt sted.
På kursusdagen møder vi bl.a. Leonardo da
Vinci, Donatello, Michelangelo og Brunelleschi i
samtidens store smeltedigel.
Fredag den 6/10 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (Bemærk: Kurset er inkl. fuld
forplejning).
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Cand.mag., kunsthistoriker Maria Stensgård
Poulsen.
Aalborg har udviklet sig til en internationalt
orienteret metropol, hvor kunsten stortrives og
stadig nye udstillingssteder dukker op. Vi går en
tur i Aalborg Centrum og besøger 3-4 gallerier
med fokus på de nyeste tendenser. Evigt gyldige
tematikker som kultur kontra natur, hvor naturen ofte er repræsenteret ved de fire elementer,
jord, luft, ild og vand har været meget synlige de
seneste årtier, men i nyere tid har miljøforurening i et globaliseret perspektiv haft en særlig
fokus for billedkunstens udtryk indenfor både
klassiske og nyere udtryksformer, som installation og performance. Vi ser på de konkrete
værker på gallerierne i et analyserende og oplevende univers.
Undervejs bliver der lejlighed til at nyde et glas
vin/vand.
Lørdag den 28/10 kl. 11.00-12.45.
Mødested: Gallerie Wolfsen, Tiendeladen 6.
Pris: Kr. 125 (inkl. et glas vin/vand).

10 tirsdage kl. 10.30-12.30 (19/9, 26/9, 3/10, 10/10,
24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage). Få pladser.

Kunsthistorie . 1. semester

Strejftog i dansk og
nordisk kunst

__________________________________________
Mag.art., kunsthistoriker Anne Lie Stokbro.
Dansk og nordisk kunst og arkitektur er præget
af en lang række fællestræk af både historisk,
religiøs, social, filosofisk og æstetisk art. Det skal
vi se på i foredragsrækken, hvor vi tager udgangspunkt i de strømninger, som præger europæisk
kunst og arkitektur generelt, og ser på, hvordan
Norden tager imod det nye og omformer det til
lokale udtryk.
Kurset er planlagt som et fortsat forløb over seks
semestre. Dette semester vil omhandle vikingetid, middelalder, renæssance og barok, ca.
700-1700. De følgende semestre vil omhandle
kunsten fra rokoko over guldalder til nationalromantik (ca. 1700-1870), naturalisme og symbolisme (ca. 1870-1910), klassisk modernisme (ca.

1910-1945), senmodernisme ca. 1945-2000 og
samtidskunsten efter 2000.
1. semester: Vikingetid, middelalder, renæssance
og barok, ca. 700-1700.
I dette det første semester sættes fokus på perioden fra vikingetiden til barokken. Det er samtidig perioden fra kristendommens indførelse i
Norden til Enevælden herhjemme.
Kurset er 1. semester af et forløb på 6. Alle interesserede uanset forudsætninger er velkomne.
10 torsdage kl. 12.30-14.30 (21/9, 28/9, 5/10, 12/10,
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage). Få pladser.

Kunsthistorie . Aftenhold

Store navne i dansk
kunst

__________________________________________
Cand.mag., kunsthistoriker Pier Maria
Andersen.
Kunsten - Museum of Modern Art har med Alvar
Aaltos fornemme arkitektur og fantastiske lysvirkninger i udstillingssalene de rette betingelser for, at man kan se farverne og udtrykket i
de udstillede værker. Med en samling på 1500
malerier, skulpturer og blandform siger det sig
selv, at det kun er et udpluk af den permanente
samling, der vises som udstilling.
Det er hensigten, at vi på kurset skal følge de
store navne i den danske kunsthistorie, som
vises i udstillingen. Vi bevæger os fra naturalismen over den abstrakte kunst til nyere eksperimenterende kunstformer. Det kan være
J.F. Willumsen, Jens Søndergaard, Oluf Høst og
Vilhelm Freddie, men det kan også være Arne
og Jørgen Haugen Sørensen, Kurt Trampedach
og Preben Hornung. Der er store kunstnernavne
fra Cobra-tiden og ikke mindst kunstnere fra
”den unge vilde periode” fra Værkstedet Værst
og Kunstakademiet i København. Endelig er der
de nyere kunstformer med kunstnere som bl.a.
Tal R og John Kørner.
På kurset vil der være oplæg om de store kunstnernavne, der vil være videoklip og øvelser, så
deltagerne selv, hvis de har lyst, får mulighed for
at afprøve forskellige teknikker og muligheder.
Kurset forventes fortsat de kommende semestre.
10 onsdage kl. 18.30-20.30 (20/9, 27/9, 4/10, 11/10
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).
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Joseph Beuys
Kunsthistorie

Kunsthistorisk horisont

__________________________________________
Europas og amerikas billedkunst fra 1960-2017

Mag.art., kunsthistoriker Gitte Tandrup.
Udviklingen i Europas og Amerikas billedkunst
fra 1960 til 2017 – med globale sideblik.
Hvordan har kunstværkerne skildret vores tilstand de sidste 50 år? Kunstværkernes stemning
kan veksle mellem kold ironi og varm humor;
frihed og bundethed, indstændig erindring
og sort glemsel, kærlighed og had, omsorg og
svigt, mest svigt. Har vi stadig en krop at sanse
og ønske med, spørger mange kunstværker. Kan
kunstneren stadig skabe en modvirkelighed, et
spejl, vi kan bruge til at sætte virkeligheden i
relief? Eller er der kun markedet tilbage, penge,
billedforførelse?
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 et forløb om udviklingen
i billedkunsten fra antikken til i dag. Det kan
dog uden problemer følges som et selvstændigt
kursus.

Museum Jorn og
Silkeborg Bad

__________________________________________
Busekskursion

Turguide og omviser: Mag.art., kunsthistoriker
Anne Lie Stokbro.
Som noget nyt arrangerer Folkeuniversitetet
fremover guidede ture til spændende kunstudstillinger rundt om i landet. Første tur går til
Silkeborg, hvor vi på Museum Jorn skal opleve
den amerikanske fotograf Cindy Shermans
selvportrætter. Sherman (f. 1954) har siden
1970’erne skabt et bemærkelsesværdigt sammenhængende værk, som gennem alle årene
har fokuseret på det iscenesatte selvportræt.
Der bliver naturligvis også lejlighed til at opleve
Museum Jorns faste samling af Asger Jorn og
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Fredag den 29/9 kl. 8.00-ca. 17.00.
Sted: Afgang fra Thomas Boss’ Gade.
Pris: Kr. 795 (inkl. kaffe og brød undervejs, frokost
excl. drikkevarer, bus og guide).

Grafitti og gadekunst
i Aalborg
__________________________________________
Cand.mag., kunsthistoriker Anne-Lise Schou.
”Aalborg har verdenskunst”, sådan skriver de om
byens gadekunst - men hvor er kunstværkerne
henne og hvad er deres historie? Ved et foredrag
og en afsluttende cykel-/gåtur rundt i byen præsenteres baggrunden for og historien om gamle
og nye murmalerier i Aalborg .
Indledningsvist tages fat i begrebet ’streetart’ og
udviklingen frem til i dag på den internationale
scene. Dernæst fortælles om den specielle danske udvikling og initiativer fra 1950’erne frem til
de til de sidste års kæmpestore murmalerier på
havne og siloer.
Foredragene tager udgangspunkt i/fokuserer på
de helt enestående murmalerier i Aalborg og
afsluttes med en tur rundt for at se og høre om
gamle og nye murmalerier.
Besøget vil undervejs inkludere et stop i Jyske
Banks lokaler på Toldbod Plads, hvor vi vil nyde
en forfriskning. Om det bliver en cykel- eller
gåtur aftales ved foredraget.
2 dage (A: Foredrag den 26/9 kl. 17.00-19.00. B:
Cykel-/gåtur den 3/10 kl. 11.00-13.00).
Sted:
Foredrag
på
Aalborg
Universitet,
Strandvejen 12-14. Mødested for cykel-/gåtur er
Nytorv foran Sallings indgang.
Pris: Kr. 195 (inkl. forfriskning).

Grønlandsk kunst og
litteratur

Documenta 14

__________________________________________

Cand.mag., kunsthistoriker Louise Steiwer,
Documenta er en udstilling af moderne kunst
og samtidskunst, der finder sted hvert femte
år i Kassel i det nordlige Hessen, Tyskland. Det
blev grundlagt af kunstneren, underviseren og
kuratoren Arnold Bode i 1955, som en del af
Bundesgartenschau, der fandt sted i Kassel på
det tidspunkt. Den første documenta bød på
mange kunstnere, der generelt anses for at have
haft en betydelig indflydelse på moderne kunst
(såsom Pablo Picasso og Vasilij Kandinskij).
De nyere documentas har kunst fra alle kontinenter; dog er det meste af det stedspecifik.
Hvert documenta er begrænset til 100 dages
udstilling, hvilket ofte omtales som "museum på
100 dage". Den seneste documenta 14 afvikledes
i Kassel fra juni til september 2017.

__________________________________________

Cand.mag., kunsthistoriker Maria Stensgård
Poulsen.
Grønland er verdens største ø og har verdens
laveste befolkningstæthed, ligesom ¾ af øen er
dækket af is. I hundredvis af år har denne platform skabt grobund for helt særlige fortællinger og billedkunstneriske udtryk. Ikke mindst i
nyere tid har Grønland oplevet en opblomstring
blandt forfattere og billedkunstnere, også med
kombineret grønlandsk og dansk baggrund.
I foredraget vil bl.a. forfatterne Sørine Steenholdt,
Naja Marie Aidt og Iben Mondrup samt billedkunstnerne Emanuel A. Petersen, Aka Høegh
og Ivar Silis blive præsenteret. Hvilke tematikker
er disse optaget? Og hvad fortæller det om det
moderne Grønlands samtid og fremtidsvisioner?
Tirsdag den 14/11 kl. 19.00-21.00.
Sted: Galleri Inuit, Ladegårdsgade 6.
Pris: Kr. 95.

Torsdag den 5/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Folkeuniversitetet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Kunst i New York og Washington
Rejseledere:
Kunsthistoriker,
mag.art. Anne Lie
Stokbro, samt guide
fra Nilles Rejser.
I forsommeren 2018 tilbyder Folkeuniversitetet i
samarbejde med Nilles Rejser en 9-dages kunstrejse til New York og Washington.
Med fem overnatninger i New York og to i
Washington bliver der rig lejlighed til at opleve
både byernes formidable kunstsamlinger og nogle
af de kulturhistoriske highlights, som man skal
se, når man besøger USA's østkyst.
Med kunsthistoriker Anne Lie Stokbro som
guide besøger vi bl.a. Museum of Modern Art,
Guggenheim, Whitney Museum of American Art
samt det udendørs skulpturgalleri High Line. I

Washington besøger vi National Gallery.

KUNSTREJSE

Hold I: 10 tirsdage kl. 13.30-15.30 (5/9, 12/9, 19/9,
26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).
Hold II: 10 tirsdage kl. 16.30-18.30 (5/9, 12/9, 19/9,
26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

Cobra-relateret kunst.
På Kunstcentret Silkeborg Bad skal vi spise
frokost og der efter se udstillingen ’Ansigt og
Identitet’, der viser værker af bl.a. Nils Ramhöj
(S), Carl Krull (DK), Ulla Diedrichsen (DK) og Tony
Oursler (USA). Udstillingen præsenterer en lang
række vinkler på det at skabe portrætter og
undersøger, hvad portrætter udsiger om den
portrætterede, i dag og i en historisk kontekst.

Sammen med Nilles egen New York-guide besøger
vi Ground Zero og oplever en række af byens ikoniske seværdigheder. I Washington ser vi bl.a. The
White House og Lincoln Monument.

Fakta:
Rejseperiode: 9 dage i perioden fra den 22/5 til
9/6 2018 (rejseperiode oplyses senere).
Forventet pris: Omkring kr. 24.500 (inkl. fly, transfer til hotel, syv hotelovernatninger med morgenmad, subway-kort, togbillet mellem New York og
Washington, guider og entréer).
Arrangør: Nilles Rejser.
Rekvirer rejsefolder ved Folkeuniversitetet eller
følg med på www.fuaalborg.dk.
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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

Kultur,
Sociologi
& Samfund

• Fri adgang til Louisiana for kortholder og ledsager*
Køb dit medlemskab i dag på kunsten.dk/klub

54*i|en begrænset periode

Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Mickey Gjerris
SÆSONÅBNINGSFOREDRAG

Skildpaddetanker
__________________________________________

Banale sandheder om fødsel, død og det
utrolige liv ind i mellem.
Lektor i bioetik Mickey Gjerris, Københavns
Universitet.
Folkeuniversitetet byder endnu engang velkommen til en sæson fyldt med spændende og
aktiuelle foredrag og kurser. Og som altid inviteres du til et gratis sæsonåbningsforedrag som
optakt til den nye sæson.
I år har du muligheden for at høre Mickey Gjerris
fortælle om det utrolige liv ’ind imellem’.
Vi lever med små og store historier i vores liv for
at kunne holde det hele ud. Der er vores egne
små historier om meningsfyldte øjeblikke, menneskelige relationer og interessante opgaver,
der for en stund gav det hele mening. Og så
er der de store historier, som vi sætter os selv
ind i: Historier om Gud, kosmos, arten, slægten
og ideologierne. Alle historierne trues konstant
af dødens og tilfældighedens meningsløshed og gør det til en udfordring at fastholde
meningsfuldheden.
Foredraget tager udgangspunkt i den nyligt
udkomne bog ’Skildpaddetanker - Fra en foruroliget verden’ (Jensen & Dalgaard, 2017) og søger
efter at minde os om det, som vi har det med
at glemme, men som kan gøre livet til at bære.
Torsdag den 31/8 kl. 16.30- ca. 18.15.
Sted: Aalborg Universitetet, Rendsburggade 14,
aud. 3.107.
FRI ENTRÉ (tilmelding dog nødvendig).
Folkeuniversitetet er afslutningsvis vært ved et
glas vin / vand med tilbehør.

Det handler om penge

__________________________________________
De private banker spiller en nøglerolle, som skaberne af samfundets penge. Nationalbanken
laver fx kun ca. 6 % af vores penge, nemlig sedlerne og mønterne, mens resten af pengene er
cifre på vores bankkonti. Sådan får vi vores løn,
betaler vores skat og terminer, betaler med
Dankort og MobilePay samt shopper på nettet. Disse kontopenge styres af bankerne, men
næsten ingen forstår hvordan, heller ikke økonomer og bankfolk.
International forskning påpeger, at banker skaber nye penge, når de låner dem ud. Når lånet
tilbagebetales, ophører pengene med at eksistere. Der er et konstant flow af nye penge ind i
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samfundets pengemængde og ud af den igen,
og det er bankerne, der styrer vandhanen.
Så hvad er det egentlig for noget med penge?
Og hvad foregår der i en bank? Hvor kom pengene fra, da boblen bristede under finanskrisen
i 2008? Og hvorfor så ingen den komme? Hvilke
alternativer eksisterer der, hvor pengeskabelsen
overgives til samfundet?
A: Når banker skaber penge som tryllestøv.
Lektor i organisatoriske videnprocesser, ph.d. Ib
Ravn, Aarhus Universitet.
B: Realkreditten og bankerne: Fusionen fra
helvede.
Videnskabelig medarbejder, cand.polit. Rasmus
Hougaard Nielsen, Copenhagen Business
School.
C: Betalingsmiddel eller magtinstrument.
Penge i et idéhistorisk perspektiv.
MSc, post.grad. i økonomisk historie Tune
Revsgaard Nielsen, Lunds Universitet.
D: Pengereform. Er et demokratisk og transparent pengesystem muligt?
Cand.scient.pol. Jonas Jensen.
4 tirsdage (A:14/11, B:21/11, C:28/11, D:5/12).
Bemærk tidspunkter: A kl. 16.00-17.45, B-C-D kl.
17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Dialog skaber værdifulde
relationer!

Skam

__________________________________________

Ph.d.-studerende, ekstern lektor Lynge Stegger
Gemzøe og lektor Jakob Isak Nielsen, begge
Aarhus Universitet.
SKAM har taget Danmark med storm. Over
hver fjerde seer er dansker, og aktiviteten på de
sociale medier vidner om, at det langt fra kun
er de 16-årige piger, der ser serien. Folk, der for
længst har overstået gymnasielivets trængsler, debatterer ivrigt seriens forskellige drejninger. Det kan måske undre, for det er netop de
16-årige piger SKAM er tiltænkt. Hvordan kan en
norsk serie om gymnasieelever i Oslo få så godt
tag i danske seere? Er det fordi den er særligt
nyskabende? Hvis ja, hvordan? Og hvad med
dens servering - man kan jo se den i små bidder med tilhørende besked-udskrifter, eller man
kan binge-watche hele sæsoner. Hvilken forskel
gør det, hvordan man ser den? De spørgsmål og
flere andre vil forelæsningen tage fat i.

Cand.mag. Marcus Lasse Vebert Birk og cand.
mag. Casper Seeger Pederser, begge Aalborg
Universitet.
Relationer har altid været en vigtig del af en
salgsproces, men den teknologiske udvikling har
forandret vores dyrkelse og opbygning af relationer. Før i tiden inviterede vi eksempelvis vigtige
forretningspersoner ud og spise for at fastholde
og dyrke relationer. Nu kan vi fastholde og dyrke
disse fra vores hjem på alle tider af døgnet via de
sociale medier.
Sælgere glemmer, at de sociale medier - som
LinkedIn og facebook - ikke er skabt for at sælge.
De sociale medier er skabt for brugerne, så disse
kan dele og interagere med hinanden, og derigennem dyrke deres relationer. Forstår du det
her simple budskab, så er du allerede godt på
vej til, at du som sælger eller marketeer kan
benytte sociale medier korrekt.
Onsdag den 11/10 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

__________________________________________

Torsdag den 28/9 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 195.

Frygt, terror og katastrofe

__________________________________________

Med aktiestrategier på
katastrofekurs

Hvad er danskheden?

_________________________________________

Professor Christian Albrekt Larsen, Aalborg
Universitet.
Politisk fællesskab og sammenhængskraft afløser kulturelt og religiøst fællesskab i danskernes
bevidsthed. Om forandringer i danskernes nationale forestillinger. Der tales meget om nationalisme i disse år, og mange steder i Europa kan
man konstatere, at nationalkonservative bevægelser har vind i sejlene. Men hvordan ser det
egentlig ud med danskernes nationale forestillinger, når man undersøger dem mere systematisk? I underviserens bog ’Den danske republik’
dokumenteres det, at danskerne i stigende grad
er grebet af en republikansk stemning. Ikke fordi
de er modstandere af kongehuset, som længe
har været uden for politisk indflydelse, men fordi
de er optaget af nationens overlevelse og lægger
mere og mere vægt på det politiske fællesskab.
NY BOG: Bogen ’Den danske republik’ (Hans
Reitzels Forlag) er indstillet til ’Årets Danske
Forskningsresultat 2016’.

Lektor Carsten Bagge Laustsen, Aarhus
Universitet.
Foredraget tematiserer sammenvævningen af
det emotionelle, kulturelle og politiske i tidens
terrordiskussioner. Vi starter idehistorisk med
Machiavelli og Hobbes med det, man kunne
kalde frygtens politiske teater med sondring
mellem to former for frygt – den uspecificerede
(angst) og så den konkretiserede frygt, der har et
objekt og derfor lader sig bestemme (som trives
i samfundet). Dette kobles herefter til spørgsmålet om sikkerhedsliggørelse, som konsekvens
har en omfunktionering af den diffuse angst til
en fokuseret frygt. Og videre at den katastrofiske terror som sit raison d’etre har den modsatte
bevægelse. I den katastrofiske terror møder vi en
fjende, eller bedre terroren, som vil blive beskrevet som dematerialiseret, og som er atemporal
og endelig som deterritorialiseret. Hvordan forholder vi os til dette terrorens ikke-væsen?
Det hele samles afslutningsvis i en refleksion over terrorens (u)væsen og forsøget på at
bekæmpe den.

Tirsdag den 24/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 95.

Mandag den 11/9 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Cand.merc., lektor Rene Juul, CBS.
Hvorfor begås der så mange fejl iblandt både
professionelle og private aktieinvestorer? Hvorfor
er der så mange aktiestrategier, der ikke virker
efter hensigten? Er der reelt en sammenhæng
mellem den risiko, man løber, og det afkast man
får ved aktieinvestering?
Få svar på disse og en række andre relevante
spørgsmål ved dette fyraftensmøde, når vi
ser på bl.a. investeringsteorier og forskellige
aktiestrategier.
Fyraftensmødet henvender sig først og fremmest til helt almindelige danske opsparere, og
leverer konkrete bud på, hvilke faldgruber man
skal undgå, og hvad man skal gøre – også mht.
skattemæssige overvejelser.
Oplægsholderen underviser bl.a. i managerial
economics på CBS.
Mandag den 23/10 kl. 16.30-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 225 (inkl. sandwich og vand).

__________________________________________
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Silkevejen før og nu

Venligboerne
– En tidstypisk bevægelse?

Grønlands aktuelle
udfordringer

Store samfundstænkere

Cand.mag. Søren Bonde.
Silkevejen refererer til et ældgammelt, omfattende net af handelsruter, der forbinder Kina
med Europa via Centralasien og Persien. Den
blev hovedfærdselsåren, hvorpå mange forskellige varer blev fragtet, og den skabte grundlaget
for udveksling af kulturer, religioner og videnskaber. Ingen anden rute oser af romantik og
eventyr som Silkevejen. I århundreder var den
forbeholdt de mest eventyrlystne, men i dag er
meget af Silkevejen tilgængelig som aldrig før.
Rejsen går gennem nogle af verdens barskeste områder såsom den frygtede Taklamakanørken og de høje bjergpas i Pamir. Underviseren
har rejst på hele Silkevejen gennem de sidste
20 år fra Kina over Kirgisistan, Tadsjikistan og
Usbekistan til Turkmenistan og Iran. Han fortæller om kulturerne langs ruten baseret på historiske kilder og egne erfaringer. Silkevejen bringes
til live igen og der gives tips til, hvordan man rejser på Silkevejen.
STUDIEREJSE: Temadagen forventes at blive
fulgt op af en studierejse i 2018 til Centralasien &
Vestkina arrangeret af Panorama Travel.

__________________________________________

__________________________________________

Journalist, forfatter Malene Fenger-Grøndahl
og professor Birte Siim, Aalborg Universitet.
Venligboerne begyndte som et lokalt initiativ i
Hjørring, men spredte sig i sensommeren 2015
via sociale medier og ud i lokalsamfundene
over hele Danmark. I dag er Venligboerne en
landsdækkende bevægelse, hvis enkle koncept
om venlighed i hverdagen manifesterer sig på
mange måder: I venskaber på kryds og tværs. I
debatten om flygtninge og medmenneskelighed. Og i håndfaste projekter som etablering
af en fælles kolonihave i Skive, juridisk bistand
i København, en møbelcentral i Ballerup og lektiehjælp i Hobro. Men er Venligboerne noget
unikt eller snarere et tidstypisk fænomen, som
kan sammenlignes med andre sociale og lokale
bevægelser rundt omkring i Europa?
NY BOG: Foredraget tager sit afsæt i den nye
bog 'Venligboerne – Historien om en bevægelse'
(Bibelselskabet, 2017), som kan købes ved foredraget til kr. 200.

Cand.pæd. i historie, journalist Susanne
Christiansen og fhv. adm. direktør i
Hjemmestyret Kaj Kleist.
Arktis og Grønlands fremtid er i det udenrigspolitiske fokus, og stadig flere besøger landet i
nord. Få den aktuelle status, kom bag om problemerne og få de historiske begrundelser, kort
sagt, bliv orienteret om Grønlands nyere historie
og fremtidsmuligheder - set med grønlandske
øjne.
Arktis´ fremtid og Rigsfællesskabets fremtid,
Grønland som selvstændigt land, udnyttelse af
råstoffer med eller uden uran, sprogets betydning, kammerateri i den grønlandske ledelse,
misbrug og børns vilkår og centralisering af
befolkningen contra bygdernes overlevelse.
Dette er nogle af de emner, vi går i dybden med.
Kaj Kleist er tidligere øverste embedsmand
i det grønlandske hjemmestyre og er nu
ansat i mineindustrien. Han er hovedpersonen i Susanne Christiansens historiebog 'Kajs
Grønlandskrønike - magt, håb og kampe på
vejen mod det moderne Grønland' (Informations
Forlag, 2015), som kursisterne med held kan orientere sig i.

En idé kan ændre verden markant. Vort samfund i dag bygger på idéerne fra de største samfundstænkere gennem tiden. De teoretiserede,
og nogle teoretiserer til stadighed, over samfundets opbygning og analyserede det moderne
liv. Deres perspektiver og analyser har haft afgørende betydning for fremtidens samfundsudvikling og samfundssyn, og de har præget politikere og embedsmænd op gennem 1900-tallet
og frem til i dag. Få indblik i de store samfundstænkeres personlighed, deres banebrydende idéer, og hvorfor netop deres tanker har
sat tydelige præg på deres eftertid og samtid.
A: Michel Foucault.
Lektor i pædagogik og idéhistorie Jens Erik
Kristensen, Aarhus Universitet.
B: Ulrich Beck.
Seniorforsker i statskundskab Mads P. Sørensen,
Aarhus Universitet.
C: Axel Honneth.
Professor i filosofi, Antje Gimmler Aalborg
Universitet.
D: Slavoj Žižek.
Lektor i statskundskab Carsten Bagge Laustsen,
Aarhus Universitet .

__________________________________________

Lørdag den 7/10 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Kineserne kommer!

__________________________________________
Cand.mag., sinolog Christian Nielsen.
På få årtier er Kina udviklet til et rigt og moderne
samfund. Kineserne har en større frihed og
rigdom end nogensinde tidligere og antallet
af kinesiske turister, der rejser til udlandet er
mere end fordoblet inden for de sidste fem år.
Kinesiske turister er nu den hurtigst voksende
gruppe af udenlandske gæster, som besøger
Danmark. Men hvem er kineserne, og hvordan
skal vi forberede mødet med dem? Bag de store
forandringer er Kina og kineserne stadig præget
af årtusindgamle traditioner og ritualer, og dem
skal vi kende for at kunne forstå dem. Denne
forelæsning præsenterer de kinesiske etiketteregler og kommer omkring emner som forretningsetikette, netværk, kunsten at give og miste
ansigt, familiens betydning, kinesisk madkultur
og kinesisk selvforståelse.
Lørdag den 11/11 kl. 10.00-14.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Tirsdag den 31/10 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Dansk ytringsfrihed Fra 1799-loven til vore dage

Lørdag den 28/10 kl. 10.00-14.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 195.

__________________________________________
Professor Frederik Stjernfelt, Aalborg
Universitet.
I 1799 strammede enevælden vilkårene for ytringer i Danmark efter Struensees afskaffelse af
censuren 1770, idet "Trykkefrihedsforordningen"
satte snævre rammer for første halvdel af
1800-tallet. Først med Grundloven i 1849 fik vi
lovfæstet ytringsfrihed i betydningen frihed fra
forhåndscensur - men ikke i betydningen frihed
for lovindgreb imod bestemte typer udsagn.
Foredraget følger videre ytringsfriheden over
provisorietiden i 1880'erne, over nazismen og
diskussionerne omkring 2. verdenskrig i 193040'erne og frem til de aktuelle debatter omkring
Muhammedkrise, imamlov og blasfemiparagraf.
Onsdag den 27/9 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

USA hvad nu?

__________________________________________
I samarbejde med Gug Kirke.
Selvom USA ligger langt væk fra Danmark, er
vi tæt knyttet til den store nation. USA's store
påvirkning sker politisk, militærisk, og kulturelt.
Med valget af Donald Trump som præsident, er
danskernes fokus på dette land skærpet yderligere. Hvilken indflydelse får de forandringer,
som sker i USA, på os? Hvor er lighederne, og
hvor er vi forskellige?
A: Donald Trump, - hvad nu?
Cand.mag., USA-analytiker Mads Fuglede.
B: In God we trust?
Cand.mag. Bjarne Troelsen.
2 onsdage kl. 19.30 (A:6/9, B:4/10).
Sted: Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej, Aalborg SØ.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

__________________________________________

4 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:8/11, B:8/11, C:15/11, D:
22/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Hvorfor skal vi stole på
forskning og eksperter?
__________________________________________
Cand.mag., ph.d. Rolf Hvidtfeldt, Aalborg
Universitet.
I dag er det særdeles udbredt at være skeptisk
over for elitære autoriteter som for eksempel
forskere. I vid udstrækning stoler de fleste nok
stadig på at lægen har et godt bud på hvordan
man bedst håndterer en brækket arm eller en
infektion. Men der er også en lang række emner,
hvor mange tillægger opinionen på facebook
eller løse anekdoter større vægt end den fornemme videnskabelige konsensus.
Alle ved at forskere og eksperter tager fejl af og
til (som minimum). Hvorfor skal vi overhovedet
stole på hvad de bringer til torvs? Kan vi skelne
skidt fra kanel? Dette foredrag leverer et bud
på et svar baseret på en bred vifte af aktuelle
eksempler.
Torsdag den 9/11 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 95.
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Kultur, Sociologi & Samfund

public governance
Den fleksible offentlige lederuddannelse
Master of Public Governance (MPG) retter sig mod nyudnævnte 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 generelle lederkompetencer og den enkelte leders personlige
ledelsespraksis.

Uddannelsen er fleksibel. Du sammensætter selv dit individuelle uddannelsesforløb, så det passer til dine interesseområder, dine behov og den tid, du har til rådighed.
Læs mere om optagelse og pris på:
www.mpg.aau.dk

udsatte børn og unge
Vil du styrke kvaliteten i udvikling og ledelse
af arbejdet med udsatte børn og unge?
Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge har fokus
på hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes indenfor servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge.

Mulighed
for støtte fra
socialstyrelsen
på 2/3 af
deltagerbetalingen

Læs mere om optagelse og pris på:
www.mbu.aau.dk
”Det at møde socialarbejdere, som er erfaringsmæssigt
på samme niveau, som jeg er, men som har en anden
praksis og den vekselvirkning, der er i de drøftelser, vi
har, det får jeg rigtig meget ud af.”
Annette Mignon
MBU-studerende og teamleder i Aalborg Kommune

Livsstilsidræt med
interaktive digitale medier

Klar til kommunalvalg!

__________________________________________

Kommunalvalgene står for døren og får som altid
stor opmærksomhed omkring udviklingen i antallet af kandidater, valgdeltagelsen, selve valgresultatet og den efterfølgende konstituering med
placeringen af borgmesterkæderne for de kommende fire år.
A: Kommunalvalgene 2017 og lokalpolitik frem
mod 2025.
Forskningschef, ph.d., cand.scient.pol. Roger Buch,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Hvordan ser fremtiden ud for det lokale selvstyre? Er det ikke vigtigere hvad der sker på
Christiansborg? Og gør det en forskel om det er en
rød eller blå borgmester. Det er nogle af de spørgsmål der besvares i dette oplæg, som også ser på
de økonomiske fremtidsudsigter for kommunerne
frem mod 2025.
B: Kommunevalget - et skindemokrati.
Lektor, valgforsker Johannes Andersen, Aalborg
Universitet.
Det kommunale demokrati er klemt fra to sider:
På den ene side af Folketingets og regeringens
stramme økonomiske styring, der ikke levner
meget spillerum for selvstændige lokale beslutninger, og på den anden side af borgernes individuelle valg, når det drejer sig om prioritering af
institutioner og serviceløsninger. Derfor er vejen til
et kryds ved kommunalvalget ikke den nemmeste.
Med mindre man gør som man plejer
C: Hvad betyder noget for vælgerne – og hvad
betyder det for kommunalvalget?
Ph.d. Ditte Shamshiri-Petersen, Aalborg Universitet.
Vi ved fra undersøgelser, at 2/3 af vælgerne ved
de kommunale valg stemmer på det samme
parti som det, de ville stemme på, hvis der var
Folketingsvalg. Er der tale om, at de fleste stort set
ikke forholder sig til de kommunale forhold, men
kun til det, der foregår på den nationale scene?
Og hvad betyder den tillidskrise som har kendetegnet vælgernes forhold til landspolitikerne?
Har mistilliden også ramt vælgernes opfattelse af
kommunalpolitikerne?

Studielektor Tem Frank Andersen, Aalborg
Universitet.
Medier er ikke bare noget, vi som brugere tænder
og slukker for. Medier er ikke bare kanaler for indhold, der er produceret af andre. Medier er noget,
vi i stigende grad tager med os. En iPad med alle
de nyeste (lyd)bøger passer fint i feriekufferten,
og med en smartphone bliver turen ud i det blå
til en udflugt med en lydkulisse, der passer til
lejligheden.
Men medier er også noget vi bruger, når vi skal
have sved på panden, eller når vi vil se, om vi nu
gør det godt nok, for at holde blodpropper, søvnunderskud og andre livsstilssygdomme fra livet.
Vi bruger de nye interaktive digitale medier til at
monitorere og visualisere vores bevægelser, vores
liv, nærmest som en konstant opmærksomhed
omkring livets mellemtider. I forskning om kultur
og medier kritiseres denne tendens under titlen
”selvmålere”. Men forskning i interaktive digitale
medier med fokus på sundhed og velvære peger
i stedet på, at vores liv med bevægelse, eller livsstilsidræt, kan understøttes af nye interaktive digitale medier. Livsstilsidræt er ikke bare noget vi
gør. Det er også noget vi deler, via sociale medier.
Onsdag den 1/11 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Fakta og postfakta

__________________________________________

offentlig Kapacitetsopbygning og samsKabelse
Hvordan kommer den offentlige sektor videre efter New Public Management?
Masteruddannelsen i Offentlig Kapacitetsopbygning og
Samskabelse (MOKS) er målrettet offentligt ansatte ledere, mellemledere og konsulenter. Uddannelsen er en
selvstændig specialisering under Master i Læreprocesser.

Deltagerne vil få stærke teoretiske og praktiske kompetencer til at gå foran med nødvendige forandringsprocesser, hvor samskabelse indgår som et vigtigt bidrag
til opbygning af ny læring og ny kapacitet. - også kaldet
Capacity Building.
Læs mere om optagelse og pris på:
www.moks.evu.aau.dk

Cand.polit., afdelingsdirektør Niels Ploug,
Danmarks Statistik.
Lever vi i et post-faktuelt samfund? Eller måske
snarere med en post-faktuel politik? Eller, er
udsagnet om det post-faktuelle selv post-faktuelt?
Altså, et politisk forsøg på at så tvivl om noget
som egentligt er fakta? Det er blandt andet klimadebatten der har fået betegnelsen post-faktuel,
fordi en ‘klima-lobby’ under Bush-regeringen i
USA efter sigende, producerede fakta der afviste
at klimaforandringerne skulle have noget på sig.
Men på det seneste har man – siges det – også set
obskure medier opstå på Facebook, med afslørende fakta om den ene eller anden politiske kandidat i forbindelse med et valg, for så at forsvinde
igen. Og man har sågar mistanker om at Putin
skulle forsøge at infiltrere Vestens lande med
‘fake-news’, for at splitte og skabe nationalisme.
Temaet er gået fra at være aktuelt og vigtigt til at
være daglig nyhed og hovedfokus for såvel medier
som politisk debat.

__________________________________________

3 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:10/10, B:24/10, C:31/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Mandag den 18/9 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Naturvidenskab

Feltornitologi

__________________________________________
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening,
Nordjylland

62

Forfatter, ornitolog Klaus Malling Olsen.
Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser
i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af
gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte
kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus
vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med
særlig hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at
kende de nordjyske arter af gæs, ænderne og de
mere eksklusive rovfugle som havørn og vandrefalk, ligesom vinterens småfugle også berøres.
Lørdag tager vi på tur i privatbiler til de bedste
nordjyske fugleområder. Alt afhængig af dagsfriske rapporter kan det blive Vejlerne, Ulvedybet
og/eller Lille Vildmose.
Praktisk: Ekskursionen afholdes i privatbiler.
Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så der er sikkerhed for stort
udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver
anderledes end under de tidligere afholdte kurser. OBS: Kikkert bør medbringes.
Fredag-lørdag den 10-11/11; 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. 795,- (medlemmer af DOF dog kr. 595,-).

Tal er alle vegne

__________________________________________

På kanten af Lille Vildmose
– Geologiens dage
__________________________________________
Busekskursion
Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen.
Tag med folkeuniversitetet på en natur- og kulturhistorisk bustur til det geologisk spændende
Lille Vildmose område. Geologiens Dage er en
årligt tilbagevendende begivenhed, hvor geologer, naturvejledere og museer tilbyder ture,
rundvisninger og udstillinger i hele landet.
Vi sætter fokus på landskabet i den østlige del
af Limfjorden, hvor istiden har skabt et spændende landskab med bakkeøer og store flade
arealer. Allerede inden vi stiger på bussen ved
museet, kan vi på toppen af Lindholm Høje fornemme, hvordan Limfjorden skærer sig gennem
landskabet. Vi besøger kridtøerne omkring Lille
Vildmose, hvorfra vi har et imponerende syn
ud over de store flader af hævet havbund fra
Litorinahavet.
Praktisk: Medbring gerne kikkert og siddeunderlag. Turen er ikke for gangbesværede. Kaffe/the,
drikkevarer og madpakke skal medbringes.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Lørdag den 16/9 kl. 10.00-16.00.
Mødested: Lindholm Høje Museets hovedindgang, Vendilavej, Nørresundby.
Pris: Kr. 395.

Matematik
Fra tællemetode til kvantefeltteori
__________________________________________

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

Professor MSO i naturfagsdidaktik Henrik Kragh
Sørensen, Københavns Universitet.
Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke så tydeligt, men de er der. Vi måler og vejer som aldrig
før, og tal styrer både vores individuelle hverdag
og vores samfund og videnskab.
Tal kan være tørre, men de kan også være fascinerende, næsten mystiske. De kan være synlige
som klokkeslæt og busruter, hårdtslående som
eksamenskarakterer, eller mere skjulte som
dem, der indgår i videnskab og politiske beslutninger. Nogle kan endda være bange for nogle
tal eller have tal som personlige venner.
Men hvad er de faktisk, disse tal? Hvor kommer
de fra? Hvad kan de bruges til? Og kan de misbruges? Tag med på en rundtur i tallenes ide- og
kulturhistoriske perspektiver.
Lørdag den 11/11 kl. 10.30-14.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Lektor Morten Grud Rasmussen, Institut for
Matematiske Fag, Aalborg Universitet.
Man kan tænke på matematik som et stort og
meget gammelt, forgrenet træ; hvert nyt resultat viser sig som en lille knopskydning, men for
at nå dertil, må matematikerne bag kende og
bygge ovenpå det område af træet, hvor knobskydningen sker. Nogle af hovedgrenene hedder algebra, geometri og matematisk analyse.
De beskæftiger sig med forskellige problemstillinger og ofte med forskellige objekter, omend
tal dog indgår i alle grenene. Det er derfor ikke
så mærkeligt, at et område som talteori både
findes med en algebraisk og en analytisk tilgang, og da tal samtidig hører til i bunden af
det matematiske hieraki og kendes af alle, er
det oftest talteoretiske problemer og resultater,
man støder på i mere populærvidenskabelige
præsentationer af moderne matematik.
Tirsdag den 26/9 kl. 19.00-20.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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PROFESSOR HOLGER BECH NIELSEN | MAG.ART. BENT RAYMOND JØRGENSEN
LEKTOR UFFE GRÅE JØRGENSEN | PROFESSOR HANS RAMLØV

Fysikkens filosofi
Naturen har en viden gemt, som er tilgængelig
for dem, som søger seriøst og systematisk. Men
intet sker uden aktiv indsats i form af investering
af tid og energi. Kundskab er magt, men forudsætter, at man har en fornemmelse for grundbegreberne og de væsentlige teorier, som det
ofte kan være vanskeligt at få styr på. Her belyses teorier, metoder og hovedresultaterne på en
måde, så man får både indsigt og inspiration til
at komme videre. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.
Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen

Dag 1:
Processer og principper.
Kl. 10.00-12.00: Naturens fundamentale substans og egenskaber.
Mag.art. Bent Raymond Jørgensen.
Naturens fundamentale substans og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser, men hvad kan vi vide om stoffets
skjulte strukturer - og dets egentlige substans?
Vi ser på de videnskabsteoretiske og metodiske
forudsætninger for virkeliggørelsen af videnskabens visioner. Der er fokus på udviklingen fra
Kants klassiske sandhedsbegreb til Bohrs komplementære sandhedsbegreb.
Kl. 12.30–14.30: At se det store i det små – Er der
en mindste størrelse?
Professor em. Holger Bech Nielsen, Niels Bohr
Instituttet, Københavns Universitet.
Intet i videnskabens historie har vist sig smukkere end den række af opdagelser, som førte
til enighed om at acceptere den teori, at den
materielle verden indeholder fundamentale
elementer. Men ved alle videnskabelige erkendelsesfremskridt frembringes nye elementer,

som ofte tvinger os til fuldstændigt at ændre
vort billede af de fysiske realiteter.

Dag 2:
Naturen og livets begyndelse.
KL. 10.00-12.00: Universet vi lever i – Stjernerne
vi kommer fra.
Lektor Uffe Gråe Jørgensen, Niels Bohr Instituttet,
Københavns Universitet.
I begyndelsen var der intet liv. Opdagelsen af
universitets ekspansion var en skelsættende og
bekræftede Heraklits påstand om, at alt i den
fysiske verden forandrer sig hele tiden. Samtidig
rejser det helt centrale kosmologiske spørgsmål:
Var der virkelig en begyndelse for ikke blot universet, men for alt? Indbefattede det også skabelse af rum, tid og naturlove? Hvordan opstod
vandet og livet her på Jorden? Er livet her unikt,
eller er der liv ’derude’?
Kl. 12.30-14.30: Fra molekylære processer til
livsprocesser.
Professor Hans Ramløv, RUC.
Hvad satte livets mirakuløse processer i gang?
Hvordan opstod livet? Hvad er forudsætningerne
for, at livet kan fortsætte i den form, som vi kender det? Hvad er forskellen mellem levende og
dødt stof? Hvorfor kan vi ikke leve evigt? Ligger
det i proteinernes komplekse natur, at vi skal
dø, eller kan forskerne gennem teknisk snilde
med tiden snyde døden i det uendelige? Vi ser
på livsprocesserne, deres maskiner samt deres
forudsætninger?
2 lørdage kl. 10.00-14.30 (14/10, 28/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

TILMELDING NØDVENDIG PÅ WWW.FUAALBORG.DK
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Bornholm gennem 1700
millioner år

__________________________________________
I samarbejde med Vendsyssel Stenklub
Cand.scient. i geologi, lektor Jørgen Butzbach.
Ser man på et kort over Bornholm, får man en
første antydning af, at denne østligste del af
Danmark har en geologisk udviklingshistorie,
som adskiller sig fra det øvrige lands.
Bornholms regelmæssige omrids med de så
godt som parallelle øst- og vestkyster, nordog sydkyster samt den totale mangel på større
kystindskæringer er en følge af at Bornholm er
en horst. En horst er en del af jordskorpen, der
langs sprækker er hævet i forhold til omgivelserne. Det giver mulighed for at komme i direkte
kontakt med bjergarter, fossiler, m.m., som fortæller den spændende 1700 millioner år lange
historie om Bornholms tilblivelse.
Underviseren er forfatter til bogen ’Geologi på
Bornholm’ (Wiliam Dams Boghandel).
Lørdag den 18/11 kl. 11.00-14.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 175.

Istid, megafauna og
menneske
__________________________________________
Gennem Jordens historie har der været adskillige
kolde perioder – også kaldet istider. Perioderne
har haft verdensomspændende betydning for
bl.a. havniveauet, landskabets former og mulige
levesteder for planter og dyr. Den seneste istid
– Weichsel-istiden – har i særlig grad haft betydning for det landskab, vi kender i dag. Men tog vi
med en tidsmaskine tilbage til istiden, ville det
være svært for os at genkende den verden, vi ville
møde. Iskappen og en enorm steppe bredte sig
over Europa. Skovelefanter, uldhårede næsehorn
og mamutter græssede, mens hulehyæner og
sabelkatte gik på jagt i det åbne landskab. Og
de første mennesker – rensdyrjægerne – betrådte
danske jord i slutningen af istiden.
A: Danmark under sidste istid.
Ph.d. i kvartærzoologi Tine Nord Raahauge.
B: Fra istiden til nutiden: Europæernes historie
skrevet i fossilt DNA.
Adjunkt Morten Erik Allentoft, Center for
GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum.
C: Er vi på vej mod en ny istid?
Professor i geologi Marit-Solveig Seidenkrantz,
Aarhus Universitet.

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 vildere 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 tilskudsfordring. 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 14/9 kl. 19.00-21.00.
Sted: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej
Dokkedal, v/ Storvorde.
Pris: Kr. 125.

16,

Homo Sapiens

__________________________________________
Antropolog, cand.mag. Ulf Tophøj.
Foredraget fortæller med de nyeste fund og
forskningsresultater om menneskets oprindelse.
Om de forskellige menneskearter, homo erectus, neandertaleren, denisovaen og homo sapiens – og om hvordan vi i flere bølger blev spredt
fra Afrika ud over hele kloden. Det var dengang
vi levede som jægere og samlere i ældre stenalder – det længste afsnit i menneskets historie.
Det er også beretningen om Darwin og evolutionen. Hvordan vi løftede os over dyrene og naturen - og trådte ind i kulturens verden. Vi hører
om animismen, sproget og billederne, vi hører
om palæoantropologi, genarkæologi og mytologi. Om hvordan vi har forstået universet og vor
egen plads midt i det hele.
Men det handler også om huler og skeletter,
gener og DNA-spor, det tænkende menneskes
oprindelse og det vi tror vi véd.
Tirsdag den 31/10 kl. 19.00-21.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø..
Pris: Kr. 95.

3 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:13/9, B:4/10, C:11/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.
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Sundhed

Blæksprutter: Fra fossile
kæmper til nulevende
camouflagemestre

__________________________________________
I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

Natur- og
kulturhistorie
Rejser i 2018
Dodekaneserne

Forår 2018. 13 dage
Museumsinspektør, ph.d. Jan Audun
Rasmussen, Museum Mors
De skalbærende, nautiloide blæksprutter var fra
Sen Kambrium (490 mio. år) og Ordovicium til
ind i Silur (420 mio. år) oceanernes ubestridte
konger. De var rovdyr, der repræsenterede toppen af fødepyramiden indtil de blev udkonkurreret af de store, pansrede rovfisk. Der var tale
om ret så kloge bløddyr, der med et veludviklet nerve- og synsapparat var de dominerende,
marine rovdyr igennem mere end 70 millioner
år. De største, fossile nautiloider – endoceratiderne - havde en lige, kegleformet skal, der formodentlig nåede en længde på 6–8 m, ja nogle
mener op mod 10 m. Hertil skal lægges armenes
længde.
Deres samlede længde er således sammenlignelig med det nyeste fund af den nulevende
kolosblæksprutte Mesonychoteuthis hamiltoni
fra Ross Havet ved Antarktis. Et eksemplar indfanget i februar 2007 var ca. 10 m lang og vejede
næsten 500 kg. Den endnu længere, men lidt
lettere slægtning, kæmpeblæksprutten, er
observeret i Danmark fire gange i historisk tid.
Lørdag den 4/11 KL. 11.00-14.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 175.

Rejse til fire særdeles forskellige Dodekanesiske øer: Kos,
Kalymnos, Tilos samt Nisyros. En
rundrejse, der vil byde på unikke
natur- og landskabsoplevelser.
Øernes forskelligartethed er
overvældende hvad angår kultur,
natur og landskab. Spændvidden
i geologi veksler fra ø til ø. En dramatisk fjeldverden på Kalymnos og
Tilos rig på kalkbjergarter afløses
på Nysiros og stedvist på Kos af
ældgamle spor af tidligere tiders
voldsom vulkansk aktivitet. Øernes
plante- og dyreliv er for en så relativt beskeden ’samlet landmasse’
præget af en kolossal diversitet.
Praktisk: 13 dage. 1. april til 13.
april 2018.
Vejl. pris: Kr. 14.500. Max. 16 delt.
Flyselskaber: SAS og Aegaean
Airways. Teknisk arrangør: Samson
Travel A/S. Rejseformidler:
Folkeuniversitetet i Aalborg.
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Montenegro og Serbien

Forsommer 2018. 12 dage.

Civilisation, syndflod og
klima
__________________________________________
Antropolog, cand.mag. Ulf Tophøj.
Foredraget er et overblik over homo sapiens’
dramatiske historie og civilisationens udvikling
gennem i de sidste 20.000 år: Fra sidste istid
frem mod i dag. Forløbet belyses af de seneste fund og forskningsresultater fra arkæologi,
genetik og klimaforskning. Samtidig er det
beretningen om de overraskende forbindelser
mellem klimaforandringer, syndflodsmyter, folkevandringer, udbredelsen af de indoeuropæiske sprog, landbruget og urbaniseringen. Vidt
forskellige områder som arkæologi, antropologi,
religionshistorie, sprogvidenskab og genetik
supplerer og forklarer pludselig hinanden.
Et nyt og dramatisk billede begynder at tegne
sig af forhistorien. På flere områder tyder det på
at den skal skrives helt om. - Vi har brug for en ny
forståelse, relevant i en tid hvor alt er i opbrud.
Tirsdag den 21/11 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Årets tidlige sommerrejse byder på rejsemål i det centrale
Balkan i Montenegro og Serbien. På rejsen vil de besøgte
områders enestående landskaber, unikke flora og rige kulturhistorie være blandt de centrale emner. På rejsen råder
vi over egne køretøjer i form af busser, minibusser og jeeps.
Overnatningerne vil ske på hoteller af høj standard i de to
lande. To af overnatningerne vil finde sted i højfjeldshytter
i Montenegro.
Praktisk: 12 dage. Maj/juni 2018.
Vejl. pris: Kr. 14.900. Max. 18 delt. Flyselskab: Austrian
Airlines. Teknisk arrangør: Samson Travel A/S.
Rejseformidler: Folkeuniversitetet i Aalborg.
Rejseleder: Rejseleder på begge rejser er botaniker og
naturvejleder Flemming Thorning-Lund. Flemming er
en særdeles erfaren rejseleder, der de senere år især
har beskæftiget sig med landene på Balkan; inklusive
Grækenland. Derigennem har han erhvervet sig et meget
omfattende kendskab til Balkans rige flora, dets habitater
samt til regionens geografi og rige kulturhistorie.

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

Se rejseprogrammer på www.fuaalborg.dk.
- Eller rekvirer programmer ved Folkeuniversitetet,
tel. 98167500 / info@fuaalborg.dk.
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Sundhed

Troels W. Kjær
Hjernestarter

Fakta om menneskets
ernæring

Fysisk aktiv fra vugge til
krukke

Moderkagen – Et biologisk
mirakel

Professor, hjerneforsker, overlæge Troels W.
Kjær, Neurofysiologisk Afdeling, Roskilde
Sygehus og Københavns Universitet.
Hvem har en hjernestarter liggende!? Du ønsker
måske at være mere effektiv og hurtigere på dit
job. Have en bedre koncentrationsevne og større
overblik. Du vil gerne blive bedre til at huske
eller motivere dig selv, men hvordan får du hjernen op i gear? På kursusdagen vil blive forklaret, hvordan man kan træne sin hjerne til at gå
fra første til sjette gear. Det gør han bl.a. via den
nyeste forskning ved at introducere flere teknikker og redskaber til, hvordan man kan blive
bedre til at lære nye ting – uanset alder.
Hvad gør du, hvis du ønsker mere fysisk styrke
eller en slankere krop? Du lægger kosten om og
motionerer. Men hvad gør du, hvis du ønsker dig
en skarpere hjerne? Ny forskning viser, at hjernen kan ændres. Vores tankegange og adfærd
er ikke statiske karaktertræk, men vaner der
kan forandres. Med de rette øvelser kan hjernen
optimeres. Permanent.
BOG INKLUDERET. Kursusdagen tager sit afsæt
i underviserens nye bog ’Hjernestarter. Sådan
træner du din hjerne’ (FADLS’ Forlag. 2017).
Bogen (værdig kr. 229) er inkluderet i prisen.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Professor, ph.d, Esben Skipper Sørensen,
Aarhus Universitet.
Low-carb, high-fat, spis mere protein, multivitaminer, fiskeolier, umættet fedt og biotilgængelige mineraler. Nyhedsstrømmen er fyldt med
råd og anbefalinger om, hvad man bør spise,
og hvad man aldeles ikke bør sætte tænderne
i, hvis man vil være sund og rask. Det kan være
svært at overskue og gennemskue vigtigheden
af sådanne budskaber. Men uanset om man spiser for at leve eller lever for at spise, har vores
krop nogle grundlæggende ernæringsbehov. Vi
skal have kulhydrater, fedt, proteiner, fedtsyrer,
vitaminer og mineraler. Men hvilken rolle spiller de forskellige dele, og hvad kan man få for
meget eller for lidt af?
Disse foredrag giver en grundlæggende introduktion til menneskets ernæring, som gør dig
bedre rustet til at forstå tidens ernæringsdebat
og nyhedsstrøm.

Klinisk professor Bente Klarlund Pedersen.
Fysisk aktivitet er sundt og vigtigt, men hvordan
er det nu med inaktivitet og hvad vil det sige
at være tyndfed? De fleste af os ved, at fysisk
aktivitet er godt, men mange af os glemmer,
at inaktivitet ikke bare bevarer status quo, men
derimod øger risikoen for en lang række livsstilssygdomme. Uanset om du er syg eller rask,
tyk eller tynd, ung eller gammel, er det sundt at
være fysisk aktiv.
Når man er fysisk aktiv, nedsættes risikoen for
en lang række sygdomme, f.eks. type 2 diabetes, hjertekarsygdom, cancer og demens.
Hvis man er fysisk inaktiv forholder det sig lige
omvendt, for her forøges risikoen for at få 35 forskellige kroniske tilstande. Man har f.eks. øget
risiko for knogleskørhed, fedme, blodpropper i
hjerte, hjerne og ben, angst, depression, fald og
knoglebrud, galdeblæresten, forstoppelse og
problemer i forbindelse med graviditet. Bente
Klarlund Pedersen kaster lys over effekterne af
fysisk aktivitet.

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Anne Sørensen,
Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Aalborg
Universitets Hospital.
Moderkagen grundlægges allerede 5-6 dage
efter undfangelsen, og herefter dikterer den
fosterets vækst og udvikling. Moderkagens
funktion har i mange år fascineret og overrasket læger og forskere over hele verden. Mange
aspekter af dens funktion er i dag velbeskrevet,
mens ligeså meget stadig er uforklarligt. Dette
foredrag tager udgangspunkt i den normale
moderkages opbygning og funktion. Dernæst
beskrives hvordan moderkagens funktion kan
være nedsat, og hvilke konsekvenser det kan
have for fosterets udvikling og for det fødte barn.
Foredraget vil kombinere basal baggrundsviden
med den nyeste forskning indenfor området.

__________________________________________

Onsdag den 29/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.395 (inkl. bog og fuld forplejning).

3 mandage kl. 19.00-20.45 (20/11, 27/11, 4/12).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Tarmsystemet og de 100
billioner bakterier

Mandag den 18/9 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295.

Onsdag den 1/11 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Fordøjelse med fornøjelse

__________________________________________

Cand.mag. Dorthe Chakravarty.
Danskernes spisevaner og madkultur har ændret
form mange gange de sidste 200 år, hvor ernæringseksperter, kogekoner og samfundsudviklingen har præget det daglige måltid.
Denne temadag sætter fokus på madkultur
og madhistorie, og belyser, hvordan forskellige
tider har præget det daglige måltid fra morgen
til aften og til hverdag, fest og i krigstider. Det
handler blandt andet om frygten for det hvide
brød, kampen for vegetarisme og alle de fødevarer, vi igennem historien har fået udefra og i dag
betragter som dansk mad.
Afslutningsvis drejer det sig om husmødrene,
der i generationer har lavet mad, men ikke altid
har fået ros for deres arbejde i køkkenet.

Professor, ph.d. Esben Skipper Sørensen,
Aarhus Universitet.
”Dårlige tarme kan føre til psykisk sygdom”,
”Jo flere bakterier i vores tarme, jo sundere er
vi”, ”Så meget påvirker dine tarmbakterier din
vægt”. Fascinerede nyt om tarmsystemet og
dets hundrede billioner af bakterier er næsten
daglig kost i medierne. I dette foredrag gives
en introduktion til opbygningen og funktionen
af menneskets fordøjelsessystem fra mund til
endetarm.
Tarmsystemet er også bolig for billioner af bakterier; tarmens mikrobiota, som gennem det
sidste årti har vist sig at have meget stor indflydelse på både fordøjelse af kosten og på menneskets helbred generelt. Eksempler på den
nyeste overraskende forskning i tarmens mikrobiota vil også blive præsenteret i dette foredrag.

Overlæge, ph.d. Sten Rasmussen, Aalborg
Universitetshospital.
Motion og idræt – hvordan gør vi og hvor er vi på
vej hen? Mangel på motion viser sig at komme
ind som nummer to efter tobak og før alkohol,
som en hyppig årsag til for tidlig død. Hvad skal
vi gøre fremover for at bedre dette forhold? Ny
viden om dette vil blive gennemgået. På den
anden side fører idrætsaktivitet til skader, både
akutte og overbelastningsskader. Dette gør at
mange ikke rigtigt kommer i gang med motion
og idræt, og andre ophører helt efter en skade.
Mange idrætsaktive oplever at må holde kortere
eller længere pause indenfor 1 år pga. en skade.
Kan skadeforebyggende træning reducere
antallet af skader? Nyere forskning viser dette er
muligt og vil blive gennemgået.

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.
Foredraget vil formidle ny viden om samspillet
mellem vores tarm, hjerne og generelle sundhed
samt giver dig redskaber til optimal fordøjelse.
Overskrifter: • Er det virkelig rigtig, at vi er 10%
menneske og 90 % mikrober? • Kan vi forbedre
vores mentale velbefindende og undgå inflammation alene ved at have de rette bakterier i
vores tarme? • Hvordan kan vi kombinere vores
mad, så vi selv bestemmer hvilke bakterier, vi
har boende i tarmene? • Hvilken sammenhæng
er der mellem fordøjelse, vægt og blodsukker?
SMAGSPRØVE: Undervejs bydes på en smagsprøve og opskrift på en tarmvenlig morgengrød.

Lørdag den 28/10 kl. 10.30-15.30.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 295.

Mandag den 30/10 kl. 19.00-20.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Torsdag den 2/11 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Mandag den 2/10 kl. 17.00-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195 (inkl. smagsprøve og opskrift).

Når danskerne går til bords
__________________________________________
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Bente Klarlund

__________________________________________

Motion og idræt

__________________________________________
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Sundhed

Det handler om sex

Bliv 15 år yngre med stabilt
blodsukker

Forestillinger, tabuer og nysgerrighed om seksualitet har altid eksisteret. Deltag i en oplægsrække, der informerer om en række områder,
hvor vi alle har tænkt over, hvorledes det mon
er, det hænger sammen.
Alle oplægsholdere er fra Sexologisk Center på
Aalborg Universitetshospital.
A: Danskeres seksualitet – aktivitetsniveauet og
hvor trykker skoen.
Lektor Astrid Højgaard.
Vi kender alle til at stille krav til os selv og vores
partner i forhold til seksualiteten, som ikke
altid bliver indfriet. Men betyder det, at der er
noget galt med os, eller stiller vi blot for høje
forventninger?
B: Kvinder og seksuelle smerter. Når sex gør
ondt, hvad gør jeg så?
Sygeplejerske, specialist i sexologisk rådgivning
Gitte Vittrup.
Studier har peget på, at op til 20 % af kvinder
oplever smerter ved samleje, og dette kan have
stor betydning for intimiteten i parforholdet.
C: Seksualitet og rejsningsbesvær – årsager og
behandlingsmuligheder.
Cand.cur., klinisk sygeplejespecialist Anette
Højer Mikkelsen.
Risikoen for rejsningsbesvær stiger i takt med
alderen, 5 % af 40-årige, cirka 10 % af 50-årige
og 20-25 % over 65 år har problemer med
rejsningen.
D: Fanget i sex – prisen for hyperseksualitet.
Cand.psych., specialist i psykopatologi Lea T.
Jensen.
Der estimeres, at I Danmark er op til 600.000
fanget i en seksualitet med overdreven fokus på
porno, onani, utroskab og brug af prostituerede.
Seksualiteten giver ikke blot nydelse, om end
selve akten eller udløsning kan give kortvarig
velbehag, er der efterfølgende frustrationer og
dårlig samvittighed.
E: Den aldrende mand og kvinde – kønshormonmangel hos begge køn.
Lektor Astrid Højgaard.
Igennem hele livet forandres kroppen og særligt
hormonerne har betydning for denne proces.
Det er interessant at kende til betydningen af
kønshormon både hvor og hvordan det virker i
kroppen.

__________________________________________

__________________________________________
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FORSKNINGSMILJØER

VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

Uddannelse i virkeligheden · Professionshøjskolen University
College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og
innovation inden for fire områder: business, pædagogik, sundhed
og teknologi. Vi har godt 9.200 studerende på erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende
på efter- og videreuddannelse og knap 900 ansatte. UCN’s aktiviteter
er fordelt på en række UCN-adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.
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Læs mere på
ucn.dk

STORT
UDBUD

AF KURSER
OG VIDEREUDDANNELSER

5 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:3/10, B:10/10, C:31/10,
D:14/11, E:28/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Kr. 495.

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 hormonsystemet.
Bliv opmærksom på, hvor stor betydning et
stabilt blodsukker har for din bevidsthed og få
viden om, hvordan du får et stabilt blodsukker
på 4 dage.
Oplev, hvordan du får konstant tanke-mylder til
at forsvinde som dug for solen og lav en handleplan, der får dine celler til at strutte af sundhed.
Benyt muligheden for at få en bodyscanning
(muskelmasse, fedt %, vand %, kropsalder mm.),
så du ved, hvor du med fordel kan sætte ind.
I pausen vil der serveres blodsukkerstabiliserende smoothies.			
INKL. BODYSCANNING: Bodyscanning kl. 15.4517.00. Foredrag kl. 17.00-19.45.
Mandag den 6/11 kl. 15.45-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 225 (inkl. bodyscanning og smoothie)

Diagnoser, vacciner og
andre problemer
__________________________________________
Cand.mag., ph.d. Rolf Hvidtfeldt, Aalborg
Universitet.
Nyhederne og debatter flyder over med indslag og indlæg om ADHD, HPV, PTSD, MSR og
mange andre bogstavkombinationer. Hvad er
op og ned? Hvad skal man mene? Mange har
tydeligvis stærke meninger om disse emner,
men hvem har ret? Og hvem skal man holde
med?
Foredraget omhandler en række videnskabsfilosofiske, videnskabshistoriske og kognitionsteoretiske aspekter af nogle af de ømmeste tæer i
tidens lægevidenskabelige landskab. Foredraget
leverer ikke noget nemt svar. Til gengæld er svaret både godt, nuanceret og oplysende.
Torsdag den 12/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Yoga: Religion, spirituel
praksis eller gymnastik?
__________________________________________
Yoga er som udgangspunkt en gammel indisk
praksis, der har rødder tilbage til omkring
600-tallet fvt. Her blev den i første omgang brugt
af asketiske bevægelser til at bemestre kroppen
og sindet, og som en del af en religiøs praksis. Op
igennem historien udviklede yogaen sig i mange
forskellige former, ligesom den også blev en religiøs filosofi. Yoga som praksis blev for alvor præsenteret i Vesten i slutningen af 1800-tallet, og
den blev efterhånden en etableret praksisform.
I dag er yoga en integreret del af fritidstilbud i
Danmark, ligesom der også tilbydes yoga i fitnesscentre, på skoler og arbejdspladser.
Få en historisk og religionsfilosofisk introduktion
til yoga. Få præsenteret de forandringer, der finder sted i yogaens møde med Vesten, samt et indblik i den brogede yogabuket, vi finder i dagens
Danmark. Formålet er at give et godt udgangspunkt til at forstå yoga i sin mangfoldighed.
A: Yoga historisk og idehistorisk.
Lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup
Fibiger,, Aarhus Universitet.
B: Yogaens møde med Vesten og dens nye
former i Indien.
Ph.d.-studerende i religionsvidenskab Jacob
Hartvig Sandager Hansen, Aarhus Universitet.
C: Yoga i dagens Danmark.
Cand.mag i religionsvidenskab Nikolaj Holme
Hansen.
3 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:27/9, B:4/10, C:11/10).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Fup og fakta om vitaminer,
kosttilskud og sund mad
__________________________________________
Læge, forfatter Jerk W. Langer.
Nogle vitaminer og kosttilskud har klinisk dokumenteret effekt. Andre trækker store overskrifter
i pressen pga. mulige bivirkninger.
Foredraget giver dig et objektivt indblik i, hvad
vitaminer og kosttilskud betyder for vores helbred. Hør sidste nyt fra forskningen om bl.a.
vitaminpiller, fiskeolier, hyben, antioxidanter
og hvidløg. Vi ser også nærmere på underviserens egen PLAN A med ’verdens sundeste
kostpyramide’.
Undervejs får du mange praktiske råd, forhåbentlig et par gode grin, samt et venligt skub
bagi. Ingen tomme løfter og alternativ snik-snak,
men reel viden og konkrete løsninger, samt god
lejlighed til at stille spørgsmål.
Om Jerk W. Langer: Oplægsholderen Jerk W.
Langer er læge, forfatter og en af Danmarks
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mest benyttede kommentatorer om sundhed,
motion og ernæring. Han opfandt udtrykket
’KRAM’ for de livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol, motion), der kan forlænge vores liv med 15
år. Mød ham på www.jerk.dk.
Mandag den 25/9 kl. 16.30-18.15.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 145.

Sundhedisme

_________________________________________
Lektor i sociologi Annette Qunito Romani,
Aalborg Universitet.
Sundhed har en metaværdi i samfundet forstået
sådan, at sundhed idealiseres og til dels erstatter religion. En sådan moralsk tilgang idealiseres
gennem en ekstrem tilgang til sundhed så som
anoreksi, ortoreksi og megareksi. Samtidig indebærer det en afstandtagen til dem, der er ikke
lever op til idealerne. Spiseforstyrrelser og overtræning er et symptom på den ’sundhedisme’,
der dominerer sundhedsdiskursen. En diskurs,
som de unge integrerer i deres sociale selviscenesættelse, og som er blevet en del af deres
normer og værdier. Vi ser nærmere på det paradoksale i, at ”sundhed” er blevet et samfundsmæssigt problem, som idealiseres og efterstræbes – ligesom stigma og stemplinger samt skam,
skyld og selvforagt er forbundet med ikke at leve
op til det overdrevne sundhedsideal.
Torsdag den 26/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Ny viden om Parkinson

__________________________________________
Overlæge Lorenz Oppel, Aalborg
Universitetshospital.
Ca. 6.000 danskere lider i dag af Parkinsons sygdom. Sygdommen kan stadig ikke helbredes,
men over de sidste årtier er der dukket meget ny
viden om Parkinsons sygdom op. Det viste sig, at
Parkinson er meget mere end Dopaminmangel,
hvilket har stor betydning for forståelsen af
symptomer og behandling. Braaks hypotese er
den aktuelle model, som forskere og neurologer
bruger som udgangspunkt i deres hverdag, og
som patienter kan bruge til at forstå karakteren
af deres sygdom.
Foredraget introducerer bl.a. til Braaks hypotese
om Parkinsons sygdom. Derudover bliver farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsprincipper forklaret.
Torsdag den 16/11 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14
Pris: Kr. 95.

Det dobbelte KRAM

Kunsten at glædes og
tackle stress

MA, fysioterapeut, PD. Peter Thybo.
De fleste af os kender de traditionelle KRAMfaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion),
der tilsammen giver et billede af et menneskes
fysiske sundhed. Vi er dog blevet mere og mere
opmærksomme på, at den mentale sundhed er
mindst lige så vigtig for et menneskes trivsel.
Undervseren, der er specialist i sundhedsfremme og forebyggelse, har derfor suppleret
de klassiske KRAM-faktorer med et mentalt
sundheds-KRAM som står for Kompetencer,
Relationer, Accept og Mestring.
Gennem foredraget får du indsigt i, hvordan
vores fysiske helbred og mentale sundhed spiller sammen i dynamiske sammenhænge, samt
hvad du skal være særligt opmærksom på i
forhold til din egen livskvalitet og dit "psykiske
immunsystem".
BOG: Foredraget bygger på underviserens bog
'Det Dobbelte KRAM' (Hans Reitzels Forlag,
2016).

__________________________________________

Torsdag den 23/11 kl. 16.30-18.15.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 145.

Tirsdag den 14/11 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr 325 (inkl. bog).

Helbredende dage med
antiinflammatorisk kost

Ny viden om slidgigt i
knæet - Artrose

__________________________________________

_________________________________________

Læge, forfatter Jerk W. Langer.
Bliv sund og glad både indvendig og udvendig.
Få det bedre i dagligdagen. Se yngre ud. Husk
bedre. Slip for smerter, bl.a. gigt. Dæmp allergi.
Få styr på hormoner, blodsukker, stofskifte og
fordøjelse. Smid overflødige kg. Træn bedre. Sov
ordentligt. Find de rigtige kosttilskud. Undgå
blodprop, kræft, type 2-diabetes og demens. Lev
længere og vær rask, glad og aktiv imens.
Med udgangspunkt i bestsellerbogen ’21 Dage
med antiinflammatorisk kost’ hører du, hvordan
du opbygger, styrker, forebygger og helbreder.
Alle har gavn af at tænke antiinflammatorisk.
Det gælder om at opbygge det stærkeste forsvar
mod kroppens usynlige fjende nr. 1: Den farlige
inflammation.
Foredraget forklarer dig med afsæt i den nyeste
forskning, hvordan du bekæmper inflammation med anti-inflammatorisk mad, bevægelse,
ordentlig søvn og andre kloge valg i hverdagen.

Overlæge, ph.d. Sten Rasmussen, Aalborg
Universitetshospital.
Smerter i knæleddet er hyppige. Op til 30% af
teenagere har forbigående knæsmerter. Smerter
i knæleddet er også hyppige efter idrætsskader. Mest kendt er artrose (slidgigtforandringer
i knæet) som fører til indsættelse af ca. 9000
kunstige knæled i Danmark hvert år. Fra 30-års
alderen får mange degenerative forandringer i
knæets menisker som ofte er forløber for udviklingen af artrosen. Mange, ca. 15.000, får foretaget kikkertoperation i knæleddet for at mindske
smerter og gener. Mere end 6 % af befolkningen
og cirka halvdelen af de 80-årige har artrose i
knæleddet.

__________________________________________

Cand.med., speciallæge Jesper Bay-Hansen.
Flere og flere danskere føler sig så stresset i
deres dagligdag, at det går ud over livsglæden
og evnen til at arbejde og fungere normalt også
socialt. I dette foredrag er der fokus på, hvordan
du kan undgå, at den travle tid vi lever i, belaster
dig, så du mister glæden, lysten og energien.
Foredraget er bygget op over faglige indslag bl.a.
hentet fra bogen ’Medglæde’, som er skrevet af
underviseren m.fl. Bogen henter bl.a. sin inspiration fra den nyeste viden og forskning inden
for stress, trivsel og livskvalitet og fremhæver, at
vi ikke kun skal tænke på vores egen glæde og
anviser veje til, hvordan du på samme tid kan
løfte din livsglæde og styrke dine sociale relationer lige fra venskaber, parforhold og arbejdsrelationer samt øge din robusthed mod stress.
BOG INKLUDERET: Bogen ’Medglæde’ (Forlaget
Ella, værdi kr. 249) er inkluderet i prisen.

Torsdag den 12/10 kl. 17.00-18.45
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Mandag den 25/9 kl. 19.00-20.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 145.
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Food & media

Lændesmerter
- En folkesygdom

Mad ses overalt i det moderne medielandskab.
Der er kommet flere kogebøger, madmagasiner,
kokkeshows på TV, online-bloggere, opskrifter
og posts på de sociale medier. Tilsammen har en
række forskere udgivet en antologi om madens
rolle i det nulevende samfund, som argumenterer for at madstudier i højere grad skal fokusere
og være opmærksom på den betydning medier
har for vores måde at omgås mad.
A: Mad og medier.
Lic.phil., lektor Karen Klitgaard Povlsen, Aarhus
Universitet.
Mad er noget vi spiser, men det er også noget, vi
søger viden eller underholdning om i medierne
før, under og efter, at vi spiser. Vi googler, vi fotograferer, vi har apps med opskrifter og madmagasiner og kogebøger i køkkenet sammen med
ipaden. Vi slapper af med tv-køkkener og bliver
oplyst i tvs madmagasiner og konkurrencer.
B: Forældreskab i medie-mad-suppen.
Professor Bente Halkier, Københavns Universitet.
Det er stadig mor, der bærer det største ansvar
for, hvad der bliver serveret i de danske hjem.
Samtidig er medierne ved at flyde over med
billeder og budskaber om mad, som trækker i
forskellige retninger. Ny Nordisk mad, stenalderkost og raw food er anbefalinger om kost, som
konkurrerer med de officielle danske kostråd.
C: Medier og mad som forbrugsfelter.
Lektor, ph.d. Stinne Gunder Strøm Krogager,
Aalborg Universitet.
Hvilken rolle spiller mediernes fremstilling af
mad for børn og unges viden, praksisser og præferencer i forhold mad? Og hvordan undersøger
man relationen mellem medier og mad?
D: Kulturkamp i kogebogsformat.
Ph.d., cand.mag. Caroline Nyvang, Det Kongelige
Bibliotek.
Efter 2. Verdenskrig oplevede danskerne en markant velstandsstigning, I den danske kogebogsgenre opstod der to parallelle bud på, hvordan
danskerne kunne forvalte disse nye muligheder:
Én gruppe mente, at vi burde hente inspiration
i USA's madkultur, mens en anden mente, at vi i
højere grad skulle se mod middelhavslandene..
E: Ma(d)skulinitet – Mandelavning på TV.
Postdoc. Jonatan Leer Aarhus Universitet.
Mandlige celebrity chefs blevet meget synlige i
mediebilledet i de sidste årtier. Stjernekokkene
formidler ikke bare opskrifter på mad, men også
opskriften på ’det gode liv’. Vi skal se, hvordan
madlavning og ’mandelavning’ bliver to gensidigt konstituerende praksisser hos Jamie Oliver
og Brødrene Price.”

_________________________________________

5 dage kl. 17.00-18.45 (A:16/11, B:28/11, C:5/12,
D:14/12, E:18/12).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: kr. 495.

Foredrag med Roblon Pris-vinder, cand.psych.
Katrine Larsen, PPR Brøndby.
Mandag den 6/11 kl. 17.00-18.45.
Se mere på www.fuaalborg.dk.

_________________________________________
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Ph.d. Allan Riis, Aalborg Universitet.
På et hvilket som helst tidspunkt vil ca. 10% opleve
lændesmerter og i løbet af livet vil 80% have haft
lændesmerter. Når du kommer til lægen med
lændesmerter, er lægens første opgave at undersøge mulig forekomst af alvorlige grunde til smerterne (f.eks. brud på ryggen eller kræft), For langt
de fleste tilfælde er årsagen til smerterne ukendt.
Den nyeste forskning og viden viser, at grundig
information om lændesmerter og rådgivning i
forhold til håndtering giver de bedste behandlingsresultater. Men dette kan være tidskrævende
at levere og passer ikke altid ind i rammerne for
sundhedsvæsenet.
Kom og hør om den seneste viden indenfor
behandlingen af lændesmerter og hør mere om,
hvorfor det er en udfordring at behandle en tilstand, hvor man oftest ikke kender årsagen.
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Mandag den 9/10 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Unges elitesportskultur

__________________________________________
Lektor i sociologi, Annette Qunito Romani,
Aalborg Universitet
Børn og unge, der dyrker sport på et seriøst
niveau, nyder ofte stor anerkendelse og popularitet, men samtidig står de overfor en hverdag
fyldt med præstationskrav, der kan være svær at
få til at hænge sammen. Her forventes de både
at blive udtaget til landsholdet, at score topkarakterer i skolen og at pleje deres sociale relationer. Forældrene på sidelinjen og deres engagement spiller en stor rolle, men hvad kræver
det ud fra et forældresynspunkt at have et barn
med ”talent”- kræver det, at man tilbringer hver
weekend i hallen, kræver det et årskort til AaB,
eller at man løber maraton? Og kan forældreengagementet blive for meget?
Torsdag den 5/10 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Unge og hjerneskade

Psykologi
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Henrik Leslye
Positiv psykologi på jobbet
_________________________________________

Erhvervspsykolog, cand.psych. Henrik Leslye.
Positiv psykologi på jobbet – Den videnskabelige vej til mere trivsel og bedre resultater.
Positiv Psykologi er forskningen i, hvad det er
der gør, at vi mennesker trives, udvikler os og
lykkes med de ting vi sætter os for at opnå. Det
viser sig heldigvis, at der er en række fællestæk
ved mennesker, der lykkes særligt godt. Og det
bedste er, at vi alle kan træne og udvikle disse
egenskaber gennem relativt enkle værktøjer og
forståelser. Så blot fordi der er seriøs forskning
bag, behøver det heldigvis ikke være en videnskab at bruge i praksis.
Dagen tager dig omkring nogle overraskende
måder hjernen fungerer på, har et par try-ityourself-eksempler med, vender op og ned på
vante forestillinger om hvad der bringer os i mål
og kommer så med en omgang Mental Fitness,
hvor der præsenteres en række konkrete værktøjer, der virker.
Udbyttet af kurset er en lang række værktøjer til
bl.a. øget trivsel, bedre relationer, større engagement, mere viljestyrke, forøget robusthed,
ændring af vaner og stærkere håbefuldhed.
Alt sammen egenskaber der biddrager til mere
trivsel og øget faglighed.
Fredag den 24/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.595 (inkl. fuld forplejning).

Flow – Forskning og
anvendelse
_________________________________________
Begrebet ’flow’ har de seneste år vundet indpas i vores bevidsthed. Men kan vi overhovedet bruge det til noget på arbejdet og privat?
Foredragsrækken forsøger at finde svarene og
giver dig inspiration til, hvordan du kan bruge
flow, hvad enten det er i privat-, fritids-, familieog/eller arbejdslivet.
Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor
al opmærksomhed er samlet om en bestemt
aktivitet, som er så krævende og engagerende,
at man må anvende mange mentale ressourcer
for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder,
og man glemmer sig selv. Sådan kan den mentale tilstand beskrives, som vi ikke har noget
dansk ord for, men som læner sig op af begreber som virkelyst, engagement, deltagelse og
selvforglemmelse.
Når man er i flow, lærer og husker man bedre,
og derfor er flowbegrebet særlig relevant for
den pædagogiske verden.
Forskerne har gennem en årrække beskæftiget
sig med flow-begrebet. De fortæller her bl.a.

76 |

om de psykologiske mekanismer, som træder i
kraft, når vi er i flow, hvad man selv kan gøre for
at komme i flow, hvordan man kan bruge flow i
praksis og hvilke farer der er ved begrebet.
A: Introduktion: Forskning, teori og anvendelse.
Lektor Frans Ørsted Andersen, Aarhus Universitet.
B: Flow, engagement og mening.
Lektor Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet.
C: Relationer, styrker og flow.
Psykolog Anne Linder, Dansk Center for ICDP.
D: Flow, uddannelse og læring.
Cand.mag., direktør Kirsten Gibson.
E: Flow, innovation og entreprenørskab.
Ph.d., ekstern lektor Anne Kirketerp Linstad,
Aarhus Universitet.
F: Flow i arbejdslivet.
Cand.scient., master i positiv psykologi Hans
Schmidt Borgholm, TDC Hosting.
6 onsdage kl. 17.00-18.45 (A:27/9, B:11/10, C:25/10,
D:8/11, E:15/11, F:22/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Sygt sundt:
Om spiseforstyrrelser
_________________________________________
Cand.psych., aut. specialist i psykoterapi,
supervisor Karin Abel og Tina Nielsen.
En spiseforstyrrelser er psykisk lidelse, der er
kendetegnet ved et så usundt forhold til mad,
vægt og figur, disse aspekter af livet for mange
bliver det vigtigste i hele tilværelsen
Mange børn, unge og voksne lider af spiseforstyrrelser eller har en adfærd, der giver risiko for,
at de udvikler en spiseforstyrrelse. Foredraget
omhandler bl.a. årsager bag en spiseforstyrrelse, symptomerne og de fysiske, psykiske og
adfærdsmæssige konsekvenser.
En tidligere patient har indvilliget i at fortæller om sit langvarige sygdoms- og
behandlingsforløb.
Afslutningsvis er der fokus på, hvordan pårørende kan spotte en begyndende spiseforstyrrelse, og på hvilke måder de i et behandlingsforløb kan støtte den syge.
Torsdag den 2/11 kl. 17.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 245.

Ledelsespsykologi

Særligt sensitiv - Introvert
eller ekstrovert

Lektor Claus Elmholdt, ph.d.-studerende Maria
Lyndgaard Petersen, lektor, ph.d. Søren Frimann,
ph.d.-stipendiat Morten Kusk Fogsgaard, alle
Aalborg Universitet og ph.d. Tanja Kirkegaard,
Arbejdsmedicinsk Klinik.
De konkrete udfordringer, som organisationer
står overfor i en stadig mere globaliseret verden,
kalder på nye forståelser af ledelse. Bliv introduceret for den nyeste forskning inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om processer
og opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol.
Ifølge ledelsespsykologien bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge nærmere
på ledelse som sociale processer, der findes i
vores organisationer, i vores arbejdsliv og i alle
de andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv.
En sådan tilgang kan bidrage med væsentlige
indsigter i de udfordringer, ledere står overfor i
en mangfoldig og hyperkompleks verden.
Se program for rækken på side 12.

__________________________________________

____________________________________

5 onsdage kl. 17.00-18.45 (4/10, B:11/10, C:25/10,
D:1/11, E:8/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

Nærkontakt med en
hverdagspsykopat

Cand.theol., psykoterapeut MPF Ilse Sand.
Den schweiziske psykiater C. G. Jung (1875-1961)
beskrev i 1921 for første gang det introverte
karaktertræk. Den amerikanske forsker Elaine
Aron troede i begyndelsen at særligt sensitiv
og introvert var det samme – indtil hun opdagede, at 30% af de særligt sensitive er socialt
udadvendte. For hvad var det Jung havde set?
Hvad er ligheder og forskelle mellem introversion og særlig sensitivitet? Hvor meget betyder
henholdsvis arv og miljø? Hvad kan man arbejde
med og hvad må man acceptere som sit vilkår?
Foredraget tager sit afsæt i bl.a. Elaine Arons
forskning. Elaine Aron er M.A. og ph.d. i klinisk
dybdepsykologi. Hun er pionér indenfor forskning i særlig sensitivitet.
Om underviseren: Cand.theol. fra Aarhus
Universitet med et speciale om C.G. Jung og Søren
Kierkegaard. Hun er forfatter til flere bøger.
Onsdag den 27/9 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 145.

Hvad er mod?

__________________________________________

_________________________________________
Certified Executive Coach samt systemisk og
narrativ proceskonsulent Dorte Alexa Peary.
Kurset gennemgår, hvad det er, der kendetegner en hverdagspsykopats adfærd og giver indsigt i, hvordan man kan vide, om man har én
psykopat i sin nærhed. Og ikke mindst, hvad det
gør ved os og ved vores psykiske og fysiske sundhed. Der gives bl.a. redskaber til, hvad der skal
til for at undgå at en hverdagspsykopat influerer
på ens liv og hverdag.
Vi hører ofte kun om de kriminelle psykopater. Men der er også alle de andre psykopater,
inklusive narcissisterne og sociopaterne. De er
ikke kriminelle, de fungerer tilsyneladende fint,
de passer deres job og de har familier. Men de
er følelsesmæssigt og moralsk handicappede
mennesker, der bruger andre mennesker til at
dække deres egne behov. Det kan have store
psykiske, fysiske, følelsesmæssige og økonomiske konsekvenser for ofrene.
Kurset bygger på den nyeste forskning og viden
om psykopater og deres ageren.

Cand.pæd.psych. Mette Gregersen.
Hvad er mod for en størrelse? Mod er mange
ting. Fysisk mod, følelsesmæssigt mod, mod til
at tale en sag for andre mennesker, modet til at
gå fra menneskelige relationer, der ikke fungerer,
modet til at få dem til at fungere. Mod erstatter
ikke frygt og det handler ikke om at fjerne frygt.
Modet til at være dig. Modet til at gøre hvad der
er nødvendigt, selvom du er bange.
På denne kursusdag undersøger vi, hvad mod
er, defineret ud fra en videnskabelig referenceramme. Vi dykker ned i fortællinger om helte
igennem historien og bruger deres mod som
inspiration til det videnskabelige materiale, der
er lavet om mod igennem tiderne.
Du vil på kurset blive inspireret til at undersøge,
hvad mod er for dig, hvilke grænser du har og
teknikker til at udvikle dit mod.
Vi får et overblik over, hvad mod er, hvordan
mod kan styrkes i din hverdag og hvordan det
kan bringes i en kontekst med mening.
Blandt de teoretiske referencer kan nævnes:
Robert Biswas Diener, Martin Seligman m.fl.

Onsdag den 1/11 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Lørdag den 11/11 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.
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Samtaler med kriseramte
mennesker

Seksualitet og
psykisk sygdom

WAIS-IV - Assessment af
intelligens

Exners Rorschach System

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

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. Ofte forstår vi ikke
helt disse menneskers reaktioner, og vi ved ikke,
hvad de har behov for at tale om. 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.
På dette modulopdelte kursus får du 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 samtalemetoden
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.
Kurserne tager udgangspunkt i teori og praksiserfaringer fra psykisk førstehjælp, kollegastøtte
og kriseterapi.
Begge kurser henvender sig til både professionelle og andre, der har brug for kompetencer til
at håndtere mennesker i svære livssituationer.

Professor, overlæge, ph.d. Annamaria Giraldi,
Psykiatrisk Center, København.
Seksualitet er noget de fleste har et forhold til
og en menig om. Hvad vi opfatter som seksuelt,
seksuel lyst og seksuelle problemer er påvirket
af et samspil mellem mange bio-psyko-sociale
faktorer og kan variere fra menneske til menneske og gennem livet. Seksuelle dysfunktioner er
når man har et seksuelt problem, der generer
en.
Oplægget vil komme ind på hvad seksualitet er,
hvordan man beskriver det seksuelle respons og
hvilke bio-psyko-social faktorer, der påvirker seksualiteten i negativ retning og kan give seksuelle
dysfunktioner. Der vil bla. være fokus på hvilke
legemlige og psykiske sygdomme samt medicin,
der er i stor risiko for at påvirke seksualiteten
negativt, forskelle og ligheder mellem seksuelle
problemer hos mænd og kvinder samt hvordan
man kan afhjælpe seksuelle problemer.

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 demonstrationer og øvelser undervises der
om administration og scoring af WAIS-IV, beregning af intelligenskvotient og bedømmelse af
kognitive styrker og svagheder. Endvidere drøftes forskellige problemstillinger og vanskeligheder, som man typisk kan støde på ved anvendelse af testen.
Via foredrag om læsning og diskussion undervises der desuden om teorier og forskning
omkring intelligens samt intelligenstestningens
historie. (WAIS-IV har mange elementer tilfælles
med Wechslers intelligenstest for børn, WISC-IV).
OBS: Deltagelse i kurset kræver, at du er uddannet psykolog eller kandidatstuderende fra psykologistudiet på et videregående uddannelsessted. Kurset afvikles uden statstilskud.

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 evidensbaseret (forskningsbaseret) klinisk-psykologisk
undersøgelsesmetode baseret på klassisk amerikansk, empirisk, behavioristisk psykologi.
Læs mere på www.fuaalborg.dk.

Modul 1: 2 dage kl. 9.00-16.00 (9-10/11).
Modul 2: 2 dage kl. 9.00-16.00 (7-8/12).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris pr. modul: Kr. 2.195 (inkl. materialer og fuld
forplejning).

TAT i nyt perspektiv

_________________________________________
Cand. psych et art. Kim Gabriel Hansen.
TAT er en vidensbaseret og forskningsbaseret personlighedsundersøgelsesmetode, som
oprindeligt er udviklet af den amerikanske psykolog Henry A. Murray. Senere forskning har
videreudviklet 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 indleve sig i og reflektere over egne og andres mentale tilstande. Kurset giver deltagerne kendskab
til den nyeste forskning, samt redskaber til, hvordan man i praksis kan analysere, score og tolke
TAT-historier ved hjælp af moderne videnskabelige analysemetoder.
3 dage kl. 9.00-16.00 (24/10, 14/11, 4/12),
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 3.995 (inkl. materialer og fuld forplejning).
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Torsdag den 18/1 2018 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

WISC-IV
- Intelligent testning
_________________________________________
Cand.psych et art. Kim Gabriel Hansen.
WISC er en intelligensprøve, der oprindelig er
udviklet af den amerikanske psykologiprofessor David Wechsler. Det amerikanske psykologforlag 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 undersøgelsesarbejde på en videnskabeligt underbygget måde.
Begrænsninger og faldgruber ved tolkning af
WISC og udbredte, men ikke underbyggede
tolkningstraditioner, vil blive drøftet.
Fredag den 17/11 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.495 (inkl. materialer og fuld forplejning).

2 dage kl. 9.00-16.00 (6-7/11)
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 4.295 (inkl. materialer og fuld forplejning).

Forældrekompetenceundersøgelser
_________________________________________
Cand.psych. et art. Kim Gabriel Hansen.
At foretage undersøgelser af forældres omsorgsevne, 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 anbefaler, at det er autoriserede psykologer med betydelig undersøgelseserfaring og solid faglig viden,
der påtager sig at udføre dem. Kurset gennemgår væsentlige aspekter ved en forældrekompetenceundersøgelse, 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 (19-20/9).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.695 (inkl. materialer og fuld forplejning).

_________________________________________

Modul I: 3 dage kl. 9.00-16.00 (21/9, 22/9, 25/10).
Pris: Kr. 4.095.
Modul II: 5 dage kl. 9.00-16.00 (26-27/10, 15-16/11,
5/12). Pris: Kr. 8.095. Max 8 delt.
Modul III: 2 dage kl. 9.00-16.00 (6-7/12).
Pris: Kr. 3.395. Max 8 delt.
Alle hold er inkl. materialer og fuld forplejning.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.

Magt, afstand og nærhed i
psykoterapi
_________________________________________
Cand.psych., specialist i psykoterapi Mette
Thuesen.
Hvordan søger psykoterapeuten at skabe en
relation til klienten, hvor udvikling kan finde
sted? Med udgangspunkt i praksis og forskning
på området, beskrives, hvordan terapeuter reagerer hensigtsmæssigt – og uhensigtsmæssigt
i relationen med klienten. Klienten søger hjælp
og er derved i en sårbar position: Det beskrives,
hvordan terapeuten håndterer den magtposition dette giver på en hensigtsmæssig måde,
og hvordan terapeuten formidler sin indsigt til
klienten med respekt for dennes sårbarhed.
Det diskuteres, hvordan terapeuten bruger sine
egne følelser i mødet med klienten, og hvordan terapeuten reagerer på patientens relationelle udspil, og udfordrer negative måder klienten relaterer sig på – uden at afvise klienten.
Endeligt drøftes spændingsfeltet mellem asymmetrien og gensidigheden i relationen mellem
terapeut og klient – og hvorvidt moderne psykoterapi indeholder uovervejet manipulation – og
dermed magtmisbrug.
Torsdag den 7/9 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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