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fake news
******

Foredrag Med professor, dr.phil.

vincent f. hendricks
aktuel med bogen 'fake news: når virkeligheden taber'

folkeuniversitetet

UNDERVISNING

FOR ALLE

FOLKEKIRKENS HUS
CLEMENT KJERSGAARD

DEN DANSKE KLAVERTRIO

Verden i kaos / Demokratiet, dannelsen & Danmark

Rikke Sandberg, Lars Bjørnkjær & Toke Møldrup

DOBBELTFOREDRAG
30. JANUAR 17.00 & 19.30

KONCERT
6. FEBRUAR 19.30

200 KR. / 100 KR. PR FOREDRAG

200 KR. / 100 KR.

LASSE RICH HENNINGSEN

JESPER LINDHOLM
Hævn og forsoning

Kære læser
Forestil dig en handy lille avis uden annoncer og overflødige ord. En velskrevet, veloplagt, velassorteret daglig leverance af
verdens vigtigste nyheder, lige dér hvor
du befinder dig. Uden papirspild og til en
pris, der er til at betale. For godt til at være

SÅ SYNG DA, NORDJYLLAND
5. MARTS 19.30

FOREDRAG
12. MARTS 19.30

50 KR.

GRATIS ADGANG

ALLAN OLSEN

BRITTA SCHALL HOLBERG
Hvad ville Vorherre dog sige?

DETTE
ER IKKE EN
KONCERT

PYNDTS SAMTALE-SALON
17. APRIL 19.30

FOREDRAG
1. MAJ 19.30

GRATIS ADGANG

100 KR.

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

sandt? Overhovedet ikke. Vi ligger næsten
allerede i din lomme. Og vi glæder os til at
blive læst. Prøv gratis på føljeton.dk

MASSER AF VIDEN

i Aalborg

PÅ FOLKEUNIVERSITETET

SLUK for
mobilen

ny offentlighedslov

Speciallæge, innovationschef
og forfatter
imran Rashid

Journalist, cand.mag. og
forfatter
Jesper Tynell
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04/02
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fremtiden i
fokus

ny viden om
coaching

Cand.scient.soc., fremtidsforsker
Birthe Linddal

Professor
Reinhard stelter
CBS
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55
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10/03
23/03
24/03
30/03

billedkunst
før og nu

den følsomme
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07/04

Mag.art., kunsthistoriker
Gitte Tandrup

Cand.psych.
Susan Hart
Aalborg Universitet
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46
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20/04
27/04

bob dylan
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Lektor, musiker
Johannes Andersen
Aalborg Universitet

Astrofysiker, ph.d.
Michael Linden-Vørnle
Danmarks Tekniske Universitet
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4|
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32

Side

58

hvad er
fake news ?

chicago
etnografi

Dr.phil., professor
Vincent F. hendricks
Københavns Universitet

Lektor, ph.d.
Anja Jørgensen
Aalborg Universitet
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51
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54
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06/05

23/05
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NYTÅRSKONCERT med dr big band
AURA
ALLAN OLSEN
musikkens fællessang
med Kammerkoret Al Dente
BERNHOFT
BENT FABRICIUS-BJERRE
KOPPEL/SONNE/BINZER
SOFIE HAGEN
STINE BRAMSEN
WIENER SÄNGERKNABEN
musikkens fællessang
med Fladstrandskoret
SORT SOL
PETER SOMMER & TIGGERNE
CAROLINE HENDERSON
IDA CORR
FOLKEKLUBBEN
CHRIS MINH DOKY
CV JØRGENSEN
SIGURD BARRETT
IVETA APKALNA &
DAVID ORLOWSKY TRIO
MICHAEL LEARNS TO ROCK
SHAKA LOVELESS
WIENER PHILHARMONIKERne
musikkens fællessang med
De Rytmiske Unoder og Støvringkoret
JOHN CLEESE
LOTUSØJE
MNOZIL BRASS

Læs mere og køb billetter på www.musikkenshus.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få sidste nyt om vores mange koncerter og foredrag.

Du kender det
sikkert godt
Sekretariatsleder . Kristian Møller Andersen . folkeuniversitetet
Du kender det sikkert godt. Til møder, til
fødselsdage, på gaden og caféen. De der
mennesker der bare ikke kan lade deres
mobil eller tablet være. De skal lige tjekke
deres facebook, deres Instagram eller om
der er dumpet en vigtig mail ned i indboxen.
Og ja, jeg kunne selv være én af dem. For
indrømmet, det kan ind i mellem være svært i
kedsomhedens og nysgerrighedens navn ikke
at falde i - og bare lade mobilen ligge eller
helt slukke for den. Bare lidt.
Ifølge en ny bog af læge og innovationschef
Imran Rashid bliver der hvert 10. sekund
sendt 8 millioner mails, 2 millioner sms'er og
309.375 facebook likes. I sin fremragende og
letforståelige bog, "SLUK", præsenterer han
hvilken effekt de kollosale datamængder har
på vores hjerne og krop.
Rashid har undersøgt, hvilke effekter det digitale liv har på vores fysiske og psykiske helbred, og hvor overvældende det er for hjernen
at skulle filtrere de enorme mængder data.
Og... ikke mindst hvordan vi kan genvinde

kontrollen over vores liv i den digitale verden og prioritere vores
sundhed og livskvalitet uden internettet.
Og netop Rashid er en af de forskere, som vi fra Folkeuniversitetets
side med glæde kan præsentere i første udgave af årets to
programmer.
Andre interessante navne på plakaten er bl.a. professor Vincens F.
Hendricks fra Københavns Universitet, dr.phil. Bo Lidegaard, journalist og forfatter Jesper Tynell, fremtidsforsker Birthe Linddal og
tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.

indholdsfortegnelse

Det er alle folk med en viden, der kan gøre os bare lidt klogere på
den mere og mere komplekse verden, vi lever i. Og måske på den
måde gøre os bedre til at sortere og prioritere i de voldsomt store
mængder af information, som vi dagligt bombarderes med.

6	Velkomst
8	Praktisk information

Vi har fra Folkeuniversitetets side - både i Aalborg og resten af
landsdelen - gjort os umage med at sammensætte et program,
der forhåbentligt kan give dig lyst til at lette dig fra lænestolen
og i stedet tage ud i byen for at møde nogle af landets førende forskere ansigt til ansigt. Noget du faktisk kun kan gøre på
Folkeuniversitetet.

9	Ledelse & Kommunikation
17	Litteratur, Sprog & Grammatik
22	Historie
27 Filosofi & Religion
31 Musik
43	Kunst & Arkitektur
50	Kultur, Sociologi & Samfund
57	Naturvidenskab
63	Sundhed
71	Psykologi

Go' fornøjelse med det nye program.

Fred i verden Fredsby Aalborg
Et nyt initiativ vil integrere Aalborg i internationale netværker og gøre byen til
et center for fred ud fra sin egen unikke målsætning. Aalborg skal være stedet,
hvor man henvender sig, når man vil kende verden, se ind i fremtiden og arbejde
for fred og bæredygtig udvikling.

Initiativet, der er sat i søen af arkitekt Niels Erik Thomsen, bakkes op af kendte folk fra
byen: Direktør John Lundsgaard (Spar Nord Bank), advokat og partner Anders Hjulmand
(HjulmandKaptain), museumsdirektør Lars Christian Nørbach (Nordjyllands Historiske Museum),
professor Olav Jull Sørensen og professor Bengt-Åke Lundvall (begge fra Aalborg Universitet) og
sekretariatsleder Kristian Møller Andersen (Folkeuniversitetet).
Der vil undervejs være mulighed for at melde sig ind i den nystartede forening og være med fra
starten. Se formålsparagraf etc. på www.fuaalborg.dk.

mød
Mogens Lykketoft - Tidl. udenrigsminister og formand for FN
Mette Holm - journalist og forfatter
Özlem Cekic - Tidl. folketingsmedlem
Per Stig Møller - tidl. udenrigsminister
et panel af lokale nøglepersoner
Gennemgående moderator ER lektor Johannes aNDERSEN,
aALBORG uNIVERSITET.
4 fyraftensmøder fra kl. 17.00 (A:5/2, B:21/2, C:20/3, D:10/4) på AAU, Badehusvej 21.
Pris: Kr. 300 for alle foredrag (kr. 100 pr. gang). Mulighed for køb af billet ved døren (medbring
aftalte penge). Fri entré for studerende, lærlinge etc. med studiekort.

Se også Kultur- & Naturrejserne på
siderne 25 + 44 + 62

"riv-ud" - folder

35	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 forår 2018 . Udgiver: Folkeuniversitetet . Redigering & Layout: Folkeuniversitetet . Oplag: 90.000 ex.
Tryk: NordPro Medie og Produktionsbureau. Distribution: PostNord. Forsidefoto: Thomas Skou, 2015.

MERE INFORMATION PÅ SIDE 52 I DETTE PROGRAM OG PÅ WWW.FUAALBORG.DK.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, priser og datoer.
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Praktisk information
Folkeuniversitetet i Aalborg
C. A. Olesens Gade 4 obs: ny adresse
9000 Aalborg
TEL 9816 7500
MAIL info@fuaalborg.dk
WEB www.fuaalborg.dk
FACEBOOK www.facebook.com/fuaalborg
INSTAGRAM folkeuniversitetetiaalborg
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.
Tilmelding af flere deltagere til kurser skal altid
foretages enkeltvis af hensyn til evt. deltagerbevis.
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 at komme ind på
sekretariatet i C. A. Olesens Gade 4 i Aalborg.
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, eller holdet er overtegnet,
refunderer vi din indbetaling i fuldt omfang.
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 www.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.
'min side' på fuaalborg.dk
Du kan altid logge ind på 'Min side' på www.fuaalborg.dk. Her kan du:
- Se de hold du er tilmeldt.
- Printe dine billetter.
- Se de hold du tidligere har fulgt.
- Opdatere dine kontaktoplysninger.
- Udskrive deltagerbeviser for de enkelte hold.
Vælg 'Log in' i øverste højre hjørne på wwww.fuaalborg.dk og følg anvisningerne.

8|

deltagerbevis
Du kan altid logge ind på 'Min side' på www.fuaalborg.dk og selv udskrive deltagerbeviser for de
enkelte hold.
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.
Ved undervisning på Aalborg Universitet på
Strandvejen er der 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.
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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 i umiddelbar nærhed.
Se kort over lokaler og P-hus på www.fuaalborg.dk.
Alle kan deltage
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.
se mere PÅ FUAALBORG.DK
Husk at du ved langt de fleste arrangementer kan
finde udvidede beskrivelser på www.fuaalborg.dk.
Ikke alle arrangementer er medtaget i dette program. Se det samlede udbud på www.fuaalborg.dk.

Ledelse &
Kommunikation

MERE INFORMATION
Hvis du er i tvivl om noget, opfordrer vi dig
til at besøge www.fuaalborg.dk, hvor der
vil være udvidede beskrivelser af alle hold
samt en række praktiske oplysninger.
Du kan selvfølgelig også altid kontakte
sekretariatet via mail eller telefon.

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

Kickass Companies
Cand.merc., projektleder Kristian Brøndum
Kristiansen, Aalborg Universitet.
Succes er ikke altid bundet op på en stærk forretningsmodel. Undersøgelser viser, at lederskabet rundt om forretningsmodellen er lige så
afgørende for virksomhedens succes. De små
og mellemstore virksomheder, som klarer sig
bedst, har flere afgørende fællestræk: Vilje, fleksibilitet og et indgående kendskab til kundens
behov.
Få indblik i den nyeste forskning i forretningsmodeller og lær af de bedste SMV’ere i
Danmark, så netop din virksomhed kan blive et
Kickass Company.
Forløbet tager afsæt i forskning fra Business
Model Design Center på Aalborg Universitet og i
bogen 'Kickass Companies – En manual for virksomheder, der vil sparke røv!'.
Læs mere på www.kickasscompanies.com.
Onsdag den 16/5 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.095 (inkl. fuld forplejning).

Styrk din karriere
Vækkeuret ringer og endnu en arbejdsuge venter forude. Vi bruger en stor del af vores vågne
timer på vores job, og for de fleste af os handler
arbejdet om mere end blot at tjene til føden.
Samtidig er grænsen mellem arbejdsliv og privatliv udflydende, og mange tager arbejdet med
hjem både mentalt og fysisk.
På flere måder fylder vores arbejde altså i vores
liv. Vi lægger meget energi i det, og vi får energi
af det. Det betyder, at vi stiller høje krav til chefen, men også til vores egen udvikling og præstationer i arbejdslivet.
Foredragsrækken stiller skarpt på konkrete redskaber og metoder, der styrker din karriere. Bliv
klogere på konflikthåndtering og forhandlingsteknik og få inspiration til, hvordan du skaber
den gode balance mellem job og privatliv.
A: Forhandlingsteknik i arbejdslivet.
Studielektor i forhandlingsteknik Niels Hansen,
Aarhus Universitet og LIS Consult.
B: Social intelligens i arbejdslivet.
Cand.phil., organisations- og ledelseskonsulent,
Lone Belling, Liv og Lederskab.
C: Løs konflikten.
Adjunk i human security Christian B. N. Gade,
Aarhus Universitet.
D: Balance i arbejds- og privatlivet.
Cand.psych. Eva Borgen Paulsen.
4 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:8/3, B:15/3, C:22/3,
D:5/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 125).
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Facilitering i teori og
praksis
Lektor, ph.d. Sune Vork Steffensen og lektor
Sarah Bro Trasmundi, begge fra Centre for
Human Interactivity, Syddansk Universitet.
En facilitator er en person, der påtager sig et
ansvar for, at andre mennesker (kolleger, samarbejdspartnere, m.fl.) opnår gode resultater til gavn
for dem selv, organisationen og deres omverden.
På dette kursus lærer du at arbejde som facilitator i forskellige sammenhænge. Som facilitator
arbejder du på tværs af roller, relationer, fagområder og afdelinger. Du skal derfor kunne navigere
i komplekse situationer, hvor du skal turde bruge
dig selv som dit vigtigste redskab.
Kurset giver dig en teoretisk baggrund for at analysere og forstå organisatoriske processer med
henblik på at kunne facilitere sådanne processer optimalt. Praktisk sigter kurset på at udvikle
dit personlige fundament for at fungere som en
dialogisk facilitator, der kan understøtte forskelligartede processer på en måde, som kombinerer
effektivitet og engagement blandt de involverede.
2 dage kl. 9.00-16.00 (24-25/4).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.495 (inkl. fuld forplejning).

Tredje generations
coaching
Professor Reinhard Stelter, CBS.
Ønsker du at få indblik i den nyeste og banebrydende udvikling inden for coaching, og er du parat
til at tænke dialoger og samtaler på en ny måde?
Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i
hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller nye
krav til kompetenceudvikling, læring, ledelse samt
team- og organisationsudvikling. Coaching kan
hjælpe til at skabe ny viden og mestring af sociale
forhandlinger.
Vi dykker ned i den nyeste viden og forskning
indenfor coaching og coachingpsykologiens verden. Med udgangspunkt i bl.a. læringsteorier og
diskurser om det personlige lederskab skabes et
afsat til at forstå tredje generations coachings nye
fundament, der forstås som en transformativ samtale, der inkluderer øjeblikke af symmetri mellem
samtalepartnerne. Lær, hvordan du med det nye
udviklingsværktøj 'Tredje generations coaching®'
kan være med til at udvikle værdiorienterede samtaler, der skaber ny viden, refleksioner og perspektiver. Bliv klogere på kernen i motivationen hos
den enkelte, i teamet eller organisationen.
BOG INKLUDERET. Bogen 'Tredje generations coaching®' (Dansk Psykologisk Forlag, værdi kr. 399)
er med i kursuspakken.

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

ANSØGNING
1/11 2018
STUDIESTART
1/2 2019

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

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 19/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.695 (inkl. bog og fuld forplejning).
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Ledelse & Kommunikation

Flere kurser på nettet...
Bemærk at ikke alle kurser er omtalt i
dette program. Find flere kurser på
www.fuaalborg.dk.

Fremtidens leder
Cand.merc., Master i Organisationspsykologi
Susanne Rønskov Hermann og Master i
Organisationspsykologi, journalist Gitte
Svanholm.
Evnen til at relatere sig er fremtidens kernekompetence inden for ledelse. For ledelse sker mellem mennesker.
På kursusdagen får du indsigt i, hvordan dine
tidlige tilknytningsmønstre har betydning for
din evne til at danne, udvikle og være i relationer. Hør bl.a., hvordan det præger dig som medarbejder eller leder.
Med en vekselvirkning af teoretiske oplæg, øvelser og personlig refleksion lærer du, hvordan du
kan skabe bedre relationer og dermed færre
konflikter. Kurset sætter også fokus på dine
forsvarsmekanismer og de roller, du tager i dit
samarbejde med andre. Det giver dig redskaber
til, hvordan du højner dit nærvær og din personlige gennemslagskraft.
BOG: Forløbet er skabt på baggrund af bogen
'Fremtidens leder – en psykologisk værktøjskasse' (Hans Reitzels Forlag).
Tirsdag den 20/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Strategisk ledelse
Cand.merc.jur., HD Ulla Bøge Mikkelsen.
Kurset i strategisk ledelse har til formål at give
deltagerne en overordnet ramme for forståelse af en virksomheds strategiske ledelseselementer – dvs. hele strategiprocessen fra
strategisk analyse, strategiformulering og til
strategiimplementering.
I løbet af kurset arbejder deltagerne med de forskellige teoretiske modeller og koncepter inden
for strategisk ledelse, som bruges i forbindelse
med udarbejdelse af strategiske forretningsplaner for virksomheder – både for at målrette de
strategiske planer mod de danske som internationale forretningsmarkeder.
Der gives et overblik bl.a. et teoretisk overblik
indenfor strategisk ledelse og strategiudviklingsprocessen, rammerne og værktøjerne til
at definere virksomhedens strategiske position.,
samt virksomhedens strategiske valg.
Afslutningen af kurset drøftes strategien i forbindelse med implementeringen af de valgte
strategiske muligheder med særlig vægt på
forandringsstyringsspørgsmål.
Kurset støtter sig til den nyeste viden og forskning indenfor den strategiske ledelse.
4 dage kl. 9.00-15.00 (9-10/4, 3-4/5).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 3.295 (inkl. fuld forplejning).
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VPG - Voksenpædagogisk
Grundkursus

Robusthed og mental

Ekstern lektor Majken Kjer Johansen, Institut
for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
På dette forløb lærer du at planlægge, tilrettelægge og evaluere undervisning til voksne. Du
får et bredt overblik over underviserrollen og
indgår i samarbejde, når undervisningen skal
gennemføres. Kurset tager sit afsæt i den nyeste
viden om voksenpædagogik og inddrager bl.a.
felter som kommunikation, personlige kompetencer, læring og læringsteori og pædagogik.
Uddannelsen henvender sig bl.a. til undervisere,
instruktører og ledere, som har en faglig baggrund, og som vil have pædagogiske forudsætninger for at undervise voksne.
Indhold bl.a.: Struktur og organisering tilpasset
din målgruppe, mål med undervisningen, feedback i forhold til dit valg af værktøjer til planlægning og formidling, udnyt styrkerne ved din
personlige kommunikation, skab engagement
og struktur i gruppearbejde, optimer den fælles
dialog med fokus på udvikling og resultater.
Kurset forventes fortsat med yderligere mindst
et modul (aftales nærmere på kurset).

BA, ICC Coach Anette Hvidtfeldt.
Robusted er det nye sort. Med kravet om stadig
højere grad af præstation og effektivitet fra såvel
ledere som medarbejdere, er der brug for helt
nye værktøjer, der både tilgodeser kravet til præstation, samtidig med at trivslen, indre ro og det
mentale helbred sikres.
Fokus i disse dage vil være på, hvordan vi styrker vores robusthed, således at vi kan reducere
og minimere det ydre pres, som kan forårsage
stress, men i særdelshed også tage hånd om det
faktum at over 50% af al stress bunder i måden,
vi tænker, forholder og bekymrer os om vores
tilværelse og situation på. Samtidig viser stadig
flere undersøgelser en tydelig sammenhæng
mellem stress, trivsel og kollegaer/medarbejders effektivitet og performance.
Kurset afvikles som en kombination mellem
teoretiske oplæg, øvelser samt konkrete råd og
værktøjer med fokus på mental træning til at
skabe balance og trivsel. Derudover vil der være
en introduktion til mental træning som Center
for Stress ved Bispebjerg Hospital har dokumenteret har ligeså stor effekt i behandling og forebyggelse af stress som samtale behandling.

3 onsdage kl. 9.00-16.00 (14/3, 4/4, 11/4).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.295 (inkl. fuld forplejning).

Gamification

Udvikling, læring & refleksion i organisationer
Lektor, ph.d. Sune Gudiksen, Designskolen
Kolding.
I en tid hvor organisationer står over for stadig
mere kompleks udvikling med flere interne og
eksterne aktører - og et marked der ændres
med stor fart - er der behov for dels ledelsestilgange, der arbejder med at nedbryde siloer og
skabe tillidsfuldt samarbejde både horizontalt
og vertikalt. Derudover er det nødvendigt med
dels involverende, engagerende og vedholdende metoder, der kan skabe fælles sprog tovejs kommunikation mellem strategiske visioner
og hverdags arbejdspraksis.
Kursusdagen viser en række eksempler på,
hvordan spilbaserede tilgange kan spille en
effektfuld rolle som brobygger og udbytterig
dialogskaber. Der gives en hands-on kort øvelsesafprøvning af udvalgte spil.
NY BOG: Der tages udgangspunkt i en bredt formidlende bog om emnet, der udkommer i april
2018 og den nyeste forskning indenfor området.

styrketræning

Tirsdag den 15/5 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Kultur og ledelse
Ph.d., MBA, cand.merc. Mogens Sparre, Institut
for Filosofi og Læring, Aalborg Universitet.
Som menneske har vi to former for erkendelse.
Den ene form kan man kalde den bevidste erkendelse, som man reflektere over, når det sker. Den
anden form for erkendelse er den ubevidste
form for erkendelse. Det er den erkendelse, der
sker ureflekteret, og uden man bemærker eller
registrerer det. Måden mennesket lever sit liv på
kan ses på, hvordan man bruger dørene mellem
den bevidste og den ubevidste erkendelse. Hvad
er en organisation, og hvad er kultur? På denne
kursusrække vil vi arbejde med den reflekterede
erkendelse omkring kultur og ledelse, og hvilken
indflydelse de to begreber har på hinanden og
på mig som leder.
6 onsdage kl. 17.00-19.00 (28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4,
11/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Coaching i teori og
virkelighed
BA, ICC Coach Anette Hvidtfeldt.
Når du alle dine mål på jobbet og i livet? Har
du styr på dine prioriteringer? Og handler du
altid proaktivt? Hvis nej, så fortvivl ikke.
Gennem coaching kan du udvikle dig og blive
endnu bedre til at mestre dit arbejds- og privatliv. Coaching løser ikke alle dine og verdens
problemer, men coachende spørgsmål får dig til
at reflektere over dét, der er vigtigt for dig som
leder, medarbejder og menneske.
Coaching er et effektivt dialogværktøj til at
skabe udvikling og forandring. På forløbet lærer
du at bruge coachingteknikker i praksis, og
du øger din selvindsigt, gennemslagskraft og
robusthed. Du får strategier til at sætte og nå
dine mål. Du hører om coachingens filosofi, teori
og arbejdsprincipper ud fra den nyeste viden og
forskning indenfor området. I forløbet kan du få
inspiration til, hvordan coaching kan motivere
dig hele vejen.
Om underviseren: BA Anette Hvidtfeldt,
International ICC Certificeret Coach og narrative
teamcoach. Mød hende på www.catalyzator.dk.
2 torsdage 17.00-21.00 (12/4, 19/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Mit udviklende lederliv
Ph.d., MBA, cand.merc. Mogens Sparre, Institut
for Filosofi og Læring, Aalborg Universitet.
At lede andre mennesker er ikke et job, men derimod et aktivt valg om at tage ansvar for andre
menneskers liv. Når du er leder, har du noget af
dine medmenneskers liv i dine hænder. Det er
ikke sikkert, at du er den ”fødte” leder (Findes
sådan en?), men kan man ikke i det mindste
kræve, at du gør dig umage?
Denne dag vil du få en mulighed for at stifte
kendskab til strategier og værktøjer for personlig udvikling, og på baggrund af dagen får du
muligheden for at få sat retning og refleksion på
dit lederliv. De teoretiske elementer er NEO-PI-R
analysen og Ricard Boyatzis 5 erkendelser. Med
udgangspunkt i et konkret forskningsprojekt
bliver vi præsenteret for nogle involverende processer, som har vist at have en god indflydelse.
Torsdag den 5/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplening).

Fredag den 6/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Ledelse & Kommunikation

Projektanalyser og
projektstyringsværktøjer

Autentisk ledelse Leder du med autenticitet?

Nudging - Et redskab til
adfærdsændring

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.
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.
Medbring gerne et projekt eller en projektidé, som
der aktuelt kan arbejdes med på kurset.

BA, ICC Coach Anette Hvidtfeldt.
Hvordan fremstår du som det, du giver dig ud
for at være – En leder?
Grib chancen når der bydes på en workshop
indeholdende en række værktøjer til at fremstå som en leder med tyngde og troværdighed.
Det bliver en workshop med temaet autentisk
ledelse; omhandlende hvad der sker, når lederskabet fokuseres på som en specifik faglighed.
Inden for ledelse er der i dag mange Buzzwords
– ord som summer. Buzzwords kan være nyttige
for ledere, fordi de så lyder, som man forventer,
en leder skal lyde. Men ledelse er meget mere,
end de ord du bruger. En leder skal besidde de
ledelsesmæssige kompetencer til at kunne varetage ledelsesfunktionen. Ledelse skal komme
indefra. Du kan stille dig selv spørgsmålet –
kunne du tænke dig at blive ledet af dig selv?
Workshoppen bliver afviklet som vekselvirkning
mellem teoretiske oplæg, afstikkere til de nyeste
ledelsesteorier og forskning samt små praktiske
øvelser.

Cand.polit. Mia Simone Malthesen.
På kurset 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.

Ekstern lektor i retorik Christina Pontoppidan,
Københavns Universitet og CBS.
For mange er det at skrive en kamp. Man skriver,
sletter, grubler, retter… og grubler, skriver, retter,
sletter. Kun langsomt fyldes skærmen med ord
– samtidig med man selv fyldes med usikkerhed
over, om man nu også har fundet de rigtige ord.
Problemet er, at man forsøger at gøre teksten
klar, før man egentlig er klar til at skrive. Man
udfører alt for mange forskelligartede tankeprocesser på én gang, som spænder ben for hinanden – og dræber lysten til at skrive.
Dagen fokuserer på, hvordan man bryder skriveprocessen op i faser og gør teksten klar trin for
trin: Først situationsanalyse og formålsafklaring,
derpå afsnitsinddeling, så sætningsopbygning
og til sidst ordvalg. Til hvert af de fire tekstniveauer præsenteres nogle få og enkle principper, som tilsammen gør teksten klar.
BOG: Kursusdagen tager afsæt i bogen 'Gør
teksten klar. Principper for klart skriftsprog'
(Samfundslitteratur), som kan tilkøbes ved
tilmelding.

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

Torsdag den 12/4 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Konflikthåndtering på
arbejdspladsen

Personlig power i mundtlig
kommunikation

Ekstern lektor Majken Kjer Johansen, Institut for
Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
Konflikter i små og store grupper. Konflikt med
din leder og din kollega. Metoder og teknikker kan
hjælpe os igennem, så vi får overblik og mod på at
finde fælles løsninger og kompromiser. Vi arbejder
systematisk og dialogisk med værktøjer, der er tilpasset både dig og situationen. Konflikthåndtering
kan både nedtrappe, forebygge og løse konflikter.
Vi tager udgangspunkt i deltagernes oplevelser og
laver fælles analyser og forslag til håndtering. Vi
problemløser, håndterer og innoverer og står fast
på væres værdier. Løsningen er valg af strategi,
plan, metode og teknikker.
Tilgangen til feltet vil være både anerkendende og
rationel, traditionel som utraditionel, og vi tager
udgangspunkt i bl.a. den nyeste viden om emnet.
Vi vælger blandt mange metoder og er inkluderende i vores menneskesyn. Når konflikthåndtering er bedst, kan vi forebygge stress og fremme
arbejdsglæden.

Cand.mag., skuespiller Lisbeth Holdt Jørgensen.
I dagligdagen bruger vi meget af vores tid på
enten 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 dette dagkursus 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.

2 onsdage kl. 9.00-16.00 (28/2, 7/3).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.795 (inkl. fuld forplejning).

Mandag den 16/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Onsdag den 2/5 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplening).

Paradoksledelse
Cand.psych., cand.public. Joachim Meier, Clavis
Erhvervspsykologi.
Paradokser er… paradoksale: Umulige at komme
ud af og umulige at være i.
At håndtere kompleksitet står som en central
ledelsesopgave. I paradoksledelse ses kompleksitet som et grundvilkår frem for som noget, der
blot skal reduceres og eksekveres. For selvom
kompleksiteten og forvirringen kan reduceres
midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile
arbejdsgange, så skabes der samtidig et behov
for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen. Dette er de paradoksale og grundlæggende vilkår, som ledelse i
dag må rumme.
Bliv klogere på, hvordan du kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens.
Undervisningen henvender sig til ledere, som
søger en dybere forståelse af, hvad det er for en
disciplin, de udøver samt alle andre med interesse
for ledelsesområdet. Dagen består af både teoretiske oplæg med afstikkere til de nyeste ledelsesteorier og forskning, drøftelser og praktiske øvelser.
Undervisningen tager afsæt i bogen 'Ledelse gennem paradokset' (Dansk Psykologisk Forlag).
Tirsdag den 3/4 kl. 9.00-15.30.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Torsdag den 15/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Designtænkning for ledere
og medarbejdere
Lektor, ph.d. Kirsten Bonde Sørensen, Parsons
New School of Design, Paris.
Designdrevne virksomheder har bevist, at design
er en succesfuld investering. Designtænkning
repræsenterer en anderledes kreativ og skabende tilgang til verden, dit arbejde, din virksomhed og dit liv. Det handler grundlæggende
om at være mere kreativ, at ’se’ og skabe flere
muligheder, være mere eksperimenterende og
blive bedre til at agere i kompleksitet og forandring. Trænger du til at få vendt tingene på
hovedet og se dem på ny? Lær at redefinere
problemstillinger, og bliv klogere på værdien af
designkompetencer i arbejdslivet og i privatlivet.
Dagen introducerer til forskellige felter indenfor design og i et anvendelsesorienteret format,
hvor teori og praksis kombineres. Kurset henvender sig til både ledere og medarbejdere, der
ønsker at blive mere skabende og innovative.
Tirsdag den 13/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.095 (inkl. fuld forplejning).

Gør teksten klar
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Augmented Reality Moderne marketing i helt
nye klæder
Cand.merc., HD Thomas Fedder.
“ - Augmented Reality vil revolutionere markedsføring i de kommende år”. Denne helt nye form
for digital markedsføring, der rammer direkte
ind i forbrugernes inderlommer, vil i de kommende år give os helt nye vinkler på marketing.
Kom med ind i motorrummet og forstå de nyeste muligheder indenfor digital markedsføring
direkte til forbrugernes smartphones.
I løbet af dette foredrag taler vi om potentiale
og visioner, men vi dykker også ned i eksempler
og får lov at lege med selv. Få præsenteret den
allernyeste viden inden for området som bl.a.
giganten Apple satser benhårdt på i fremtiden.
Om underviseren: Thomas Fedder er direktør,
medejer og medstifter af reklamebureauet
Fedder+Okkels. Han er uddannet cand.merc.
i Strategi og Ledelse, suppleret med HD i
Afsætning og IAA Diploma. Har været underviser og ekstern lektor på Aalborg Universitet over
flere omgange.
Tirsdag den 20/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 145.

Introduktion til
'Den Kreative Platform'
MA Louise Byrge.
Ingen innovation eller disruption uden kreativitet. Den Kreative Platform kan anvendes som
motoren i innovative processer til at skabe engagement og nytænkning.
Den Kreative Platform er forskningsbaseret og
består af procesværktøjer til at skabe kreativitet.
Den er udviklet på Aalborg Universitet. Det er
en af de mest anerkendte metoder til at skabe
kreativitet, og forskning viser, at det virker!
Den Kreative Platform består af et helt koncept
og omfatter didaktik, værktøjer, teori og arbejdsform til at lave kreative processer.
Den kan anvendes til nytænkning i en udviklingsproces, til vidensdeling i en organisation,
til organisations- og medarbejderudvikling eller
til at få idéer til at løse konkrete og praksisnære
udfordringer. Resultatet er flere og mere nyskabende idéer, et engagerende og kreativt miljø
samt mere kreative medarbejdere. Den Kreative
Platform udvikler deltagernes kreativitet, mens
de arbejder med opgaven.
Torsdag den 5/4 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Mødefacilitering
Lektor i organisatoriske videnprocesser. faciliteringstræner, Ib Ravn, Aarhus Universitet.
Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og
fåtallige?
Det gør man ved at facilitere dem. Det vil sige
styre deres form stramt og venligt, så indholdet
og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering
er en form for myndig og inkluderende mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid, og alle har
været på og er glade.
Forløbet introducerer en række redskaber til
mødefacilitering, og deltagerne afprøver dem
i mindre, faciliterede grupper. Central er den
kunst at fokusere en diskussion, når en megettalende mødedeltager har sadlet kæphesten og
er på vej ud over prærien. Vi skal også øve, hvordan man med faciliterende spørgsmål kan kvalificere et møde, der ledes af en anden person.
Forløbet henvender sig til alle med mødeansvar.
BØGER: Ib Ravn er forfatter til bøgerne
"Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi
og mening" (Hans Reitzel, 2011) og "Skolens
teammøder" (Samfundslitteratur, 2015).
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Mandag den 30/4 kl. 9.30-15.30.
Sted: Folkeuniversitet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Det effektive lederteam
Cand.psych.aut., erhvervspsykolog, Katrine
Bastian Meiner.
Forskning viser, at lederteams kan være som
oliefelter: Kæmpe ressourcer, men også kæmpe
ressourcespild. Det skyldes, at et lederteam ofte
ikke formår at håndtere uenigheder og konflikter, uden at det går ud over sammenhængskraften. Kompleksiteten og forandringshastigheden
gør det svært for en leder at udstikke kursen for
organisationen og sikre, at den bliver fulgt. Det
er nødvendigt med tværgående samarbejde i
og mellem organisationer. Her kan lederteamet
således være af afgørende betydning i forhold til
at skabe kurs, sammenhæng og fælles forpligtigelse på helheden.
På forløbet præsenteres modeller, der både
giver indblik i, hvordan man kan analysere de
faktorer, der kan udvikle effektive lederteams; og
indblik i hvordan de kan identificere de dysfunktioner, der kan spænde ben i teamets udvikling.
Gennem øvelser og opgaver får deltagerne således mulighed for at se deres egen praksis efter
i sømmene, med fokus på både de strukturelle
såvel som gruppedynamiske faktorer, der ligger
til grund for effektive teams..

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

Fredag den 13/4 kl. 9.00-15.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).
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Litterator, Sprog & Grammatik

Game of Thrones
Lektor i uddannelsesvidenskab Steen Beck,
Syddansk Universitet.
Tv-serien 'Game of Thrones' har taget verden
med storm. Vi skiftevis elsker og afskyr seriens
hovedpersoner, som for eksempel dragemoderen Daenerys Targaryen, fredsmægleren Jon
Snow, magtstrategen Tyrion Lannister og Bran
Stark med de mystiske evner. Fortællingerne
går på tværs af Westeros, og det komplekse
persongalleri giver serien dybde. Men hvorfor er
GOT blevet et globalt hit? Hvorfor dør så mange
mennesker i serien? Og hvad er fortællingens
politiske budskab?
Oplægget tager sit afsæt i bogen 'Vinteren kommer – en fordybelsesbog for Game of Thronesfans' (Forlaget Spring) mhp på magt og køn, realisme og fantasy, vold og kærlighed. Foredraget
gør dig klogere på, hvordan 'Game of Thrones'
bygger bro mellem nutidens populærkultur og
klassiske temaer i vesterlandets kultur.
Onsdag den 28/2 kl. 17.30-21.30.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 195.

Kend dine litterære
klassikere
Cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab Anne Valbjørn.
Kurset tilbyder en introduktion til både klassikerbegrebet og til en række af de største klassikere
i verdenslitteraturen fra midten af 1800-tallet og
frem til nu. Vi skal til Rusland, Danmark, USA,
Italien og Japan og støder både på det unikke,
originale, tidstypiske og det almengyldige, universelle. Blandinger af smukt sprog, originale,
dragende emner, kompleksitet og frem for alt:
evnen til igen og igen at fascinere, overraske og
underholde finder man i de udvalgte værker.
Deltagelse kræver ingen forudsætninger og kræver ikke, at man har læst værkerne på forhånd.
A: Fjodor M. Dostojevskij. Forbrydelse og straf,
1866.
B: Johannes V. Jensen: Kongens Fald, 1900-1901.
C: F. Scott Fitzgerald: Den store Gatsby, 1922.
D: Karen Blixen: Syv fantastiske fortællinger,
1934.
E: Umberto Eco: Rosens navn, 1980.
F: Haruki Murakami: Kafka på stranden, 2002.
6 torsdage fra 16.30 – 18.15 (A: 5/4, B: 12/4, C: 19/4,
D: 26/4, E: 3/5, F: 17/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 695.
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Kongens fald Det 20. århundredes
bedste danske roman
Ekstern lektor Anders Østergaard, Københavns
Universitet.
Johannes V. Jensens 'Kongens fald' er en fascinerende roman, der tåler mange genlæsninger.
Ikke kæmpelang, men utroligt righoldig. I 1999
valgte både Politikens og Berlingskes læsere
den som det 20. århundredes bedste danske
roman. Bogen og dens forfatter er selvfølgelig
på kanonlister. Fagfolk bliver ved at skrive om
den, forfattere refererer til den, læserne slipper
den ikke.
Hvad er det, der fascinerer? Og hvad ved den
kan evt. irritere? Vi vil gå i dybden med romanen.
Vi vil både søge overblik over det myldrende
værk for at se, hvordan Johs. V. Jensen bygger
sin romanverden op. Ingredienserne er talrige:
Kongens fald er bl.a. dramatiske fortællinger
fra Danmarkshistorien i 1500-tallet (herunder
berømte slag ved Aalborg: Skipper Clement
og Johan Rantzau) – inklusiv vendepunkter i
Nordens historie og i hele det videnskabelige
verdensbillede i renæssancen, men også psykologisk indlevende fortællinger om kærlighed og
begær, jalousi og had. Samtidig vor litteraturs
måske mest indfølende naturskildringer. Først
og sidst er Kongens fald et sprogligt mesterværk.
Lørdag den 3/3 kl. 10.00-14.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Thorkild Bjørnvig – 100 år
Cand.mag. Bjarne Troelsen og Inge-Lise
Bjørnvig.
Den 2. februar 2018 kunne den danske digter
Thorkild Bjørnvig være fyldt 100 år.
Thorkild Bjørnvig forlod i 1970’erne sin indadvendte og eksklusive poetiske stil og udsendte
sine miljødigte, hvori han med stor sproglig kraft
formulerede en følelse af smerte og skam over
den destruktive måde, vi mennesker omgås
naturen på. Han forsøgte at åbne vore øjne for
naturen som en værdi i sig selv, noget helligt og
urørligt.
Digterens niece, Inge-Lise Bjørnvig, læser op
og fortæller, og Bjarne Troelsen sætter digtene ind i en overordnet naturfilosofisk og etisk
sammenhæng.
Onsdag den 7/2 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Blixen og Bjørnvig:
En dramatisk pagt
Cand.mag. Jørgen Salling Stormgaard.
Forfatterne Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig
var bundet i et venskab, der startede i 1950, da
Thorkild Bjørnvig foreslog, at de indgik en pagt,
hvor han skulle tjene hende. Men hvad havde
de med i bagagen, og hvad var baggrunden for
dette uortodokse skridt?
Pagten bestod i fire år, hvor Karen Blixen gentagne gange forsøgte at give den unge digter
udfordringer, som han ikke kunne – eller ikke
ville – leve op til. I 1954 endte det med et dramatisk brud.
Karen Blixen havde også andre pagtlignende
forhold i sit liv. I Afrika var hun i mange år tæt
på sin hushovmester Farah, og i 1950’erne etablerede hun et nært venskab med de unge litterater Aage Henriksen og Jørgen Gustava Brandt.
Men disse forbindelser var hverken præget af
den lidenskab eller den dramatik, som var til
stede i venskabet med Bjørnvig.
Årene med pagten førte til litterære produkter,
hvor de to digtere hver især gav deres version af
forløbet: Thorkild Bjørnvig udgav bogen Pagten
(1974), mens Karen Blixen skrev syv fortællinger
med afsæt i deres venskab.
NY BOG: Underviseren er aktuel med bogen
'Blixen og Bjørnvig: En dramatisk pagt'
(Syddansk Universitetsforlag) i dette forår.
2 onsdage kl. 16.30-19.00 (14/3, 21/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Ny amerikansk
skønlitteratur
På opdagelse i magasinernes jungle
Cand.mag. Petur Højgaard Kristensen.
Hvad er det første, du kommer i tanker om,
når du tænker på amerikansk skønlitteratur?
Hemingway? Sylvia Plath? Lovecraft? Bob Dylan?
Eller måske David Foster Wallace? Jonathan
Franzen? John Green og ‘The Fault in Our Stars’?
‘Hunger Games’? ‘Twilight’? Måske endda canadiske Margaret Atwood med ’The Handmaid’s
Tale’? Uanset hvilken vej du læner, før de blev til
de store navne, de er i dag, så startede de alle
stort set samme sted: med at udgive i små og
større skønlitterære magasiner.
Sådan fungerer det stadig, og det er dér, vi finder
mange af de mest spændende nye forfattere. Så
pak tasken, husk macheten og tag med på vandring i morgendagens litterære stjernehimmel.

På temadagen stikker vi snuden i nogle kendte
ansigters værker, såsom alle ovennævnte, mens
vi også snuser os frem til deres fodspor i værker
af nye, upcoming forfattere, du måske ikke har
hørt om, blandt andre Lindsay Hunter, Miranda
July, Amelia Gray, Maryse Meijer, Jodi Angel.
Især undersøger vi deres fortolkning af den velkendte amerikanske drøm, dens ofte udråbte
undergang og hvordan deres værker har ledt
til udviklingen af den spæde litterære periode,
nyidealismen. Målet er opdagelse, hvor vi støver
ældre værker af og måske afdækker ny indsigt
samtidig med, at vi stifter bekendtskab med et
par spændende forfattere, du muligvis ikke kender endnu.
4 mandage kl. 17.00-18.45 (26/2, 5/3, 12/3, 19/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

God grammatik
Ekstern lektor, ph.d. i anvendt lingvistik
Richard Madsen, Aalborg Universitet.
God kommunikation bygger på korrekt sprogbrug. I løbet af foredragsrækken vil du få belyst
såvel teoretiske som praktiske problemstillinger
i dansk sprog. De to første foredrag vil give dig
en grundig introduktion til det danske sprogsystem, dvs. hvordan ord og sætninger opbygges,
for kendskab til grammatik er nødvendigt for at
kunne forstå retskrivningsreglerne ordentligt.
Foredragsrækkens teoridel bygger på nyeste
forskning indenfor grammatik. Den introducerer en beskrivelse af dansk og en grammatisk
terminologi, der er væsentligt mere sammenhængende en det, der almindeligvis undervises
i i skolerne.
De tre sidste foredrag vil vi tematisere praktiske
skriftsprogsfærdigheder og typiske fejlgruber.
Her er nogle eksempler på de emner vi skal
gennemgå:
Hvornår skal man skrive nogle, og hvornår
nogen; hvornår ad, og hvornår af?
Hvornår skal man bruge af endelserne -r og -t?
Hvad forskel gør det at bruge hans/hendes i stedet for sin?
Hvad er rationalet bag tegnsætningsreglerne, ikke mindst bag kommareglerne? Det
er naturligvis de nyeste retskrivningsregler, vi
skal beskæftige os med i forelæsningsrækken.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg
og små praktiske øvelser, og der vil altid være
plads til spørgsmål fra publikum.
5 onsdage kl. 17.00-19.00 ( 14/3, 21/3, 4/4, 11/4,
18/4.).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.
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Litterator, Sprog & Grammatik

J.M.G. Le Clézio: Mondo et
autres histoires

Jhumpa Lahiri: In altre
parole

Fransk sprog og kultur

Italiensk sprog og kultur

Lektor Lasse Rose Nielsen.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, né à Nice en 1940,
est un grand écrivain français avec une vaste
production littéraire derrière lui. Le prix Nobel
lui a été décerné en 2008 pour son roman «
Ritournelle de la faim ».
L’auteur de cette collection de huit nouvelles est
un homme qui a voyagé beaucoup dans sa vie
et qui a pratiquement vécu dans tous les coins
du monde. Cette expérience d’avec d’autres cultures a fait naître en lui une forte sensibilité et
un grand respect pour d’autres civilisations différentes de celle qu’on appelle « la culture occidentale ».
Le thème commun de toutes les nouvelles serait
l’enfance, notre rapport à la nature et au monde.
L’auteur invite ses lecteurs à une réflexion sur
nos sociétés actuelles et nos valeurs qui ne sont
pas nécessairement les meilleures qui existent.
Les nouvelles sont écrites dans un style poétique
mais dans un beau français classique.
Le cours se passera comme une conversation en
français sur les textes. Il y aura également des
traductions du danois en français sur le thème.

Lektor Lasse Rose Nielsen.
Jhumpa Lahiri è oggi scrittrice riconosciuta
negli Stati Uniti. I suoi genitori sono nati bengalesi ma Jhumpa Lahiri, nata a Londra nel 1967,
non ha mai imparato bene la lingua bengalese.
Scrive normalmente in inglese e nel 2012 è stata
nominata membro dell’American Academy of
Art and Letters.
Nel 1994, studiando l’architettura a Boston, visitò
l’Italia per la prima volta e a Firenze visse subito
un colpo di fulmine. Per prima cosa fu la lingua
italiana che trovava talmente incantante che la
voleva imparare ad ogni costo. Questa memoria
è un ritratto autobiografico di una donna che
scelgie di adottare una nuova cultura con gran
passione, innamorandosi in particolare di Roma.
Questo libro è la testimonianza commovente
di un percorso di scoperta e di apprendimento
della lingua italiana e è scritto in un italiano
semplice ma con chiarezza.
Il corso si svolge come una conversazione in italiano sul testo. Inoltre ci sono traduzioni scritte
dal danese in italiano sul tema.

12 onsdage kl. 17.00-18.45 (31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 7/3,
14/3, 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 3/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 1.195.

Kinesisk sprog og kultur
Gæsteforsker, videnskabelig assistent Shuzhen
Qiu, Confucius Institute, Aalborg Universitet.
Er du interesseret i kinesisk sprog (Mandarinkinesisk) og kultur, eller planlægger du at rejse
til Kina i nærmeste fremtid? I så fald er dette
kursus en rigtig god start for dig.
Du lærer simpel samtale, grundlæggende ordforråd og sætningsstruktur. Der sættes fokus på
forskellige emner: fx at hilse, familie, fødselsdag,
at bestille mad og at købe ind. Du vil også lære
nogle få kinesiske tegn, men det meste af tiden
vil vi bruge pinyin, som er den mest gængse
måde for at skrive kinesisk med ”normale” bogstaver. Desuden introduceres du til forskellige
aspekter af kinesisk kultur, fx såsom stjernetegn,
kalligrafi og kinesisk te samt korte indføringer i
fx landets filosofi og historie.
Læs mere om modulerne på www.fuaalborg.dk.
Bemærk: Undervisningen foregår dels på
engelsk, dels på kinesisk.
Modul 1: 6 onsdage kl. 19.00-21.00 (28/2, 7/3, 14/3,
21/3, 28/3, 11/4).
Modul 2: 6 onsdage kl. 19.00-21.00 (18/4, 25/4, 2/5,
9/5, 16/5, 23/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris pr. modul: Kr. 595.

20 |

10 mandage kl. 17.00-18.45 (5/2, 12/2, 26/2, 5/3,
12/3, 19/3, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

Comunicación oral en
español
Spansk sprog og kultur
Cand.soc. Julie Holt Pedersen.
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 partes de la novela “Eva
Luna” de Isabel Allende, que nos servirá como
punto de partido de las preguntas y conversaciones en clase.
Cada lección está dividida en dos partes, la
primera de preguntas sobre el texto leído y la
segunda de los temas de la novela, de los temas
gramaticales y de traducción de partes del texto.
Gran parte de las conversaciones se realizarán
en parejas o en grupos.
Om underviseren: Cand.soc. Arbejder pt som
freelance oversætter. Uddannet i spansk på
Aalborg Universitet og rejst i Sydamerika og
Spanien.
10 torsdage kl. 17.00-19.00 (1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3,
15/3, 22/3, 5/4, 12/4, 19/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

FORSKNINGSBASEREDE
MASTERUDDANNELSER
MASTER I
PÆDAGOGISK LEDELSE
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.
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.

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.
AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

MASTER I LEDELSESOG ORGANISATIONSPSYKOLOGI
(LOOP)
For dig der som leder eller konsulent
arbejder med ledelses-, medarbejderog organisationsudvikling.
Du opnår en bred indføring i de dele
af læringsteorien og psykologien, som
har særlig relevans for ledelse og
organisationsudvikling.

AALBORG OG KØBENHAVN
MOC.EVU.AAU.DK

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

MASTER I IKT OG LÆRING
(MIL)

FACILITERING AF
UNDRINGSBASEREDE
DIALOGER OG
UNDRINGSVÆRKSTEDER

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.
AALBORG, AARHUS,
KØBENHAVN OG ROSKILDE
MIL.AAU.DK

For dig med erhvervserfaring inden
for relations- og velfærdsprofessioner,
fx som hospicesygeplejerske, præst,
psykolog, designer, coach eller
mellemleder. Du får færdigheder
i at lede og facilitere samtaleog udviklingsprocesser, der kan
fremme evnen til at arbejde
med den eksistentielle og etiske
meningsdimension i din organisation.
SEMINARER:
O P LYS E S PÅ H J E M M E S I D E N
UNDREN.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
9940 9420 (KL .12-15
E V U @ A A U . D K · W W W. E V U . A A U . D K
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Den nordjyske oldtid
Arkæolog, ph.d. Elisabeth Barfod Carlsen.
I den nordjyske muld har masser af fund og fortidsminder bidraget væsentligt til vores fælles
danmarkshistorie. Underviseren vil gennem en
række sanselige og medrivende foredrag fortælle om oldtiden set ud fra udgravninger i og
forskning af den nordjyske region. Udover foredragets ord vil hun vise oldsager frem og give
prøver på tidens smag. Foredragsrækken er delt
op i fire sessioner ud fra fire tidsperioder.
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Program:
A: Stenalderen – Jagten og landbruget.
Vi begynder i stenalderen, hvor råmaterialet til
B: Bronzealderen – Det gyldne metal.
C: Jernalderen – Det organiserede
landsbysamfund.
D: Vikingetiden – Sejlet, der erobrede verden.
E: Ekskursion: Besøg på fortidsminderne i
Nordjylland.
Foredragene afsluttes med en fælles tur til
udvalgte lokaliteter ved transport i egen bil.
Lokaliteterne bliver bl.a.: Ertebølle, Borremosen,
Rebild og Aggersborg.
OBS: Ekskursion i egne biler. Aftales nærmere
den 10/4.
5 gange. 4 tirsdage kl. 19.00-21.00 (A:27/2, B:13/3,
C:20/3, D:10/4), samt 1 søndag (E) den 15/4 kl.
10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 695.

Rakkere og natmandsfolk
Den jyske hedes omvandrende folk

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

Kulturhistoriker, cand.mag. i historie og socialantropologi, Irene Hellvik.
Gennem flere hundrede år var den jyske hede
hjemsted for flere befolkningsgrupper, der vandrede fra det ene sted til det andet. Disse grupper var udstødt af samfundet eller ønskede ikke
at være bosiddende, men ville derimod leve
deres eget frie liv. Hvem var disse folk, og hvordan er det gået deres efterkommere?
Taterne beskrives af Blicher, men var der egentlig tale om tatere? Det er det romantiske syn,
han havde på hedes folk, der har sat sig i vores
erindring, men virkeligheden kan være ganske
anderledes.

Torsdagsforedrag

I samarbejde med De Samarbejdende Kulturelle
Foreninger.
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 1960erne 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. En lang række af landets toneangivende
kulturhistorikere har derfor gennem årene
gæstet Aalborg. 2018 vil ikke være nogen undtagelse. Torsdagsforedragene afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle
Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet.
Programmet tilrettelægges af repræsentanter
fra foreningerne og koordineres af ph.d. Morten
Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.
A: Øl, ål og storpolitik - Dansk havforskning i
første del af 1900-tallet.
Lektor, dr.phil. Bo Poulsen, Aalborg Universitet.
B: Historien om Islamisk Stat og de danske
Syrienskrigere.
Journalist, forfatter Deniz Cerinci.
C: Kampen om den kolde krig.
Videnskabelig assistent, ph.d. Rosanna Farbøl,
Aarhus Universitet.
D: Broderskabet – Den kommende elite.
Lektor
Dorthe
Christensen,
Aalborg
Katedralskole.
Foredragsrækken fortsættes i efteråret 2018.
4 torsdage kl. 19.30-21.15 (A:1/3, B:8/3, C:15/3,
D:22/3).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 395 (kr. 125 pr. gang).
Medlemmer af de samarbejdende foreninger
har fri adgang mod fremvisning af medlemskort
på dagen.

Mandag den 9/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Grænser og naboskab I går, i dag og i fremtiden

San Clemente - En
arkæologisk perle i Rom

Grækenland i Europa Før og nu

Cand.mag. Henning Galmar.
Mellem Colosseum og Laterankirken ligger kirken San Clemente. Den er med rette verdensberømt, fordi den på forunderlig vis demonstrerer
Roms ”lag” – med tre bygningskomplekser oven
på hinanden.
Dette foredrag vil give et overblik over den
komplicerede bygningshistorie og redegøre for
nogle af bygningens highligts – fra oldtidens
kultrum for Mithrasreligionen over udsmykningen i den begravede oldtidskirke og til middelalderkirkens enestående apsismosaik.
I det midterste lag befinder der sig en velbevaret fresko fra omkring 1100, der fortæller en from
legende, meddeler os lidt om den familie, der
har betalt for at få den malet, og som endelig
rummer en slags tegneserie med ”talebobler”,
formuleret på den tidligste form for italiensk,
kaldet volgare.

Cand.mag., ph.d. i klassisk arkæologi Annette
Højen Sørensen (AHS) og adjunkt, ph.d. i
Grækenlandsstudier Trine Stauning Willert
(TSW), begge Aarhus Universitet.
Grækenland benævnes ofte som vores civilisations vugge, men hvordan var det nu, det gik til,
at vi i dag føler, vi skylder så meget til græsk kultur? Hvordan kan det gå til, at vi har en stærk tilknytning til landets kultur samtidig med, at den
moderne græske stat konstant har kurs mod
bankerot og har svært ved at genfinde formen
i EU efter finanskrisen? Hvilke begivenheder har
sat sit præg på udviklingen i Grækenland før og
nu og gjort grækerne stærke og svage? Ved at
dykke ned i tidens dybder og nutidens forhold
vil vi afdække Grækenlands rolle og forhold til
Europa før og nu, og derved vil vi søge at besvare
ovenstående spørgsmål.

I samarbejde med Aalborg Grænseforening
Professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen, Syddansk
Universitet.
Billeder og forestillinger om grænse og naboskab har længe været stærkt præget af begivenhederne i 1800-tallet og den nationale konflikt,
der førte til en nationalstats-grænse og et helt
forandret naboskab mellem dansk og tysk. I dag
er fjendskabet historiseret og forholdet mellem
naboerne har ændret karakter. Der tegner sig et
billede af den nationale modsætning som en
parentes i historien. Heller ikke i et længere perspektiv var det krig og konflikt, der prægede forholdet mellem dansk og tysk. Til forandringerne
i naboskabet hører også, at opmærksomheden
mod grænseregionen er aftaget betydeligt.
Man får let det indtryk, at dansk og tysk snarere
mødes i Berlin end i Flensborg og Tønder, og
hvis Sønderjylland før indtog en central plads i
dansk nationalideologi, er det i dag forsvundet
fra landkortet ind i en skrivebordskonstruktion
med navnet Syddanmark. I foredraget vil vi
komme nærmere ind på, hvad disse udviklinger kan fortælle om historiens gang og nutidens
naboskab.
Mandag den 26/2 kl. 19.00-21.00.
Sted: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Napoleonskrigene

Cand.mag. i historie og socialantropologi,
kulturhistoriker Irene Hellvik.
I dag tales der meget om de fremmede i det
danske samfund, men hvad med os selv? Kan vi
alle sige, at vi er danskere, eller er nogle af os
femte – eller…? - generation af tidligere indvandrere? Der har gennem flere hundrede år været
forskellige indvandringsgrupper i Danmark,
og i foredraget vil vi komme ind på nogle af
de mange indvandrere, som ingen i dag stiller
spørgsmålstegn ved, og som er blevet en del af
den danske kultur. Mange af tidligere tiders indvandrere har sat et umiskendeligt fingeraftryk
på dansk kultur – noget de færreste tænker over
i dagligdagen.

Lektor, cand.mag. Martin A. Husted, Aarhus
Universitet.
Indtil
Første
Verdenskrig
omtalte
man
Napoleonskrigene som ”Den Store Krig”.
Forklaringen var simpel: ikke alene fastholdt
krigene Europa i en jernnævne perioden 18031815, men de forandrede også europæernes
sociale, økonomiske og politiske virkelighed for
eftertiden; de gjorde Europa moderne. Krigenes
varighed, slagenes størrelse og intensitet producerede nemlig en reformbølge i europæiske
stormagter som Storbritannien, Preussen, Østrig
og Rusland, som forandrede Europa.
Foredraget belyser denne forandringsproces
med udgangspunkt i en række toneangivende
slag fra Napoleonskrigene, herunder Slaget ved
Austerlitz, slaget ved Trafalgar, Napoleons invasion af Rusland i 1812 og Slaget ved Waterloo.
Bliv gennem foredraget klogere på blandt
andet Napoleons og Wellingtons feltherrekunst,
de økonomiske og politiske reformer i Preussen,
Østrig og Rusland samt magtspillet i Europa i
perioden 1803-1815.

Mandag den 12/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

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

Indvandringen i Danmark
gennem tiderne
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Onsdag den 4/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Program:
A: Bronzealderens højkulturer. (AHS).
B: Arkaisk, Klassisk og Hellenistisk tid. (AHS).
C: Romersk og tidlig byzantinsk tid. (AHS).
D: Antikkens betydning for det moderne
Grækenland og forholdet til Europa. (TSW).
E: Det østromerske Riges betydning for
moderne græsk selvforståelse. (TSW).
F: Osmanner-imperiets betydning for græsk
selvforståelse i dag. (TSW).
KULTURREJSE: Der arrangeres en kulturrejse
ultimo september 2018 til Kreta og Thessaloniki i
Grækenland med underviserne som rejseledere
og i samarbejde med Akademisk Rejsebureau.
Mere information om rejsen på kurset.
6 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:3/4, B:10/4, C:17/4,
D:24/4, E:1/5, F:8/5).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Jelling i den tidlige
danmarkshistorie
Dr.phil. Klaus Ebbesen.
Jelling indtager en central plads den tidlige
danmarkshistorie. Byen er Gorm den Gamle,
Thyre Dannebod og Harald Blåtands kongesæde. I Jelling ses stadig to store kæmpehøje,
og mellem dem ses resterne af en enorm skibssætning, en lille kirke og ikke mindst to runestene. På den store runesten fortæller Harald, at

han vandt sig al Danmark og gjorde Danmark
kristent, hvilket er derfor, runestenen kaldes for
Danmarks dåbsattest. Hele området er indrammet af en meget stor, meterhøj palisade.
I foredraget fortæller Klaus Ebbesen om tolkningen gennem tiderne; de enkelte anlæg og deres
tolkning samt Haralds Blåtands andre byggeaktiviteter rundt om i landet sættes ind i kulturhistorisk kontekst. Derudover skildrer Klaus
Ebbesen den tidlige danmarkshistorie frem til
Svend Tveskæg overtager magten i 986/7.
NY BOG: Foredraget er baseret på en ny bog
om emnet, som kan tilkøbes til særpris ved
tilmelding.
Tirsdag den 6/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95

Camp Century – Koldkrigsbyen under Grønlands
indlandsis
Lektor Kristian Hvidtfeldt Nielsen, Aarhus
Universitet.
Midt under den kolde krig gik den amerikanske
hær i al hemmelighed i gang med at bygge en
militærbase dybt inde i Grønlands indlandsis.
Officielt var Camp Century en forskningsstation.
Men det langsigtede mål var potentielt altødelæggende. USA ville rette 600 atomsprænghoveder mod Sovjetunionen. I 1966, efter kun
seks år, opgav amerikanerne det kontroversielle
projekt og forlod lejren. Alligevel har Camp
Century flere gange nedkølet de politiske og
diplomatiske relationer mellem USA, Grønland
og Danmark.
NY BOG: Bogen 'Camp Century – Koldkrigsbyen
under Grønlands indlandis' er den første samlede danske fortælling om ”byen under isen”.
Videnskabshistorikerne Henry Nielsen og
Kristian Hvidtfelt Nielsen præsenterer Camp
Centurys historie fra efterkrigstiden til i dag og
forfølger både storpolitik, hemmelige notater,
iskerneboringer, pressens interesse, hverdagen under isen og de lurende miljøproblemer,
som en dag vil smelte frem af den grønlandske
iskappe.
Mandag den 9/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 95.

| 25

Filosofi og Religion

Arkæologien i nyt lys
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.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt
udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der
bidrager til aktuelle historierelaterede temaer
og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En
lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene i foredragsrækken har overskrifterne: ”Arkæologi i gaderne omkring Budolfi
Plads”, ”Vikingen fra Fregerslev”, ”Ritualer og religion i ældre jernalder” og ”Dødens dal - ofringer
af mennesker og våben i Alken Enge og Illerup
Ådal”.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands
Historiske Museum.
A: Arkæologi i gaderne omkring Budolfi Plads.
Arkæolog
Christian
Vrængmose
Jensen,
Nordjyllands Historiske Museum.
B: Vikingen fra Fregerslev.
Museumsinspektør Merethe Schifter Bagge,
Museum Skanderborg.
C: Ritualer og religion i ældre jernalder.
Ph.d Karin Johannesen, Aarhus Universitet.
D: Dødens dal - ofringer af mennesker og
våben i Alken Enge og Illerup Ådal.
Museumsinspektør, ph.d. Rasmus Birch Iversen,
Moesgård Museum.
4 onsdage kl. 19.30-21.15 (A:7/2, B:28/2, C:7/3,
D:21/3).
Sted: Aalborg Historiske Museum, Algade 48.
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 125).

Nazismens danske ansigt
Museumsinspektør, forfatter Christian Aagaard,
Museum Amager.
Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogle valgte at melde sig til
krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker, 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 Christian
Aagaard tage fat på en række af de mest
fremtrædende dan-skere i tysk tjeneste og se
nærmere på deres liv og karrierer i Det Tredje
Rige. Målet er at forsøge at identificere hvad
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”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 17/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

Slægtshistorie

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for
Aalborgegnen
A: Cirkus- og gøglerslægterne i Storskoven.
Forfatter, arkivleder Lene Dige.
Fra 1860'erne kom flere omrejsende familier og
slog sig ned i Sømosen i Dronninglund Storskov.
B: Sådan skriver du en bog om din families liv.
Forfatter, arbejdsmiljørådgiver Anne Holm
Christensen.
Nogle samler på aner fra 1500-tallet, mens andre
jagter historier i deres nære forgængeres liv.
C: På kryds og tværs i det gamle
Herredsfogedarkiv.
Seniorkonsulent Erik Kann.
Foredragets fokus er på den meget magtfulde
stilling, herredsfogeden havde indtil 1919.
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3 mandage kl. 19.00-21.00 (A:8/1, B:5/3, C:7/5).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295 (pr. gang kr. 125). Medlemmer af
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen dog
fri entré mod fremvisning af medlemskort.

Slægtshistorie

I samarbejde med Slægt & Data / DIS Aalborg
A: Hvad ved kvinder om politik?
Mag.art. Marianne Bro-Jørgensen, Fhv. museumsinspektør ved Viborg Museum.
Hvad forstår kvinder sig på politik? Sådan har
det nok lydt i århundreder, uden at det dermed
er blevet mere sandt.
B: Den store Udvandring 1860-1940.
Forfatter, slægtsforsker Ulrich Alster Klug.
I perioden 1860-1940 udvandrede omkring 10%
af den danske befolkning, og der findes næppe
en slægt, der ikke har haft en onkel i Amerika.
C: Bondens frisættelse.
Cand.mag., dr.phil. Birgit Løgstrup.
De store landboreformer fra 1750-1810 resulterede i den danske bondes frisættelse; bl.a. på
Sohngaardsholms gods uden for Aalborg.
Rækken fortsættes med 3 foredrag i efteråret
2018. Se emner på www.fuaalborg.dk

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

6 onsdage kl. 19.00-21.00 (A:14/2, B:14/3, C:18/4,
D:12/9, E:17/10, F:21/11).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595 (pr. gang kr. 125). Medlemmer af
Slægt og Data / DIS Aalborg dog fri entré mod
fremvisning af medlemskort.
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Simone De Beauvoir
Eksistentialisme
Hvad vil det sige at være til? Hvad er meningen
med tilværelsen? Hvordan skal vi forholde os til
en absurd og meningsløs verden? Dette er nogle
af spørgsmålene, eksistentialisterne grublede
over og beskæftigede sig med.
For den franske filosof Albert Camus blev disse
spørgsmål diskuteret i forhold til selvmordets
problemstilling; hvordan afgør man, om livet er
værd at leve eller ej? Hos Sartre blev der fokuseret på kvalmen og angsten som en nødvendig del af tilværelsen. Fælles for begge var en
næsten fortvivlet insisteren på mening i det
meningsløse ved at fastholde menneskets frihed og ansvar. En insisteren der kendetegner
den eksistentialistiske grunderfaring.
Foredragsrækken dykker ned i nogle af eksistentialismens helt store tænkeres forfatterskaber og
deres forsøg på at stille os til regnskab for tilværelsens vanskeligste spørgsmål.
A: Søren Kierkegaard (1813-1855) – Angsten og
friheden.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.
B: Jean-Paul Sartre (1905-1980) –
Fremmedgørelsens fortæller og frihedens
tænker.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.
C: Albert Camus (1913-1960) – Det absurde og
oprøret.
Mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.
D: Johannes Sløk (1916-2001) og
eksistentialismen.
Lektor i idéhistorie Ole Morsing, Aarhus
Universitet.
E: K.E. Løgstrup (1905-1981) og
eksistentialismen.
Postdoc i systematisk teologi Bjørn Rabjerg,
Aarhus Universitet.
F: Simone de Beauvoir (1908-1986) og
eksistentialismen.
Ph.d. Tone Frank Dandanell, Aarhus Universitet.
6 dage kl. 17.00-18.45 (A:14/2, B:28/2, C:7/3, D:12/3,
E:19/3, F:26/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Filosofi i øjenhøjde
Ph.d. i bioetik og lektor i anvendt etik Jes
Lynning Harfeld, Aalborg Universitet.
Kurset er en introduktion til filosofi for dem,
der slet ikke, eller kun i begrænset omfang,
har stiftet be-kendtskab med filosofien. Der vil
blive introduceret til en række af de klassiske
filosofiske emner: ”hvad er filosofi?”, ”metafysik”,
”erkendelsesteori”, ”etik”, ”politisk filosofi” og
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”filosofihistorien”. Disse emner bliver formidlet på en måde, så det er tilgængeligt for alle
interesserede.
Der vil til hver kursusgang blive henvist til korte
tekster på dansk, som supplerer undervisningen.
Program:
1) Hvad er filosofi? – et spørgsmål der ofte selv
ender som en filosofisk undersøgelse.
2) Metafysik – spørgsmål om f.eks. menneskets
væren, identitet og frie vilje.
3) Erkendelsesteori – spørgsmål om grænserne
for viden og sandhed.
4) Etik – spørgsmål om hvorledes vi bør handle
5) Politisk filosofi – spørgsmål om hvorledes vi
bør konstruere vores samfund.
6) Filosofihistorien – vi afslutter forelæsningsrækken med at trække linjer af tænkningen op
igennem historien… og måske ind i fremtiden.
6 mandage kl. 17.00-19.00 (12/2, 26/2, 5/3, 12/3,
19/3, 9/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Søren Kierkegaard for
begyndere
Cand.theol. Niels Grymer.
Mange holder sig på afstand af Søren Kierkegaard,
fordi han har ord for at være svær at forstå. Det
er han også – sommetider, men han er også så
meget andet. Ofte er han ganske ligetil og klar,
humoristisk og hverdagsnær. Mild og trøsterig
kan han være, men også kompromisløs og skarp.
Hans angreb på tendenser og modestrømninger
i samfundet og i kirken kan være provokerende,
nogle vil sige overspændte, men spørgsmålet er,
om ikke de har bud – også til danskere i dag.
Hele vejen igennem mærker man, at Søren
Kierkegaard er en menneskekender, der ser
dybere end de fleste. En lidenskabelig teolog
og filosof, der ikke interesserer sig for abstrakte
”sandheder”, men som taler ind i læserens (den
enkeltes) eksistens og tvinger denne til at tage
stilling.
Forløbet er tænkt som en introduktion, der kan
give appetit på at gå videre i Kierkegaards rige
og udfordrende tankeverden.
6 tirsdage kl. 17.00-19.00 (27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 3/4,
10/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

Velfærd – Hvad er det gode
liv?
Ph.d.-studerende i filosofi Alexander Heape,
University of Oxford.
Betegnelsen ‘velfærd’ dukker op overalt. Det er
centralt i fortællingen om det samfund vi er vokset op i. Det optræder i talrige debatter om det
samfund vi lever i nu. Og det er det politikere
som oftest overbyder hinanden med at kunne
love mest af i fremtiden.
At dømme efter mængden af bøger og blade,
der behandler emnet, er vores personlige velfærd
også noget af det, der ligger de fleste af os mest
på sinde. Men hvad er det egentlig, vi mener, når
vi tænker og taler om ‘velfærd’? I denne forelæsningsrække dykker vi ned i fire teorier, der med
udgangspunkt i forskellige, umiddelbare intuitioner forsøger at besvare netop det spørgsmål
på en systematisk måde. I de første to foredrag
fokuserer vi på teorier, der tager udgangspunk i
vores menneskelige tanketilstande. I de sidste to
fokuserer vi på teorier, der tager udgangspunkt i
objektive betingelser for vores liv.
4 torsdage kl. 17.00-19.00 (A:1/3, B:8/3, C:15/3,
D:22/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Livssyn uden guder

Debatarrangement i samarbejde med
Humanistisk Samfund Aalborg
A: Religiøst og royalt diktatur i Danmark?
Cand.mag., mag.art. Jens-André P. Herbener.
Martin Luther lovprises jævnligt som en af de
vigtigste pionerer for moderne demokrati, frihed, lighed og adskillelse af kirke og stat. Men
faktisk havde han og reformationen en lang
række mørke sider og konsekvenser.
Underviseren har netop udgivet bogen ’Luther –
Antidemokrat og statdidol’ (U Press; 2017).
B: Var de lutheranske kirker medskyldige i
Holocaust?
Cand.mag., mag.art. Jens-André P. Herbener.
Ifølge en stadig udbredt myte var nazisterne
hedninger og ateister, der var stærkt kristendomsfjendske. Samtidig var de tyske kirker
stærkt nazifjendske. Men var den historiske virkelighed i virkeligheden langt mindre nådig
over for kirkefolket?
Underviseren har netop udgivet bogen ’Luther –
Antidemokrat og statdidol’ (U Press; 2017).
C: Kan humanismen overleve i vor tid?
Adjungeret professor Per Aage Brandt, Case
Western University, Cleveland, Ohio.

Humanismens moderne form opstår i europæisk renæssancekultur. Den humanistiske tro
på menneskets fornuft i adfærd og erkendelse,
som er udgangspunktet for en stædig kamp for
menneskerettigheder og tankefrihed, møder
politisk modstand fra religion og økonomi og fra
etnisk fanatisme. Det er vigtigt at forstå, hvad et
humanistisk livssyn betyder og hvorfra modstanden mod humanismen kommer, og hvor dybt
den er indlejret i de aktuelle kulturer.
D: Eftertro – lad os tale om tro, tvivl og det
svære valg at forlade en religion.
Journalist, forfatter Anders Stjernholm, formand
for Ateistisk Selskab.
I bogen ’Eftertro’ fortæller ni mennesker om
deres liv i troen og rejsen ud på den anden side.
Deres personlige beretninger giver et indblik i,
hvad det vil sige at leve i troen, hvordan man
mister den og hvilke konsekvenser, det kan have
at forlade en religion.
4 onsdage kl. 17.00-19.00 (A:14/2, B:28/2, C:14/3,
D:25/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 395 (pr. gang kr. 125).

Kærlighed
Lektor Søren Gosvig Olesen, Københavns
Universitet.
Den spiller en rolle i alle menneskers liv og har
været diskuteret i filosofien siden begyndelsen.
Men hvad er det egentlig, der binder dens mange
former sammen? Fra næstekærligheden (agape),
som vi er forpligtet af, over elskoven (eros), som
vi bliver kastet ud i uden vores vilje, til venskabet
(filia), der i virkeligheden er lige så vær-difuldt og
sjældent som de to andre.
Kærligheden har en historie – ikke bare i det
enkelte menneskes liv, men i hele vores kultur.
Den historie er der grund til at se på, hvis man
vil undersøge kærlighedens betingelser i dag.
Vores forestillinger er præget af de klassiske kærlighedseventyr, men den er lige så meget præget
af underholdningsindustrien og popsangene.
Perspektiver og problemer går igen...
Der bliver talt lige ud af posen om pardannelse,
lidenskab, sex, jalousi og kærestesorg og givet
bud på råd og vejledning, som måske kan bruges
til at gøre livet med kærligheden muligt.
Tirsdag den 20/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Musik

Katrine Marie Guldager
Hasserisaftener

I samarbejde med Hasseris Kirke
A: Thomas Kingo.
Professor, dr.phil., litteraturhistoriker Erik A.
Nielsen.
Thomas Kingo var en stor digter, der (derfor) også
blev en stor salmedigter. Det sidste véd mange
danskere, det første er de fleste uvidende om,
men det forøger portrættet af mennesket og
kunstneren Kingo at kende til en række af hans
andre egenskaber. En raket i det unge enevældige samfund, en koleriker, en stræber og en livlig tilbeder af kvindekønnet. Og så lige en digter,
der satte et højt niveau for dansk salmedigtning.
B: De 7 dødssynder og det moderne menneske.
Cand.theol., præst, forfatter Martin Herbst.
Med afsæt i sin bog fra 2017 ’De Syv Glæder’
tager underviseren sine tilhørere på en begivenhedsrig rejse ned gennem de syv dødssynders
historie og tilbage igen til det moderne menneskes liv og udfordringer. Han bringer os til
det gamle Grækenland, til ørkenfædrene, til
paverne, til klostrene, til litteraturens allerstørste
værker og til reformationen.
C: En uskyldig familie.
Cand.phil., forfatter Katrine Marie Guldager.
Omdrejningspunktet i bogen ’En uskyldig familie’ er lykkejægeren og finansmanden Frederik.
Frederik kommer oprindeligt fra Sydfyns idylliske verden, og han føler sig misforstået af
de mere venstreorienterede forældre, der har
hjemme her. Men er det muligt, at forlade det,
som man ikke synes at komme overens med?
3 onsdage kl. 19.30 (A:17/1, B:28/2, C:18/4).
Sted: Hasseris kirkes krypt, Thorsens Allé 2.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Margrethekirkens
Kirkehøjskole

Arrangeret af Margrethekirken i samarbejde
med Folkeuniversitetet
Verden er fuld af mure. Mure holder nogle
inde og andre ude. Mure kan væltes. Mure kan
dekoreres. Mure kan være politiske eller psykologiske. Man kan ”ramme” muren. Temaet for
Margrethekirkens Kirkehøjskole er i år: ”Mure”. Vi
skal høre om mure i litteraturhistorien, middelalderens klostermure, med udblik til de nutidige
mure, der i dag skiller lande og folkeslag. Vi skal
tilbage i tiden, til murene i biblen og endelig,
så skal vi se på mure i Aalborg. Vil du betragte
fænomenet ”mure” i verden fra flere forskellige
vinkler, så er disse fire aftener oplagte.
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A: De religiøse motiver på Aalborgs bymure.
Lektor Anne Lise Schou, Hasseris Gymnasium.
B: Litteraturens mure: Fra Bibelen og
Shakespeare til Kierkegaard og Mumitroldene.
Lektor Mia Rendix, Institut for Kultur og Globale
studier, Aalborg Universitet.
C: Klostrenes mure og deres betydning med
referencer op til vor tids mure.
Professor em. Brian Patrick McGuire, Roskilde
Universitet.
D: Salmeskabet om ”mure” i biblen og
salmerne.
Kunstner, illustrator Anne Marie Johansen og
organist Henrik Strøm.
4 dage kl. 19.00-21.30 (A:13/2, B:13/3, C:10/4, D:2/5).
Sted: Margrethekirken, Revlingbakken 18.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).
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Al begyndelse er svær
I samarbejde med Gug Kirke

Temaet for dette forårs foredrag er begyndelse. ”Al begyndelse er svær”, men gælder
det også for religion og tro? Hvordan tog jødedommen, som vi kender den i dag med sin
forankring i Det gamle Testamente, og kristendommen form? Begge er to gamle religioner,
der har præget verdens gang. Havde de også
begynder-vanskeligheder?
A: Begyndelsen på Biblen.
Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme,
Københavns Universitet.
Vi skal høre om begyndelsen på Bibelen, for
måske er tilblivelsen af denne bog ikke så enkel,
som mange tror?
B: Den tidligste kristendom.
Ekstern lektor Kasper Dalgaard, Københavns
Universitet.
Før der var en kirke, før der var en kanon, og
før diskussionerne om den sande tro kostede
kristne livet, var der en kaotisk kogekedel af forskellige kristendomme. I dette foredrag dykker
vi sammen ned i denne kedel og ser på, hvordan enkeltdelene af teologer, biskopper og kirkefædre bliver forvandlet til den mere ordnede
institution, vi i dag kender som oldkirken.
2 onsdage kl. 19.30 (A:7/2, B:7/3).
Sted: Gug Kirke, Nøhr Sørensens Vej, Aalborg SØ.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Musik
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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BOB DYLAN
arrangeret i samarbejde med
Trekanten - bibliotek og kulturhus
I foråret 2018 optræder Bob Dylan endnu engang
på europæiske scener. Med musik der tidligere
har været skelsættende, men som nu - måske er blevet mere og mere ikonisk. Samtidig henter
han flere og flere cover-numre ind i sætlisten,
ikke mindst i form af sange, der tidligere blev
fremført af Frank Sinatra.
Spørgsmålet er, om den ustyrlige Bob er blevet til crooneren Bob. Om Bob Dylan er blevet
endnu et poleret møbel i underholdningsindustrien, eller om værket og manden stadig står
tindrende skarpt. Med bud på tiden.
Det vil en række Dylan-eksperter give hvert
deres bud på. De følges op af en rockkoncert
med Bob Dylan sange på dansk. Der afsluttes
med deltagernes egen refleksion. Hvad var den
bedste pointe fra dagen? Er der stadig liv i den
gamle?
Program:
10.00-10.50: Værket – Manden og musikken.
Professor Michael Krogsgaard, Bispebjerg
Hospital.

Musik

D e n Ry t m i s k e
i N o rd k r af t

Manden, tiden og værket

11.00-11.50: Dylan som digter – På
Nobel-niveauet.
Dr.phil. Flemming G. Andersen, Syddansk
Universitet.
(12.00-12.30: Frokost).
12.30-13.20: Dylans tre bedste numre.
Digter, forfatter, forlagsredaktør Asger Schnack.
13.30-14.20: Dylan og Danmark.
Journalist, forfatter og musikanmelder Esben
Strunk, Gaffa.
14.30–15.30: Dylan på dansk
Lektor, musiker Johannes Andersen & The
Overheads.
Der spilles bl.a. sange fra albummet 'Natten er
nær. Bob Dylan på dansk'.
The Overheads besætning er: Johannes
Andersen, Ole B. Jensen, Henrik Vardinghus
Nielsen og Leif Bach.
15.30–16.00: Dagens bedste pointe.
Vært: Lektor, musiker Johannes Andersen,
Aalborg Universitet.
Lørdag den 17/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 495 (Trekantens café er åben hele
dagen).

masser af gode tilbud
se det nye program
www.den-rytmiske-nordkraft.dk

Vild med opera
Konservatorieuddannet musikhistoriker Rolf
Ruggaard.
Vi afslutter gennemgangen af Verdis kendteste operaer. Det sker med hans tre sidste, store
operaer, Aida, Otello og Falstaff, komponeret, da
han var henholdsvis 58, 74 og 80 år gammel.
Der står i alt for mange bøger, at ’Aida’ blev komponeret til åbningen af Suez-kanalen, men den
usandhed modbevises af fakta: Suez-kanalen
blev indviet i 1869 – og uropførelsen af ’Aida’
skete i 1871 i Cairo. ’Aida’ er et voldsomt drama
med stærke politiske implikationer.
’Otello’ er Verdis andet forsøg på at skabe
en opera ud fra et af Shakespeares dramaer:
’Othello’. Og med ’Otello’ skaber han endeligt et
’musikdrama’, hvor drama og den gennemkomponerede musik flyder afsted i én strøm.
’Falstaff’ er hans sidste store triumf, hvor han
viser, at han i sin høje alderdom kunne skrive en
komisk opera. Det havde han ikke turdet gøre
siden sin ungdoms fadæse ’Un giorno di regno’
(’Konge for en dag’) fra 1840.
Nye deltagere er meget velkomne. Det er for alle
interesserede – både begyndere og erfarne.
6 tirsdage, kl. 18.00-20.30 (30/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3,
13/3).
Sted: Musikkens Hus, Klassisk Sal, Musikkens
Plads 1.
Pris: Kr. 745.

Operaens mesterværker
Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan
Mygind.
Opera er elsket af mange – og med god grund!
De fleste kender titler som La Boheme, Carmen,
Don Giovanni, og nu har du muligheden for at
lære nogle af disse fantastiske dramaer at kende!
Operaens mesterværker er et tilbud til alle som
ønsker at få indblik i operaens fantastiske og
forunderlige verden. Vi vil se nærmere på nogle
af de kendte og elskede operaer som i dag
udgør de store operahuses standardrepertoire.
Handlingen af de store værker vil blive gennemgået, og vi vil undersøge de karakteristiske musikalske stiltræk. Vi vil også høre om komponisterne, deres samtid og hvilken indflydelse, den
havde på værkerne. Der vil undervejs blive vist
uddrag fra operaerne.

Johann Sebastian Bachs
Johannespassion
Mag.art. Jens Rasmussen.
Johannespassionen,
der
er
komponeret
til opførelse i påsken, hører sammen med
Mattæuspassionen til blandt Johann Sebastian
Bachs største kirkeværker. Foredraget giver en
introduktion til det store værk og dets mange lag
og perspektiverer det i forhold til Bachs øvrige
produktion og virke. Vinklen er først og fremmest musikhistorisk, men foredraget beskæftiger sig tillige med forholdet mellem tekst og
musik og dermed med Bachs fortolkning og formidling af Johannesevangeliet. Undervejs lytter
vi på uddrag af musikken.
Mød underviseren på www.jensrasmussenmusik.dk.
Onsdag den 21/3 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Klassisk musikhistorie

Ludwig van Beethoven
Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan
Mygind.
I begyndelse af 1800-tallet rasede den franske frihedskamp med en sådan styrke, at det
kastede chokbølger gennem hele Europa –
Beethoven blev optaget af de nye humanitære
idealer om frihed og lighed for alle. Samtidig
gennemlevede Beethoven på det personlige
plan det største mareridt en musiker kan have;
han opdagede, at han var ved at blive døv. Disse
to begivenheder kastede Beethoven ud i en svær
krise, som både var af personlig og kunstneriskfilosofisk art. Kulminationen på krisen kom med
det berømte Heiligenstadt-testamente skrevet
til Beethovens to brødre og med Beethovens
udtalelse at han ”kun var lidt tilfreds med sine
hidtidige arbejder: Fra i dag vil jeg slå ind på en
ny vej.”
Vi vil lytte til Beethovens medrivende og fascinerende udvikling som komponist.
6 mandage kl. 12.30-14.30 (29/1, 5/2, 12/2, 5/3, 12/3,
19/3).
Sted: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1.
Pris: Kr. 695.

Lørdag den 7/4 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 345 (inkl. entré til Kunstens udstillinger
på dagen).
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Klassisk musikhistorie

Romantikken 1815-1850
Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan
Mygind.
Med udgangspunkt i en række strømninger i 1700-tallets tankegods, bl.a. pietismen,
Rousseaus skrifter og Kants filosofi, udvikler
de tyske digtere og tænkere efterhånden det
romantiske verdensbillede, hvis grundlæggende
træk er verdens splittelse i Ånd og Materie.
Resultatet af denne splittelse er, at det romantiske menneske ustandseligt lider under den
praktiske livs ufuldkommenhed, og at det drages længselsfuldt mod den grundlæggende
harmoni i åndens verden: Weltschmerz og
Sehnsucht bliver nøglebegreber. I den ægte
romantik er længslen nærmest genstandsløs,
men undertiden rettes den også mod noget
bestemt – poesiens blå blomst, den uopnåeligt
elskede eller den fjerne fortid, som vi kender det
fra eventyrets sukkende ”Der var engang…”.
Med sin mangel på materiel substans virker
musikken som en åbenbaring af den rene ånd,
hvorfor den bliver romantikerens foretrukne
kunstart. Det romantiske verdensbillede udtrykkes i forfinet digte, som komponisterne er ikke
sene til at sætte i musik.
6 mandage kl. 10.00-12.00 (29/1, 5/2, 12/2, 5/3,
12/3, 19/3).
Sted: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1.
Pris: Kr. 695.

Mere end 4.900
følger allerede
Folkeuniversitetet
på Facebook.

'Like' siden og bliv opdateret med
- Ugentlige tilbud
- Nye programmer
- Kultur- og naturrejser
- Ad hoc arrangementer
- Særtilbud
find os på facebook.com/fuaalborg
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KONCERTINTRODUKTIONER

AALBORG
SYMFONIORKESTER
JUBILÆUMSSÆSON
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. Alle er velkommen, så længe der er ledige pladser.
Forårets program
19. januar. Gribende gigantisk.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Rolf Ruggaard.
25. januar. Musikalske eventyr.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Rolf Ruggaard.
1. februar. Jubilæumskoncert.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Jan Mygind.
1. marts. Verdenscellist.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Jan Mygind.
8. marts. Verdenshornist.
Introduktion docent Peter Wang.
22. marts. Sydeuropæiske stemninger.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Jan Mygind.
6. april. Richard Strauss.
Introduktion docent Peter Wang.
12. april. To romantikere.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Rolf Ruggaard
19. april. Rafael Payare vol. 2.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Jan Mygind.
3. maj. Klavervirtuositet og Nielsens 4.
Introduktion docent Peter Wang.
9. maj. Carmina Burana.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Rolf Ruggaard.
17. maj. Elverskud og Planeterne.
Introduktion konservatorieuddannet
musikhistoriker Rolf Ruggaard.

Arrangementer
i Nordjylland

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

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

Brønderslev Folkeuniversitet.
Komitemedlemmer: Formand Bodil Agger,
Brønderslev, tlf. 98837267, kasserer Martin
Hare Hansen, Brønderslev, Karl Johan Fuglsang
Jensen, Brønderslev, Kurt Petersen, Hjallerup,
Birgitte Rohbrandt, Dronninglund, Solveig
Sanders, Dronninglund.
Tilmelding: www.bronderslevbib.dk eller tlf.
99454747 eller ved indgangen.

FREDERIKSHAVN

Frederikshavn Folkeuniversitet.
Ved Frederikshavn Bibliotek, Pernille Lisborg. tlf.
98459131, peli@frederikshavn.dk.
Lokalt program vil foreligge på Frederikshavn
Bibliotek. Billetter kan købes på bibl.frederikshavn.dk eller via peli@frederikshavn.dk.

HAN HERRED

Folkeuniversitetet i Han Herred.
Ved formand Bruno Christiansen, Solsortevej 10,
9690 Fjerritslev, tlf. 23729814, fuihh@fuihh.dk /
brunochristiansen@outlook.dk.
Folkeuniversitetet i Han Herred tilbyder klassiske offentligt foredrag med foredragsholder i
Folkeuniversitetet i Han Herred.
Streamet offentligt foreddrag hvor vi følger et
liveforedrag fra Aarhus Universitet arrangeres
fremover i Fjerritslev KINO, stor skærm, fremragende lyd, luksuriøse sæder.
Læs mere om alle foredrag på www.fuihh.dk
NATUR-nationalpark. STORT POTENTIALE
FOR VILDERE NATUR I HAN HERRED.
Idehistoriker Rune Engelbreth Larsen.
I et billedrigt Power Point-foredrag redegør forfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen
om, hvorfor dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke har standset artsuddøen og tilbagegangen af naturværdier. Nationalparkerne er
f.eks. slet ikke udviklet efter det internationale
nationalpark-koncept, og derfor er der brug for
at gentænke en dansk forvaltning, der i højere
grad foregår på naturens egne præmisser. I
bogen ‘Vildere vidder med dansk natur’, der
udkom i oktober 2017, har Rune Engelbreth
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Larsen beskrevet, hvordan vi i Danmark kunne få
35 naturreservater på sammenlagt 1.200 kvadratkilometer, der i altovervejende grad er offentligt
ejet i forvejen. Dermed undgås de traditionelle
konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn, og naturen kan udvikles i vildere retning
på naturligere præmisser. Et af de 35 områder
er i bogen udførligt beskrevet og præsenteret
som ‘Naturnationalpark Han Herred’. Foredraget
belyser, hvordan naturtilstanden har det i dag,
hvorfor nationalparkerne ikke har gavnet naturen, og hvordan vi på omkostningseffektiv vis
kunne tænke nye naturreservater, bl.a. med flere
vildheste, elge og bisoner, der kan genetablere
manglende faktorer i dansk natur. Afslutningsvis
eksemplificeret med de store muligheder i Han
Herred.
Rune Engelbreth Larsen (f. 1967) er idéhistoriker, forfatter og naturfotograf. Har skrevet
en del bøger om kulturhistoriske emner, bl.a.
‘Renæssancen og humanismens rødder’ (2006),
men i de senere koncentreret sig mest om
naturbøger, bl.a. ‘Danmark er en kvinde – på
genopdagelse i dansk natur’ (2009) og senest
‘Vildere vidder i dansk natur’ (2017). Han er medlem af Etisk Råd og sidder i Hovedbestyrelsen i
Danmarks Naturfredningsforening.
Tid: Torsdag den 8/2 kl. 19.00. Sted: Tinghuset
Fjerritslev. Pris: Kr. 100. Tilmelding nødvendig
senest den 1/2 på www.FUiHH.dk.
Nationalisme.
Dr.phil. Bo Lidegaard.
Vi elsker vort land! Men hvor går grænsen mellem fædrelandskærligheden og nationalismen –
og kan vi være nationale og globale på samme
tid? På samme måde med det at være dansk.
Er det noget, vi er født til at være, eller kan man
blive det, hvis man flytter hertil og vælger de
danske værdier til? Hvad er for øvrigt “de danske
værdier”? Er vi enige om det – og skal vi være
det?
Forfatteren og historikeren Bo Lidegaard tager
nationalismen under kærlig behandling – både
vores egen og den, som udfolder sig i resten af
Europa.
I samarbejde med Fjerritslev Bibliotek.
Tid: Mandag den 5/3 kl. 19.00. Sted: Fjerritslev
Gymnasium. Pris: Kr. 100. Tilmelding nødvendig
senest den 26/2 på www.FUiHH.dk.

HJØRRING

Hjørring Folkeuniversitet.
Ved Birger Østergaard, tlf. 51282970, birka@privat.dk. Se www.folkeuniversitetet.dk/hjoerring
og www.facebook.com/hjfolkeuniversitet.
Har ”Udkantsdanmark” køn?
Lektor Helene Pristed Nielsen, Aalborg
Universitet.
Uanset
hvad
vi
mener
om
begrebet
’Udkantsdanmark’, er vi nok mange, der hurtigt
kan blive enige om, at vi bor i en køn landsdel.
Men bor vi også i en kønnet landsdel?
Hvordan kan det være, at de unge kvinder flytter fra yderområderne, hvorfor vælger flere unge
mænd at blive boende, og kan og skal vi overhovedet bekymre os om dette?
Hvad siger nordjyderne selv? Og hvad kan vi
lære af erfaringerne fra vores nordiske naboer?
Oplægget tager debatten om ’Udkantsdanmark’
op med udgangspunkt i, hvad vi kan lære ved at
studere udviklingen med kønsforskningens briller på. I denne optik ser vi nogle nye aspekter
ved centraliserings- og urbaniseringstendenserne, og kan identificere nye mekanismer og
derved potentielt også nye løsningsmodeller,
hvis man har et ønske om at påvirke udviklingen
i retning af mindre centralisering.
Helene Pristed Nielsen er lektor ved Institut for
Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.
Hun er tilknyttet FREIA Center for Kønsforskning.
Tid: Mandag den 22/1 kl. 19.00. Sted: Det gamle
Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Pris: Kr. 75 (unge
under 26 år dog kr. 50).
Løkken Museums vinterforedrag.
I samarbejde med Løkken Museumsforening.
Tid: Lørdag den 27/1 kl. 10.00. Sted: Aulaen på
Løkken Skole, Studievej 10, Løkken. Pris: Kr. 75
(medlemmer af Løkken Museumsforening dog
kr. 50).
Social arv – en god forklaring eller en
myte.
Lektor Morten Ejrnæs, Aalborg Universitet.
I oplægget argumenterer Morten Ejrnæs for,
at anvendelsen af begrebet social arv og andre
”enfaktorforklaringer” i forskning og socialt
arbejde er problematisk i forskning og er direkte

skadelig i pædagogisk, socialt og samfundsmæssigt arbejde, for det stigmatiserer og kan
skabe selvopfyldende profetier.
Han fremlægger alternative begreber: Risiko,
risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, modstandskraft og modstandsdygtighed eller resiliens, der
muliggør, at både professionelle og lægfolk får
mere realistiske opfattelser af både chancer for
opadgående mobilitet og risiko for at pådrage
sig alvorlige problemer.
Tid: Tirsdag den 13/2 kl. 16.30. Sted: Det gamle
Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Pris: Kr. 75 (unge
under 26 år dog kr. 50).
Økonomisk ulighed, nationalt og med
et internationalt perspektiv.
Seniorrådgiver
Henrik
Plaschke,
Aalborg
Universitet.
Tid: Tirsdag den 6/3 kl. 19.00. Sted: Det gamle
Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Pris: Kr. 75 (unge
under 26 år dog kr. 50).
Fødsler, jordemødre og
kirkegangskoner.
Cand.mag. Torben Albret Kristensen.
Hvorledes har vore formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og ritualer har de skullet forholde sig til?
Spørgsmålene søges besvaret i foredraget, som
også sætter særligt fokus på jordemødrene:
Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan
møde dem i kilderne.
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening for
Hjørring og Omegn.
Tid: Tirsdag den 13/3 kl. 19.00. Sted:
Forsamlingsbygningen, Østergade 9, Hjørring.
Pris: Kr. 75.
Find spor af slægten og
lokalhistorien på arkiv.dk
Stadsarkivar Jørgen Thomsen, Historiens Hus.
Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste
generationer opbygget store samlinger af arkivog billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie. I foredraget er der fokus på, hvad
det er for et materiale, og hvordan man som
slægts- og lokalhistoriker finder ind til det, som
er særligt relevant i relation til ens interesser. En
del af foredraget vil være helliget arkivernes fælles søgedatabase, Arkiv.dk, som blandt andet
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rummet over 1,9 millioner billeder og henvisninger til store dele af arkivernes øvrige samlinger.
Tid: Tirsdag den 3/4 kl. 19.00. Sted:
Forsamlingsbygningen, Østergade 9, Hjørring.
Pris: Kr. 75.
Stilleben.
Kunstner og cand.phil. Inger Houbak.
Ifølge det franske kunstakademi, Académie
royale de peinture et de sculpture som i slutningen af 1600-tallet udformede et genrehierarki, så er stilleben-genren placeret i hierarkiets bund. Det mindst betydningsfulde man kan
beskæftige sig med. Men er det en retfærdig
bedømmelse? Er Stilleben-genren så ubetydeligt og så uinteressant?
Vi har malet mad- og interiørscener siden antikken og det er ikke en genre i forfald eller glemsel. Flere danske samtidskunstnere som Kasper
Bonnén og Jesper Christiansen arbejder stadig
med de ydmyge og hjemlige genstande i forskellige opstillinger og kontekster. Foredraget
ser nærmere på Stillebengenrens historie,
betydninger og mangfoldige udtryk. Vi skal se
Naturens generøse udbud, slagterbutikkens
overflod og askesens minimalisme
Fører bordet og dets glæder os sammen eller
adskiller det os? Kunsten kan give svaret eller
opstille en mængde mulige svar og funderinger
over dette praktiske, symbolske og måske oversete motiv.
I samarbejde med KVIV – Kunstens Venner i
Vendsyssel.
Tid: Onsdag den 23/5 kl. 19.00. Sted: Oplyses
senere. Pris: Kr. 75.

LÆSØ

Læsø Folkeuniversitet.
Ved Jens Christian Olesen, Stoklundvejen 9, 9940
Læsø, tlf. 24909412, 58jcoolesen@gmail.com.
Arrangementer bliver annonceret i Læsø Posten,
på relevante facebooksider og ved opslag.

MARIAGERFJORD

Mariagerfjord Folkeuniversitet.
Formand Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500
Hobro, tlf. 51729201, uthomsen@oncable.dk.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen.
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MIDTHIMMERLAND

Midthimmerlands Folkeuniversitet.
Ved Jørgen Gjedsted, Gyvelvej 11, 9530 Støvring,
tlf. 98372533, joergen.gjedsted@gmail.com.
DEN ELEKTRONISKE HJERNE.
Ph.d. i robotteknologi Søren Tranberg Hansen.
Kunstig intelligens og robotter kommer i de
næste år til at vende op og ned på verden.
Mange jobfunktioner og virksomheder vil forsvinde og nye opstå. I mere end 15 år har forsker
og forfatter Søren Tranberg arbejdet med robotteknologi og kunstig intelligens. Han vil i dette
foredrag fortælle om robotternes udvikling,
samt give konkrete eksempler på hvor og hvordan robotter og kunstig intelligens bruges i dag.
Han vil give et indblik i hvor teknologien er på
vej hen, og se på hvordan det på den ene side
åbner nye muligheder, mens der på den anden
side også er en række problemer og dilemmaer
tilknyttet anvendelsen af den nye type teknologi.
Tid: Tirsdag d. 23/1 kl. 19.00-21.00. Sted: Støvring
Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring. Pris: Kr. 90.
Billetter fås påwww.himmerlandsbilletten.dk
eller ved tilmelding til Jørgen Gjedsted senest
den 14/1.
ULVEN I DANMARK.
Biolog og seniorforsker Thomas Secher Jensen,
Naturhistorisk Museum, Aarhus.
I december 2012 blev det bevist at en ulv var
set og fundet død i Thy. Seniorforsker Thomas
Secher Jensen har fulgt udviklingen af ulvenes
tilbagevandring til Danmark nøje og deltaget i
den mediestorm ulvens tilbagekomst har medført. I dette foredrag fortæller han om ulvens
genkomst i Danmark med udgangspunkt i
museets samlinger af skind, udstopninger, kranier og sporaftryk og illustrerer med fotos af ulve
og deres kendte opholdssteder.
Tid: Tirsdag den 20/3 kl. 19.00-21.00. Sted:
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Gravlev, Skørping
(medarrangør). Pris: Kr. 90. Billetter fås på www.
himmerlandsbilletten.dk eller ved tilmelding til
Jørgen Gjedsted senest den 11/3.

GAVEN.
Professor
i
religionsvidenskab
Anders
Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet.
Vi kender alle sammen til dét at få og give gaver.
Vi bruger penge, tanker og energi på gaver,
men hvor meget ved vi egentlig om gavegivning og udveksling i evolutionær og kulturel
sammenhæng?
Anders Klostergaard Petersen har i bogen
"Gaven" (serien Tænkepauser) undersøgt detaljerne ved gaveudveksling. Der er mange traditioner, sociale regler og meget andet der hænger sammen med hvornår en gave er i orden, og
hvornår den ikke er. Her får du viden om fænomenet i både nutidigt og historisk perspektiv.
Tid: Tirsdag den 24/4 kl. 19.30-21.30. Sted:
Støvring Sognegård, Kirkevej 6, Støvring (medarrangør). Pris (inkl. kaffe og brød): Kr. 90.
Billetter fås på www.himmerlandsbilletten.dk
eller ved tilmelding til Jørgen Gjedsted senest
den 15/4.
Rold Skov Refugiums martsmøde 2018
FAT MOD! - ORD OM HÅB OG KÆRLIGHED.
Foredragsholdere: Viggo Mortensen, Doris
Ottesen, Bjørn Rabjerg, Henrik Wigh-Poulsen,
Poul Smidt, Henriette Bacher Lind, Morten
Hesseldahl, Siegfried Matlok, Hans Jacob
Hansen, Sten Kaalø.
Tid: Mandag den 5/3 - fredag den 9/3. Sted:
Sostrup Slot og Kloster, Maria Hjerte Engen 1,
Gjerrild, Grenå. Tilmelding på www.roldskovrefugium.dk.

SKAGEN

Skagen Folkeuniversitet.
Ved Søren Raaberg-Møller, Krøyersvej 10, 9990
Skagen, tlf. 98446864 / 23499023, raaberg@
skagennet.dk. Program vil foreligge i Kulturhus
Kappelborg og på www.folkeuniversitetet-skagen.dk
Axel Locher– øjeblikke fanget i gips.
Sceneinstruktør, mag.art. Jørgen Hein.
Billedhuggeren Axel Locher (1879-1941) var i
samtiden kendt for sine mange porcelænsfigurer af fiskere, håndværkere, bønder, børn og
dyr – figurer som stadig er at finde i mange danske hjem. Locher blev uddannet i den berømte

billedhugger Vilhelm Bissens atelier samt på
Kunstakademiet i København, og fra 1897 arbejdede han som keramisk formgiver hos Bing
& Grøndahl under J. F. Willumsen. Fra 1903 var
han og hustruen på studierejser til bl.a. Paris,
Tyskland og Italien, og det var formentlig på
disse rejser han blev bekendt med statuetten –
en kunstform som på det tidspunkt havde fået
en markant opblomstring, og som inspirerede
ham til de enestående og levende teater-statuetter i bemalet gips, der kan ses i udstillingen
på Skagens Museum. Først og fremmest vil vi
kigge nærmere på hvem og hvad de mange teaterfigurer forestiller, men også på Axel Lochers
øvrige arbejder.
Tid: Mandag den 5/2 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
1968 – 50 år efter.
Professor MSO Bodil Marie Stavning Thomsen.
Årstallet 1968 er blevet en samlebetegnelse for
flere på hinanden følgende begivenheder, der
ændrede kulturer, omgangsformer og en lang
række samfundsinstitutioner i hele den vestlige
verden. Her, 50 år efter kan man spørge, hvad der
gjorde 68-oprøret til en kultur-forandrende kraft
i hele Europa. Svaret findes kun delvist i personlige beretninger, da oplevelser og erfaringer er
forskellige alt efter, hvor man befandt sig, hvilket
køn, man havde og om man var ung eller gammel. Omvendt bevidner personlige beretninger
ofte, at hvert individ søgte andre udfordringer,
end generationerne før. Der er ingen tvivl om,
at 1968 trækker tråde tilbage til en eksperimenterende mellemkrigstid i europæiske avantgarder, efterkrigskulturens teknologisk betingede
vækst, den kolde krig, internationale musik- og
mediedistribution via tv og nye familiemønstre.
Tid: Mandag den 19/3 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
Barokken i musikken.
Musikhistoriker Jan Mygind.
På trods af, at det nu er ca. 300 år siden, komponister som Vivaldi, Bach og Händel komponerede deres musik, virker den i dag stadigvæk
ung og frisk, da musikken udstråler spontanitet, livsglæde og vitalitet. Foredraget analyserer
barokkens tonesprog og giver prøver herpå.
Foredraget følges op i efteråret 17. september
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Arrangementer i Nordjylland

med foredrag om wienerklassikken og næste
forår om romantikken.
Tid: Mandag den 9/4 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.
Antropologen på arbejde.
Seniorforsker mag. scient. Ida Nicolajsen.
Dansk antropologi har en fornem, mere end
100-årig tradition for studiet af oprindelige folk,
ikke mindst af de mange nomadefolk, som
overlever under barske kår på stepper og i ørkener. Et stort 15-bindsværk er netop udgivet om
denne indsats. Med baggrund i egen forskning
blandt nomader i Sahara og som redaktør af
værket Dansk Nomadeforskning, fortæller Ida
Nicolaisen om denne spændende forskningstradition og de samlinger ekspeditionerne hjembragte til danske museer fra bl. a. Centralasien,
Mongoliet, Iran, Tibet og Nordafrika. I anden
sektion af foredraget, går Ida Nicolai-sen tæt på
selve forskningsarbejdet og vanskelighederne
ved at trænge ind i, forstå og analysere en helt
anden kultur. Hun belyser problemerne gennem sine egne erfaringer fra årelange ophold
blandt Punan Bah folket i Borneos regnskov.
Tid: Mandag den 23/4 kl. 16.30-18.15. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Pris: Kr. 100.

VESTHIMMERLAND

Vesthimmerlands Folkeuniversitet.
Komitéens medlemmer er: Ingevid KirkSørensen, tlf. 98671506, inks@stofanet.dk;
Gertie Elmo, tlf. 29477789; Minna Kristensen, tlf.
98671443; Rikke Christensen, tlf. 20208646, rc@
vibkat.dk; Berit Byg, tlf. 98677250, beritbyg@
gmail.com.
Hjemmeside www.fuvh.dk. Tilmelding til et af
komitémedlemmerne eller ved indbetaling
på konto i Jutlander Bank, Løgstør afdeling, nr.
9202-2070773077. MobilePay 26428889.
FINSK HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR
Kulturformidler Taina Hvidlykke.
Finland har i 2017 fejret 100 års selvstændighed, men den finske historie har lange rødder.
Rejs tilbage i tiden, og hør fortællinger om de
bevægelser og begivenheder, som banede vejen
til Finlands selvstændighed. Finlands historie
er tæt knyttet til resten af Norden, da Finland
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længe var en del af det svenske rige. I 1800-tallet
fik Finland autonomi som et storfyrstendømme
under den russiske Tsar. Finnerne måtte herefter kæmpe for finsk sprog og kultur, og især for
drømmen om en selvstændig stat.
I dag er Finland en moderne stat, og finnerne
er glade for et rigt kulturliv. Vi ser nærmere på
nogle af de vigtigste finske billedkunstnere og
arkitekter.
Tid: Torsdag den 25/1 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
Arrangementet er i samarbejde med Foreningen
Norden.
VERDEN FLYTTER SIG.
Tidligere
generalsekretær
i
Dansk
Flygtningehjælp Andreas Kamm.
De seneste års indvandrer- og flygtningestrømme mod Europa fylder meget i både den
offentlige debat, og samtalerne ved middagsbordene landet over. I dette foredrag vil Andreas
Kamm fortælle om flygtningeproblematikken
set fra en humanitær vinkel.
Andreas Kamm har arbejdet for Dansk
Flygtningehjælp i mere end 30 år og har
siden 1998 været generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp og har et indgående og nuanceret kendskab til emnet - både set fra et nationalt såvel som et internationalt perspektiv.
Tid: Torsdag den 8/2 kl. 19.00-21.00. Sted: Ranum
Efterskoles festsal, Seminarievej 29, Ranum. Pris:
Kr. 90. Arrangementet er i samarbejde med
Ranum-Malle-Vilsted sognes menighedsråd.
SVIG OG KÆRLIGHED I MARTIN A. HANSENS
LØGNEREN.
Lektor i teologi David Bugge, Aarhus Universitet.
Martin A. Hansens roman 'Løgneren' står ikke
blot som en af de bedst solgte danske romaner
nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt
og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om
Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for
hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige
omkostninger, men også løfte sløret for, hvordan
løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle,
når den stilles i kærlighedens tjeneste.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form
og forudsætter ikke, at man har læst Martin A.

Hansen.
Tid: Tirsdag den 6/3 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
RIGSFÆLLESSKABET OG FIKTIONEN.
Grønlandsk-dansk forfatter Nauja Lynge.
Forfatteren og debattøren Nauja Lynge er en
aktiv stemme i debatten om Grønlands rigsfællesskab med Danmark. Hun maner til besindighed i hastværket for grønlandsk selvstændighed.
Der er store omkostninger både menneskeligt
og økonomisk ved de potentielle kræfter, som
skal finansiere løsrivelsen fra Danmark. Men at
bevare og styrke rigsfællesskabet er en upopulær holdning blandt mange grønlændere. Efter
at Nauja Lynge blev en aktiv del af debatten i
2012, er hun nærmest blevet ekskluderet fra det
grønlandske samfund og har endda modtaget
dødstrusler.
I dette spændende og aktuelle foredrag, fortæller Nauja Lynge sin personlige historie om kampen for rigsfællesskabet.
Tid: Torsdag den 22/3 kl. 19.00-21.00. Sted:
Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade, Løgstør (indgang fra Fredensgade). Pris: Kr. 90.
Arrangementet er i samarbejde med Foreningen
Norden.
KUNST PÅ VIBORG KATEDRALSKOLE
Lektor, cand.mag. Karen Guldberg.
Velkommen til en aften med fokus på Viborg
Katedralskoles store og alsidige kunstsamling
og arkitektur. Karen Haderup Guldberg vil vise
os rundt på skolen og fortælle om udvalgte
værker, deres baggrund og komme med bud
på, hvad de kan bruges til. Desuden vil Karen
fortælle lidt om skolens arkitekturhistorie samt
åbne vores øjne for spændende detaljer ved den
store bygning - i både in- og exteriør. Aftenen vil
med andre ord byde på en guidet tur med kunsten og arkitekturen som omdrejningspunkt. Vi
kommer vidt omkring både hvad angår stilarter
og kunstarter men også rent fysisk, da skolen
og kunsten folder sig ud over 5 etager. Maks.
antal: 30. Tilmelding nødvendig. Samkørsel i
privatbiler.
Bemærk: Turen egner sig ikke for gangbesværede.
Tid: Torsdag den 5/4 kl. 19.00-20.30. Sted: Viborg
Katedralskole. Pris: Kr. 90.

TRO OG VIDENSKAB.
Professor, astronom Johan Fynbo, Niels Bohr
Instituttet, Københavns Universitet.
Johan Fynbo vil i foredraget først skitsere sin vej
ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Koldingegnen. Dernæst vil han fortælle
kort om, hvad han arbejder med inden for astronomien, give en introduktion til astronomiens
verdensbillede og Big Bang teorien og endelig diskutere spændingsfeltet mellem tro og
forskning.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens
modsætninger.
Johan Fynbo vil argumentere for, at det er fuldt
ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske.
Tid: Torsdag den 12/4 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.

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.
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Kunst &
Arkitektur
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk
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Kunsten at se på kunst

Arkitektur i
verdensklasse

Fra Guggenheim i
Bilbao til Gaudí i
Barcelona

Nordspanien er et skatkammer af bjergtagende
og billedskøn arkitektur af både historisk og
helt moderne oprindelse. I denne foredragsrække følger vi sporet fra spanskhedens vugge i
de gamle nordspanske klostres anlæg, de muslimske Taifa-fyrsters paladser samt traditionsrige mozárabiske, romanske og cisterciensiske
kirker. Med disse historiske forudsætninger ser
vi frem mod middelalderens genkomst i den
katalanske "Modernisme"-bevægelse, anført af
Antoni Gaudí (1852–1926) i Barcelona. Ildefons
Cerdà (1815–1876) forvandlede med sin byplan
Barcelona fra middelalderby til moderne storby.
Vi skal bl.a. se nærmere på den såkaldte "Bilbao
effekt" afstedkommet af spektakulære byggerier af stjernearkitekter som Frank Gehry og
Santiago Calatrava mhp at sætte Baskerlandets
hovedstad på verdenskortet som en fremsynet
kulturby. Gehrys dekonstruktivistiske museumsbygning for Guggenheim Bilbao fra 1997
regnes med rette for et af kollisionsarkitekturens mest udtryksfulde mesterværker.
A: Frank Gehry og Santiago Calatrava
fra Bilbao over Rioja til Barcelona.
Cand.phil., kunsthistoriker Inger Houbak.
B: Sanselighed og hellighed.
Arkitekturen og de fem sanser i middelalderens Spanien.
Lektor Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Aarhus
Universitet.
C: Barcelonas forvandling fra middelalderby til moderne storby. Cerdàs
byplan.
Lektor em., ph.d., Forfatter Ivan Tafteberg
Jakobsen.
D: Guds geometri: Gaudis arkitektur.
Lektor em., ph.d., Forfatter Ivan Tafteberg
Jakobsen.
KULTURREJSE: Foredragene følges op af kulturrejsen ”Fra Guggenheim i Bilbao til Gaudi i
Barcelona” fra den 26/10-4/11.
Yderligere oplysninger: www.cc5.dk.
4 onsdage kl. 17.00-19.00 (A:14/3, B:21/3, C:11/4,
D:18/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 395.
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Lektor, kunsthistoriker Jesper Møller-Andersen.
Man kan vælge at se på kunst fuldstændig på
ens egne præmisser og lade det virke på én –
og prøve at mærke efter hvordan det virker på
én – uden tanke for malerens virkemidler og
malerens budskab. Og det gør vi – Gud ske lov –
ofte. Har vi evnen til at tænke i billeder, fæstner
billedet sig i os – ofte med stor og uudslettelig
klarhed.
Men billeder har også et sprog. Billeder består
grundlæggende af tre ting: Motiv, emne og indhold. Hvad er det, der er malet, hvilken fortælling ligger der i det og hvilke tanker og følelser
ønsker kunstneren at udtrykke og sætte i gang
med sit maleri? Vi skal se på emne og indhold,
men først og fremmest på de virkemidler kunstneren har til sin rådighed.
Vi sammenligner billeder: Den enkelte kunstners billeder og hans kollegers på tværs af tidsaldre, stilarter og landegrænser – vi skal simpelthen finde ind til, hvad det er, der foregår på
lærredet, hvad enten det er hos en af de store
mestre eller en mindre kendt.
Torsdag den 8/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 695 (inkl. fuld forplejning).

Fra El Greco til Goya
Spansk maleri gennem 300 år
Cand.mag., kunsthistoriker Jørgen P. Steinicke.
Århundreders korstog mod maurerne (La
Reconquista - generobringen) afløstes kort
efter 1500 med erobringen (La Conquista) af
store dele af Nord- og Sydamerika. Det satte
afgørende spor i spansk mentalitet og dermed
kunsten, der blev et væsentligt element i den
katolske kirkes Modreformation. Maleriet tjente
alt overvejende kirke og kongemagt, men det til
trods fremstod en række unikke malere, der gik
nye veje: El Greco i Toledo, Ribera i Napoli og i
Sevilla Zurbarán og Murillo som de fremmeste.
I 1600-tallets kulturelle guldalder foldede hoffet
i Madrid sig ud med Velázquez som barokkens
store mester. Andre gode malere fulgte. 1700årene var dog ret kedsommelige, indtil en sidste
mester meldte sin ankomst: Goya – et kunstnerisk vulkanudbrud, hvis sene værk fik afgørende
betydning for det moderne europæiske maleri.
NY BOG: Temadagen er baseret på bogen 'Lys og
slagskygge - 300 års spansk malerkunst'. Bogen
kan købes til nedsat pris ved tilmelding.
KUNSTREJSE: Der arrangeres en kunstrejse til
Madrid, hvis der er interesse for det. Mere information på dagen.
Lørdag den 21/4 kl. 10.30-14.30
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 295 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger).

Kunstens kraftcentre:
Firenze og Venedig

Kunst til alle tider:
Fra Fidias til Giotto
Kunsthistorie . 1. semester

Cand.mag. René Juul.
Det var med et lidt forskelligt udgangspunkt,
at Firenze og Venedig i 1400-tallet oplevede
en vækst indenfor kunst, økonomi og videnskab, som Europa ikke havde oplevet magen til
i mere end 1.000 år. På bare et par generationer udvikledes teorier og færdigheder indenfor
både arkitektur, skulptur og billedkunst, som på
afgørende måde kom til at præge kunstproduktionen de følgende 500 år. Men hvorfor var de så
forskellige i deres udtryk? Med vægten lagt på
billedkunsten analyserer kurset fællesnævnere
og forskelle i konkrete værker og de vækstbetingelser, som lå til grund for de meget omskiftelige vinde, der blæste over Norditalien, og som
kom til gennemgribende at omdefinere kunsten i Europas tidlige renæssance.
Lørdag den 3/3 kl. 10.30-16.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

Hvor er kunsten henne?
- Lige nu og her!
Cand.mag., kunsthistoriker Peter Kær.
Temadagen skal gerne gøre os bedre i stand
til at se og forstå moderne kunst. Vi ser på helt
dugfriske værker, og vi dykker tilbage til firserne
for at få en sammenhængende forståelse for de
tendenser og strømninger, der er i spil i kunstens mere og mere spraglede univers.
Det bliver en tour de force gennem de sidste 40
års internationale strømninger og nybrud i kunsten fra 1980'erne og frem. Vi ser på, hvornår og
hvordan kunsten har flyttet grænser og udfordret vores forestillinger om kunst, og vi ser på de
platforme, hvor kunsten udfolder sig i dag.
Listen er lang over kunstnere og udtryk, der er
bemærkelsesværdige fra 80’erne og frem. Vi
kommer forbi bl.a. Cindy Sherman, Jeff Koons,
Richard Prince, Georg Baselitz og Anselm Kiefer.
De unge vilde i både Tyskland og Danmark.
I 90’erne og 00’erne skal vi stifte bekendtskab med bl.a. Felix Gonzalez-Torres, Christian
Boltanski, William Kentridge, Damien Hirst,
Hans Haacke, Olafur Eliasson og Chiharu Shiota.
Nutidskunsten i 2010’erne tager os med på
de største kunstudstillinger i verden og kunstnere som Mark Bradford, Candice Breitz, Erwin
Wurm, Takahiro Iwasaki og Anne Imhof.
Underviseren er kendt af mange som tv-vært på
flere DR- og TV2-programmer.
Lørdag den 17/3 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 395 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på dagen).

Mag.art., kunsthistoriker Gitte Tandrup.
Hvordan har billedsproget udviklet sig gennem
historiens løb? Der er abstrakte virkemidler med
former, linjer og farver. Der er det figurative med
mere eller mindre naturalisme. Der er symboler
og tegn. Kunst er meddelelser. Hvor står det og
det kunstværk i forhold til den historiske virkelighed? Kan man sætte ord på den æstetiske
slagkraft, Hvad er det største, der er skabt igennem tiderne i Vestens kunsthistorie?
Kursets første semester følger udviklingen i
den europæiske billedkunst fra o. 700 f. Kr til
o. 1350. Det er den antikke kunst med arkaisk,
klassisk, hellenistisk, romersk kunst. Det er middelalderens billedsprog med det byzantinske
og andre tendenser som vikingeslyng og karolingisk kunst, og det er udviklingen af romansk
og gotisk kunst. På kurset vil der være sideblik
til andre kulturers billedsprog i perioderne, og
man får en kunsthistorisk horisont med de klassiske gængse værker.
Kurset er første del af et forløb over 6 semestre
om billedkunsten fra antikken til i dag.
10 tirsdage kl. 13.30-15.30 (6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3,
20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).

Billedkunst før og nu i
myternes land
Kunsthistorie . 1. semester
Mag.art., kunsthistoriker Gitte Tandrup.
Det gælder her billedkunst, der skildrer myter
fra forskellige fortællesammenhænge. Der er de
antikke myter, der er de bibelske myter, og der
er myter fra den litterære verden, som Dante,
Boccaccio og Goethe. Det har været basis i
kunstens billeder op gennem tiden, og meget
moderne kunst vil gerne genfortrylle mytematerialet. Der er urstof i myterne om kamp, udvikling, kærlighed, forvandling og prøvelse, og det
giver spændende og vedkommende billedrejser.
Kunstnerne er blandt mange Michelangelo,
Rafael, Tizian, Rembrandt, Delacroix, Picasso,
Chagall, Axel Salto, Cindy Sherman, Arne
Haugen Sørensen og Peter Brandes.
Kurset fortsættes de kommende semestre. De
enkelte semestre kan følges enkeltvis.
10 tirsdage kl. 10.30-12.30 (6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3,
20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).
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Litterator, Sprog & Grammatik

Europæisk kunsts fortællinger. Kunsthistoriens
verdensbilleder
Kunsthistorie . 1. semester
Mag.art., kunsthistoriker Liana Erbs.
Verdensbilleder er, hvad kunstneren gengiver i
sine billeder, der genspejler en helheds opfattelse
af den menneskelige tilværelses vilkår! Kunsten
er et historisk dokument, en indgang til verden:
Psykiske verdener, kulturelle verdener. Hvad fortæller kunstværket om tidens mentalitet? Tidens
symboler?
På kurset nærmer vi os kunstværkerne og går i
dialog med deres tid og dens menneskers måde
at tænke og føle på! Hvilke tanker, følelser og livshistorier ligger bag de forskellige kunstværker? Vi
vælger kunstværker, der bærer fortællinger om
vores verden og den måde mennesker har forholdt sig til deres tid og erfaret verden på.
Kunstnere i fokus vil bl.a. være: Giotto, Massaccio,
Botticelli, Donatello, Leonardo da Vinci, Tizian.
Velasquez, Zurbaran. Murillo, Friedrich, Turner,
Delacroix, Goya, Købke, Th.Lundbye, Rørbye,
Hammershøj, L. A. Ring, Harald Slott Møller.
Kurset forventes fortsat de kommende semestre.
10 tirsdage kl. 16.30-18.30 (6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3,
20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 995.

At fotografere Danmarks
kyster
Kunstfotograf Janne Klerk.
Med udgangspunkt i bogværket ‘Danmark
Kyster’ og udstilling af værkerne rundt i ind- og
udland fortæller Janne Klerk om sit arbejde med
kystprojektet og de udfordringer, der er ved at
planlægge og realisere en rejse omkring 7500
km kyst. En nøje planlægning gav frirum til at
tage imod de mange muligheder, som mødet
med uventede syn og mennesker gav undervejs.
Ambitionen om at arbejdet skulle udfolde sig
dobbelt som bogværk og udstilling var klar fra
begyndelsen.
En del af foredraget vil omhandle selve genren
kunstfotografi og kunsten at se. Der er både ligheder og forskelle mellem malerens og fotografens måde at arbejde på, og indenfor fotografiet er der stor forskel på at arbejde konceptuelt
eller klassisk med motiverne.
Mød underviseren på www.janneklerk.dk.
Onsdag den 7/3 kl. 19.00–21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Dansk og nordisk kunst
Kunsthistorie . 2. semester
Cand.mag., kunsthistoriker Mathilde Teglgaard
Nielsen.
I dette semester undersøger vi kunstens udvikling fra rokokoen over guldalderen (nyklassicisme og romantik) til nationalromantikken.
Hele perioden er præget af et Europa i forandring, og dansk kunst påvirkes af impulser fra
Tyskland, Schweiz, Frankrig og Italien. Vi hører
om stiftelsen af Kunstakademiet i 1754, om
historiemaleriet, guldmedaljekonkurrencer og
dannelsesrejsen, grand tour. Vi ser, hvad tidens
skærpede fokus på det grundige naturstudium og linearperspektivet samt hvad den nye
metode, friluftsmaleri, betyder for kunsten. Vi
ser desuden, hvordan kongeforherligende kunst
og historiemaleri afløses af billeder af de nære
omgivelser, hverdagen og familien. Endelig ser
vi, hvordan tidens ideer om national identitet og
en dansk nationalkunst kommer til udtryk hos
de nationalromantiske landskabsmalere samt
hos folkelivsmalerne.
Kurset er anden del af et længere forløb om
udviklingen i billedkunsten fra antikken til i dag.
De enkelte semestre kan uden problemer følges
enkeltvis.
10 torsdage kl. 12.15-14.15 (8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3,
22/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).

FORSKNINGSBASEREDE
MASTERUDDANNELSER
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

Art-walk
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 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. Fokus er analyse og fortolkning af de enkelte kunstværker, dvs. afkodning af form, farve og komposition. Dernæst en
kunsthistorisk placering. Hvilken periode og stil
tilhører det enkelte værk?
Undervejs bliver der lejlighed til at nyde et glas
vin eller vand.
Lørdag den 10/3 kl. 11.00-12.45.
Mødested: Galleri Wolfsen, Tiendeladen 6.
Pris: Kr. 125 (inkl. et glas vin/vand)

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

EFTERUDDANNELSE
9940 9420
E V U @ A A U . D K · W W W. E V U . A A U . D K
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Kunst & Arkitektur

I dialog med kunsten

I kuratorens fodspor

Kunsthistorie . 2. semester

Ekskursion til Hobro og Kerteminde

Cand.mag., kunsthistoriker Pier Maria
Andersen.
På kurset skal vi gå på opdagelse i kunsthistorien.
Vi skal undersøge forskellige stilarter og kunstnere, se på hvilke ligheder og forskelle, der er. Vi
vil se på Guldalderen i forhold til Nyrealismen.
Undersøge en af 1980'er-generationens kunstnere, Kehnet Nielsen, ift eks-skolens Per Kirkeby.
Se på nyrealisten Thomas Kluge og hans forhold
til barokken, Jacob Rantzau og hans møde med
Oscar Björk fra en tidligere epoke i kunsthistorien og Lars Nørgaard, der på kurset skal ses i
dialog med Robert Storm P. Vi skal se på den
abstrakt-ekspressionistiske kunstretning med
bl.a. Anita Houvenaeghel, Felix Pedersen og
Niels Frank og deres fortolkning af naturen, og vi
skal vurdere, hvordan en plein-air-kunstner som
Finn Have arbejder i forhold til dem.
På kurset vil der være oplæg, billedanalyse
og efter aftale med deltagerne også praktisk
arbejde.
Kurset er fortløbende og omhandler hvert semester en udvalgt epoke eller stilart. Nye deltagere
er meget velkomne.

Turleder: Mag.art., kunsthistoriker Anne Lie
Stokbro.
Tag med kunsthistoriker Anne Lie Stokbro på tur
til to udstillinger, som hun har kurateret.
Første stop er Kunstetagerne i Hobro, hvor der
vises om i udstillingen ”Traditionsbrud. Tekstil
samtidskunst”. Udstillingen præsenterer 9 danske og en enkelt færøsk billedkunstner, som i
billeder, skulpturer og installationer anvender
tekstile materialer og håndarbejdsteknikker
som strik, hækling, broderi og filtning.
Før vi kører fra Hobro nyder vi morgenkaffe med
rundstykker, hvor efter turen går mod Fyn.
Her skal vi spise frokost på Marinaen i
Kerteminde, før vi får en guidet omvisning i
udstillingen ”GRØN. Modernisten Christine
Swane (1876-1960)” på Johannes Larsen Museet.
Udstillingen sætter spotlys på maleren Christine
Swanes udvikling fra Fynbomaler – hun var
søster til Johannes Larsen – til modernist. Et særligt fokus er på Swanes kunsthåndværk.
Anne Lie Stokbro har tilrettelagt udstillingen
på baggrund af sit konferensspeciale, og hun
er hovedforfatter på den store bog, der udkommer i tilknytning til udstillingen. Omvisningen er
således i kyndige hænder.
På hjemvejen spises middag på Kryb-i-Ly Kro
ved Fredericia.

10 onsdage kl. 18.30- 20.30 (7/2, 14/2, 28/2, 7/3,
14/3, 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4).
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 1.145 (inkl. adgang til Kunstens udstillinger på kursusdage).

Aalborg - En kulturby:
Nye byrum og offentlig kunst
Kunsthistoriker, cand.mag. Anne-Lise Schou.
Tidligere blev Aalborg kaldt byen med de
rygende skorstene. Eller byen der producerede
sprit, cement og socialdemokrater. I disse år
ændrer byen sig til at blive en videns- og kulturby.
På en guidet vandretur gennem Aalborg midtby
besøger vi de steder, hvor der er udviklet nye kulturinitiativer, som streetart, byrum og videnscentre for kunst og kultur. Turen går gennem byens
”nye rum” – pladser der er blevet renoveret, fået
ny offentlig kunst herunder de mange streetart
eller murmalerier, der spiller sammen med arkitekturen. Derudover kommer vi også ud på den
nye havnefront, der markant har ændret byen
med dens mange forskellige kulturelle tilbud
med rekreative områder.
Endelig vil vi gå indenfor i byens kultur- og
videnscentre, som er åbnet for offentligheden.
Vandreturen slutter af på Utzoncenter, hvor der
vil være mulighed for en servering.
Torsdag den 26/4 kl. 15.00-17.00.
Mødested: John F. Kennedys Plads 3, ved
Rytterstatuen.
Pris: Kr. 95.
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Lørdag den 2/6 kl. 7.30- ca. 22.00.
Mødested: Afgang fra Thomas Boss’ Gade,
Aalborg.
Pris: Kr. 995 (inkl. entréer, guide, kaffe/te, rundstykker og frokost + aftensmad excl. drikkevarer).

Kirkekunst - Ekskursion
Turleder: Mag.art., kunsthistoriker Anne Lie
Stokbro.
Folkeuniversitetet har efterhånden tradition
for guidede ture rundt til den moderne kunst i
landets kirker. Således også i foråret 2018, hvor
vi drager vestover til Salling og Skive. Vi skal se
Erik Heides alterudsmykning i Selde Kirke, Arne
Haugen Sørensens alterbillede og prædikestol i
Hindborg Kirke samt Sven Havsteen-Mikkelsens
alterbilleder i Dølby og Resen Kirker. Frokost spiser vi i Skive.
Ret til ændringer forbeholdes i tilfælde af kirkelige handlinger.
Lørdag den 7/4 kl. 8.00-ca. 16.30.
Mødested: Afgang fra Thomas Boss’ Gade,
Aalborg.
Pris: Kr. 695 (inkl. guide, kaffe/te, rundstykker og
frokost excl. drikkevarer).

Ubegrænset adgang
til kunst på Kunsten
Holder du af kunst og store kunstoplevelser,
så bliv medlem af vores klub og få fri adgang
til det hele for dig og en ven
•
•
•
•
•
•

Et års fri adgang til Kunsten og Utzon Center for dig og en ledsager
Invitation til udstillingsåbninger
10% rabat i vores butikker, Café Aalto og Restaurant JØRN for dig
og en ledsager
Nyhedsbreve tilsendt via mail
Gratis adgang til Louisiana for dig og en ledsager
Pris: 300 kr.

Bliv medlem af Klub Kunsten + Utzon på shop.kunsten.dk/klub,
eller når du besøger os.
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Kultur, Sociologi & Samfund

Vincent F. Hendricks:

david trads:

jesper tynell:

rolf lyneborg lund:

Fake News

verden under trump

ny offentlighedslov

lies and statistics

Fake News
Dr.phil., ph.d., professor i formel filosofi og forfatter Vincent F. Hendricks.
Politik og medier oversvømmes af fordrejninger, fortielser, forglemmelser og forvanskninger
af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, “alternative kendsgerninger” og “fake
news”. Det er nu et faktum, at misinformation er
noget, man aktivt må forholde sig til som politiker, som journalist og som borger. Men hvordan?
Det handler om at få opmærksomhed. Omtale i
æteren og trafik på de sociale medier. I informationstidsalderen er opmærksomhed en dyrebar
ressource. Omtale og trafik er penge, magt og
politisk indflydelse, selv hvis det er på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige
udfordringer, vi står over for.
Foredraget giver et første sammenhængende
billede af, hvordan opmærksomhedsøkonomien kan ende i det postfaktuelle demokrati:
Eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse,
debat og lovgivning.
NY BOG: Vincent F. Hendricks er sammen med
Mads Vestergaard aktuel med bogen 'Fake
News', som dette foredrag er baseret på.

50

Torsdag den 8/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295.

Kultur,
Sociologi
& Samfund
Se uddybende beskrivelser og eventuelle ændringer
på www.fuaalborg.dk

Verden under Trump!
Hvad pokker sker der?
Journalist, forfatter David Trads.
Verden fik et chok, da amerikanerne valgte
Trump – for med valget af den vilde bulderbasse,
en komplet uprøvet politiker, blev der med ét
vendt op og ned på den verden, vi har kendt
siden 2. Verdenskrig: Troen på at internationale
alliancer – som NATO, EU, FN m.m. – gør verden
sikrere, rigere – og ja, kort sagt bedre, er rystet.
Kontinentalsoklerne er sat i bevægelse. Intet er
som før.
David Trads, indsigtsfuld og underholdende
journalist, der har boet i USA i en årrække, giver
et aktuelt overblik over, hvad pokker der egentlig sker under Trump.
Torsdag den 15/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 145.
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Markedsføringen af den
nye offentlighedslov
Cand,mag. i historie, journalist og forfatter
Jesper Tynell.
Hvordan kunne Justitsministeriet give indtryk
af, at den nye offentlighedslov ville skabe større
åbenhed, når den i realiteten har slået en ring
omkring centraladministrationen? Hvilke metoder anvendte ministeriet? Hvad betyder forløbet
og den nye lov for demokrati og retsstat? Og
hvordan kan en kommende offentlighedslov i
stedet se ud, hvis den reelt skal give større åbenhed og samtidig fungere i praksis?
Om underviseren: Jesper Tynell er cand. mag.,
journalist og forfatter og modtager af bl.a.
Cavlingprisen. I den opdaterede udgave af hans
prisbelønnede bog, "Mørkelygten - embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura
og fakta", har han bl.a. skrevet et ekstra kapitel
om metoderne bag markedsføringen af den nye
offentlighedslov.
Lørdag den 26/5 kl. 11.00-13.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295.

Lies, damn lies and
statistics
Cand.pæd.soc., ph.d.-stipendiat Rolf Lyneborg
Lund.
Ordet: ”evidens” bliver en stadig større del af
den offentlige debat, og ofte forbinder folk evidens med talbaseret fakta. Politikere, medier
og virksomheder bruger tal til at fastslå pointer
og udpensle resultater, men oftere end vi tror,
bliver vi præsenteret for evidens der, teknisk set,
er korrekt, men som kræver en dyb forståelse
for datamaterialet for at kunne nå en korrekt
fortolkning.
Vi tager på en rejse i populærstatistikken og
undersøger, hvordan man, med meget simple
greb, kan manipulere med statistik for at vise
det, man gerne vil. Vi skal samtidigt se, hvordan
vi hver dag bliver præsenteret for evidens, der
måske ikke er helt, som vi tror, den er, og hvordan vi baserer vores dagligdagsbeslutninger på
en måske decideret fejlagtig fortolkning af tal.
Tirsdag den 6/3 kl. 19.15-21.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 95.
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Kultur, Sociologi & Samfund

Fred i verden Fredsby Aalborg
Et nyt initiativ vil integrere Aalborg i eksisterende,
internationale netværker og gøre byen til et center for fred ud fra sin egen unikke målsætning.
Aalborg skal være stedet, hvor man henvender sig,
når man vil kende verden, se ind i fremtiden og
arbejde for fred og bæredygtig udvikling.
Som et første skridt på vejen er der indbudt en
gruppe politiske personer, kendt for deres store
erfaring og humane livssyn til at causere over
emnet ”Fred i Verden – hvordan”.
Som afslutning afholdes der et opsamlingsarrangement, hvor lokale nøglepersoner perspektiverer
tankerne og igangsætter initiativet.
Arrangementet henvender sig til alle borgere i
Aalborg og Nordjylland.
Initiativet, der er sat i søen af arkitekt Niels Erik
Thomsen, bakkes op af kendte folk fra byen: Direktør
John Lundsgaard (Spar Nord Bank), advokat og
partner Anders Hjulmand (HjulmandKaptain),
museumsdirektør
Lars
Christian
Nørbach
(Nordjyllands Historiske Museum), professor Olav
Jull Sørensen og professor Bengt-Åke Lundvall
(begge fra Aalborg Universitet) og sekretariatsleder Kristian Møller Andersen (Folkeuniversitetet).
Der vil undervejs være mulighed for at melde sig
ind i den nystartede forening og være med fra starten. Se formålsparagraf etc. på www.fuaalborg.dk.

A: Globale udfordringer.
Tidl. udenrigsminister og formand
for FN Mogens Lykketoft, samt
journalist og forfatter Mette
Holm.
B: Samtale er forudsætning for
fred.
Tidl. folketingsmedlem Özlem
Cekic.
C: fred i verden.
tidl. udenrigsminister Per Stig
Møller.
D: Igangsætning af projektet ’Fred i
Verden, Fredsby Aalborg’.
arkitekt Niels Erik Thomsen og et
panel af lokale nøglepersoner.
Gennemgående moderator ER
lektor Johannes aNDERSEN,
aALBORG uNIVERSITET.
4 dage kl. 17.00-19.00 (A:5/2, B:21/2, C:20/3, D:10/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 300 (kr. 100 pr. gang). Mulighed for køb
af billet ved døren (medbring aftalte penge).
Studerende, lærlinge mv. med studiekort gratis adgang.
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EU – En introduktion

Store samfundstænkere

Det er denne foredragsrækkes formål at give
en kort introduktion til Den Europæiske Union.
Vi ser på baggrunden for vore dages EU og
om Danmarks til tider problematiske forhold
til unionen. Vi ser på, hvordan EU er opbygget; på kommissionen, Det Europæiske Råd og
Ministerrådet. Og hvordan bliver politik egentlig
til i EU?. Det er kompliceret, men nok ikke mere
kompliceret end fx den måde en dansk finanslov bliver til på. Da Danmark har formandskabet
i Europarådet fra november 2017 til maj 2018, er
det relevant at se nærmere på EU og menneskerettighederne. Endelig vender vi blikket udad og
ser på EU's rolle i Verden.
Oplægsholderne er fra Aalborg Centret for
Europæiske Studier (ACEuS) ved Aalborg Universitet.
A: Vore dages EU og om Danmarks forhold til
Unionen.
Professor Søren Dosenrode, Aalborg Universitet.
B: Hvordan er EU opbygget?
Adjunkt Laura Landorff, Aalborg Universitet
(oplæg på engelsk).
C: Hvordan bliver politik til i EU?
Lektor Lise Rolandsen Agustin, Aalborg
Universitet.
D: EU og menneskerettighederne.
Adjunkt Sandro Nickel (oplæg på engelsk).
E: EU's rolle i Verden.
Lektor Wolfgang Zank, Aalborg Universitet.

Ekstern lektor, cand.scient.soc. Morten
Ditlevsen, Københavns Universitet.
Hvad er sociologisk tænkning? Og hvordan har
den relevans for samfundet?
Sociologien opstod i det 19. århundrede, hvor
det før-moderne samfunds orden og mening
var brudt sammen, og det moderne samfunds
udvikling og problemer skabte et behov for
at forstå det moderne menneskes vilkår. Det
moderne samfunds krisetendenser var blevet
tydelige, men de blev begrebet på forskellige
måder af de tre store sociologiske klassikere:
Marx, Durkheim og Weber.
Fra 1890’erne og frem til 1930’erne udviklede
Sigmund Freud den psykoanalytiske teori
og praksis, på baggrund af erfaringer med
de nye former for menneskelig lidelse, det
moderne samfund skabte, og psykoanalysen blev vor tids væsentligste videreførelse af
oplysningsfilosofien.
Frankfurterskolen (Horkheimer, Adorno, Fromm
o.a.) udviklede en kapitalismekritisk sociologi,
under indflydelse af såvel de klassiske sociologer og Freud, som erfaringerne med fascisme og
med det forbrugersamfund, der voksede frem
efter 2. Verdenskrig.
A: Karl Marx: Kapitalismekritik.
B: Emile Durkheim: Solidaritet og anomi.
C: Max Weber: Rationalitetens jernbur.
D: Sigmund Freud: Ubehaget i kulturen.
E: Frankfurterskolen: Fremmedgørelse, forbrugerisme og autoritetstro.

5 onsdage kl. 17.00-19.00 (A:14/3, B:21/3, C:4/4,
D:11/4, E:18/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 495.

Fantastiske Balkan –
Europas urolige hjørne
Kulturhistoriker, cand.mag. i historie og socialantropologi Irene Hellvik.
Balkan er et kludetæppe af etniske, sproglige og
kulturelle forviklinger. Der er mange ligheder,
men også mange forskelligheder. Dette ophører,
for en kort bemærkning, da Tito kom til magten
lige efter 2. Verdenskrig. Gammelt nag dukkede
op igen ved selvstændighederne omkring 2000.
Foredraget fortæller om udviklingen over
tid i Albanien, Bosnien-Hercogovina, Kosovo,
Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og
Slovenien.
Tirsdag den 6/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

5 tirsdage kl. 17.00-18.45 (A:27/2, B:6/3, C:13/3,
D:20/3, E:27/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 445.

En retsmediciners hverdag
I samarbejde med Aalborgbibliotekerne

Afdelingslæge, speciallæge i retsmedicin Asser
Hedegård Thomsen, Institut for Retsmedicin,
Retspatologisk afdeling, Aarhus Universitet.
Retsmedicinske
problemstillinger
omtales
jævnligt i forbindelse med kriminalsager og indgår ofte i bøger, film og tv-serier. Men hvad laver
en retsmediciner egentlig? Har det kun med
død og ødelæggelse at gøre? Kan man afgøre,
om et voldsoffer taler sandt? Kan skeletter tale?
Hvad sker der ved kvælning, skud og knivstik?
En væsentlig del af retsmedicinerens arbejde
er at undersøge afdøde for at afgøre, om de er
slået ihjel af en anden person. Dette er oftest

ganske nemt, men kan til tider volde problemer.
I foredraget fortælles om en dagligdag som
retsmediciner og om overvejelser i forbindelse
med et kommende forskningsprojekt om drab i
Danmark. Det bliver spændende, uhyggeligt og
forbudt for børn.
Mandag den 5/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Hovedbiblioteket, Medborgerhuset
(Glashjørnet), Rendsburggade.
Fri entré (tilmelding ej nødvendig).

Din økonomi
Cand.merc. René Juul, CBS.
Nyere forskning har blotlagt en række helt unødvendige fejl, som de fleste danskere begår, når
de investerer i værdipapirer, herunder pensionsopsparing. Over to mandage ser vi nærmere på,
hvordan man optimerer sin langsigtede opsparing under hensyn til gældende skatteregler.
A: Aktiestrategier.
Aktiemarkedet er et af de allermest overvågede markeder, og jagten på profit har trukket
enorme tidsmæssige ressourcer på udarbejdelse af analyser af svingende kvalitet. Gennem
de seneste 100 år har der været forsket intenst i,
om det er muligt at udfinde særlige strategier,
der kan sikre overnormale afkast til investorerne.
De fleste forskningsresultater har været frugtesløse, og mange har betalt dyre lærepenge på
fejlslagne strategier, men findes der nogen tilgangsvinkler, der på længere sigte har vist sin
duelighed?
B: Pensionsplanlægning.
Af flere årsager får danske opsparere for lidt ud
af deres pensionsopsparing, men alt for få gør
noget ved det. Undersøgelser viser, at gennemsnitsdanskeren bruger under 1 time om året på
pensionsplanlægning. Kurset præsenterer en
række forhold, som enhver bør være opmærksom på i overvejelser om pensionsopsparing og
giver bud på, hvad man kan gøre ved det.
2 mandage kl. 16.30-19.15 (A:12/3, B:19/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295 (pr. gang kr. 175).
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Etnografi
Etnografi er en af de klassiske tilgange inden for
samfundsvidenskabelig forskning. Imidlertid er
etnografi ikke blot én ting, én tilgang eller én
metode. Der findes mange forskellige måder at
bedrive etnografisk forskning på. Denne foredragsrække introducerer til forskellige traditioner og temaer indenfor og perspektiver på etnografisk forskning i en samfundsvidenskabelig
kontekst.
Foredragsrækken har et bredt sigte og introducerer til en varieret række af bindestregsetnografier, der alle er videreudviklinger af den
klassiske antropologiske etnografi, og som alle
repræsenterer aktuelle forskningsområder. I
løbet af de tre foredrag vil forskellige empiriske
nedslagspunkter, herunder blandt andet i studier af urban ulighed, social segregering, pendling og internetpraktikker, blive præsenteret.
A: Chicago-etnografi.
Lektor, ph.d. Anja Jørgensen, Aalborg Universitet.
B: Internet-etnografi.
Lektor Malene Charlotte Larsen, Aalborg
Universitet.
C: Mobil-etnografi.
Adjunkt Hanne Louise Jensen, Aalborg
Universitet.
3 tirsdage kl. 19.15-21.00 (A:17/4, B:24/4, C:1/5)
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Grønland goes global
Hvorfor skal Grønlandshavnen flyttes fra
Aalborg? Hvorfor er Grønland interesseret i Kina
– og er Kina egentlig interesseret i Grønland?
Hvorfor fylder Thule-basen og oprydningen
efter amerikanerne stadig så meget? Hvordan
hænger grønlandsk olieudvinding og klimaudfordringer sammen? Og hvilken rolle spiller sælskind i modstanden mod Greenpeace og forholdet til EU? Grønland har været i vælten, siden
Selvstyret blev indført, og ønsket om selvstændighed kaster mange spørgsmål af sig. I denne
foredragsrække vil fire forskere fra CIRCLA fra
Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg
Universitet trække linjer fra dagens kontroverser
i Rigsfællesskabet: Tilbage til kolonitiden, der var
mere global, end man måske skulle tro – op gennem hjemmestyreårene, som på mange måder
(også) var en søgen ud i verden efter andre løsninger end danske – og frem mod selvstændighed, båret af samarbejde med nye partnere.
A: Rigsfællesskab og/eller (u)afhængighed .
Lektor Ulrik Pram Gad, Aalborg Universitet.

54 |

B: Er kinesiske miner i Grønland lagt på is?
Adjunkt Jesper Zeuthen, Aalborg Universitet.
C: Grønlands dobbelte klimastrategi.
Lektor Lill Bjørst, Aalborg Universitet.
D: Sælskinds-kontroverser og "sælfies" i Arktis.
Ph.d.-stipendiat Naja Graugaard.
4 mandage kl. 17.00-19.00 (A:26/2, B:5/3, C:12/3,
D:19/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Karneval – Gamle og nye
traditioner
Cand.mag., kunsthistoriker Anne-Lise Schou.
Tusindvis af karneval finder sted over hele jorden. Nogle ud fra tradition, andre ud fra protest
mod undertrykkelse og andre igen om turisme,
men de fleste drejer sig om at fejre og feste.
Foredraget vil først sætte fokus på karnevallets
historie fra hedensk tid og på den gamle katolske tradition. Ifølge den katolske tradition holdt
man et kostumefestival dagen før den første dag
i fasten. Katolikker skulle ikke spise kød i fasten,
og derfor kaldte de festen ”carnevale”, dvs. at
sætte kødet væk. Skikken spredte sig senere til
det øvrige Europa og Nord- og Sydamerika.
Nutidens karneval foregår på mange forskellige
måder efter historiske og lokale traditioner. Alle
steder afvikles karneval med store forberedelser
af parader med dans, performance og pragtfulde designede kostumer. Aalborg Karneval er
ex. Nordeuropas største karneval og tiltrækker
hvert år tusindvis af gæster. Bag karnevalsoptoget ligger mange timers forudgående udvikling af ideer, design af kostumer, rekvisitter m.v.
Derfor vil foredraget med visning af billeder
og video ske i Carneval Village i Nørresundby.
Her kan man efter foredraget se værksteder og
kostumer fra de herboende karnevalsgrupper.
Torsdag den 19/4 kl. 14.00-16.00.
Sted: Karneval Village, Frederik Raschs Vej 15,
Nørresundby.
Pris: Kr. 95.

Hvad er der galt med
Mellemøsten?

Våbenfascination og
kriminalitet i USA

Journalist Hanne Foighel, DR og Kristeligt
Dagblad.
Hvad er der galt med Mellemøsten? – en gennemgang af de sidste 100 års konflikter, krige og
fredsforsøg - med særlig vægt på den seneste
udvikling. Hver gang vi hører om Mellemøsten,
handler det om krig, borgerkrig, uroligheder,
oprør mm. Den konstante uro tillægges ofte,
at stormagterne efter 1. Verdenskrig tegnede
grænser i sandet uden at forstå etniske forskelle
mellem klaner og religiøse grupper. Andre
mener, at al uroen skyldes, at den jødiske stat
Israel blev plantet midt i den arabiske verden.
Andre igen, at det er USA’s invasion i Irak, der
er årsagen til det sidste årtis uro. Og det er syv
år siden, en Tunesisk grønthandler satte ild på
sig selv og indledte det Arabiske Forår, der aldrig
blev aldrig til sommer.
Så hvad er egentlig op og ned i Mellemøsten?
Foredraget trækker linjer i sandet og giver et
bredt overblik over udviklingen i Mellemøsten
gennem de seneste 100 år.

Cand.mag. i historie og engelsk, Finn Madsen.
Intet andet lands befolkning er så "tungt"
bevæbnet som den amerikanske. Retten til at
eje de fleste typer skydevåben er sikret i forfatningen, og der er absolut ingen udsigt til,
at dette vil blive ændret. Det amerikanske forbundspoliti FBI vurderer, at der er mindst 300
mio. skydevåben i omløb. Dette betyder i teorien, at hver eneste amerikaner – baby som
olding – er i besiddelse af mindst et våben. Dette
forhold betyder dog ikke, at drabsfrekvensen og
kriminaliteten er tilsvarende tårnhøj. Groft sagt
er den amerikanske kriminalitet knyttet til 'the
inner cities' i storbyerne, mens landdistrikterne
i stor udstrækning er fredsommeligheden selv,
hvor man ofte finder det unødvendigt at låse
bil og hus. De mange politidrab, hvor betjente
har skudt formodede lovovertrædere, som nægtede at efterkomme givne ordrer, og de hyppige
'spree killings', hvor en gerningsmand går amok
er med til at give et noget enøjet og stereotypt
billede af vold og kriminalitet i USA.

Søndag den 18/3 kl. 10.00-14.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

2 tirsdage kl. 19.00-20.45 (10/4, 17/4).
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 195.

Hvad er fremtidsforskning? El Camino – Pilgrimsruten
til Santiago
Cand.scient.soc., fremtidsforsker Birthe
Linddal.
Hvad er fremtidsforskning? Og hvorfor er det
vigtigt at forholde sig til fremtiden? I de senere
år er det blevet mere populært at tale om fremtiden. Ofte spørger man ligefrem en fremtidsforsker til råds, hvis man gerne vil vide mere om,
hvordan fremtiden bliver, eller om en nutidig
idé giver mening i forhold til fremtiden. Men
hvad er fremtidsforskning for en størrelse? Giver
det overhovedet mening at tale om forskning i
fremtiden, for hvem ved, om fremtiden eksistere
– og hvordan?
Hør en fremtidsforsker fortælle nærmere om
fremtidsforskningens historie, metoder og
væsentligste redskaber, nemlig tidens største
megatrends. Der vil blive en kort gennemgang
af nogle af tidens væsentligste megatrends som
fx digitalisering, bæredygtighed, individualisering og økonomisk vækst, mens der også vil
blive et kort indblik i tidens væsentligste modtrends og deres mulige indflydelse på verden.
Onsdag den 4/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 95.

Cand.mag., journalist Henrik Kidmose.
Tag med på en kulturrejse langs den gamle pilgrimssti til Santiago de Compostela, hvor den
smukke og afvekslende natur, kulturminderne
og de mange mennesker skaber en særlig
stemning. De seneste år har El Camino opnået
en utrolig popularitet. Mennesker fra hele verden mødes undervejs og får oplevelser for livet.
Hvad er baggrunden for dette? Hvorfor søger så
mange mennesker mod Santiago?
Gennem mere end 1000 år har mennesker gået
mod Santiago og undervejs fået oplevelser for
livet. Visse basale elementer er de samme på
ruten, mens det moderne liv og turismen også
har sat sit præg på oplevelsen. Foredraget belyser både pilgrimsrutens historiske betydning og
dens aktuelle popularitet. Til slut i foredraget
bliver der også givet praktiske råd, hvis man selv
overvejer at begive sig mod Santiago.
Onsdag den 14/2 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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CERN og Higgs partikel
5 år efter
Postdoctoral Associate Physics Lotte Thomsen,
Yale University.
I 2012 skete det endelig: Verdens største partikel
accelerator, CERN, fandt Higgs partiklen! Den
var forudsagt næsten 50 år tidligere, og tusinder af fysikere, teknikere, dataloger, politikere og
mange andre havde siden da arbejdet hårdt for,
at opdagelsen i 2012 blev mulig. Opdagelsen af
Higgs partiklen var et stort skidt på vejen til at
besvare et af menneskehedens grundlæggende
spørgmål: Hvad består universet af?
Opdagelsen blev fuldt af mange, og Nobel
Prisen blev prompte givet til teoretikerne, der
havde forudsagt Higgs partiklen. 2012 var en en
kæmpe fest i partikelfysikkernes verden.
Året er nu 2017, og hvad er status her fem år efter?
Hvad laver fysikere ved CERN nu? Hvad er CERN
egentlig? Hvad er Higgs partiklen? Hvordan blev
den egentlig fundet? Passer den med det teoretiske forventet i Standard Modellen? Hvad er
Standard Modellen? Ved man alt om Higgs nu?
Kender man alt omkring partikler i universet? Er
der overhovedet flere gåder tilbage? Har partikelfysikere sejret og overflødiggjort sig selv? Kan
vi lukke og slukke CERN.

Cand.scient. i astronomi Peter Bjørnholt.
Exoplaneter er planeter, der kredser om en
anden stjerne end solen. Der er fundet over
3.600 nye planeter i 2.700 nye planetsystemer,
og mange tusind flere er på vej i dette nye
spændende område indenfor astronomien.
Vi skal se på al den nye forskning, som fokuserer på planetdannelse, planeters opbygningen,
observationsteknikker, kaosteori. planetbaner
og Kepler satelitten. Desuden er solsystemets
udforskning naturligvis også i fokus – herunder
nye observationer af planeterne, asteroiderne,
kometerne og måske en ny 10. planet. Der er
fundet en del Jord-lignende exoplaneter i den
beboelige zone, hvor der kunne findes flydende
vand, så liv på andre planeter og stjerners påvirkning af planeter vil også være en del af kurset.
Lørdag den 7/4 kl. 10.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Livet, universet og alting

Astrofysiker, ph.d. Michael Linden-Vørnle,
Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU.
Selvom Danmark er et lille land, er vi alligevel
både videnskabeligt og teknologisk involveret
i mange internationale rummissioner og også
bemandet rumfart med vores danske astronaut
Andreas Mogensen. Michael Linden-Vørnle, der
er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space,
vil fortælle om nogle af de aktuelle og fremtidige
missioner, hvor dansk rumforskning og rumindustri er med på banen – fra Swarm-missionen,
der løfter arven efter Ørsted-satellitten, til James
Webb Space Telescope, som bliver det hidtil største rumteleskop. Dertil kommer Juno-sonden,
der kredser om Jupiter, Planck-satellitten, som
har studeret eftergløden fra big bang og ASIMinsrumentet, der skal studere kæmpelyn fra den
Internationale Rumstation. Temalørdagen indledes med en introduktion til verdensrummet
– fra Jorden og ud til de fjerneste galakser.

Science fiction har givet os mange gode spørgsmål: Hvordan ser livet i universet ud, og hvorfor
har vi ikke fået besøg endnu? Hvor langt er der
fra universets begyndelse til dets slutning, og
hvad er der på den anden side? Det er nemmere
at spørge end at svare, men selv hvis vi ikke kan
besvare alle spørgsmål, kan vi dog efterhånden
komme med nogle kvalificerede gæt.
A: Liv i rummet.
Professor i astrobiologi Kai Finster, Aarhus
Universitet.
Viking missionerne til Mars for over 40 år siden
var det første forsøg på at lede efter liv uden for
Jorden. Sidenhen er der kommet mange missioner til, som leder efter liv, og ud over Mars er
forskerne begyndt på at rette kikkerten både
mod Jupiter-månen Europa og Saturn-månen
Enceladus samt planeter uden for vores solsystem. De store spørgsmål er: Er der liv? - og hvordan kan vi vide, at det vi har fundet er liv?
B: Universet(s) ender.
Astrofysiker Ole Eggers Bjælde, Aarhus Universitet.
Universet er et forunderligt sted med milliarder af galakser, kæmpemæssige sorte huller og
ufattelige afstande. Vi har i dag en fantastisk
stor viden om Universet, men der er stadig store
huller i vores viden. Hvordan startede Universet
og hvordan slutter det? Hvorfor er der enorme
sorte huller i midten af galakser? Hvorfor har
tiden kun en retning? Er der kun ét Univers?

Lørdag den 10/3 kl. 10.00-15.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 295.

2 onsdage kl. 19.00-20.45 (A:4/4, B:11/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195 (pr. gang kr. 125).

2 torsdage kl. 19.00-20.45 (1/3, 8/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Danmark i rummet

58 |

Exoplaneter

Kanoner, raketter og
missiler
Lic.tech. Carl-Erk Sølberg.
Ovenstående isenkram har fået en mere end
kedelig aktualitet. Desværre er der en tradition
for at fremstille ting og sager, der kan skade
andre mennesker – ja, ikke alene skade, men slå
dem ihjel. Dog er det sådan, at de samme ting
kan anvendes til fejring af glædelige begivenheder, f.eks. årsskiftet ved udsendelse af lys og
lyd. Uanset anvendelsen er det spændende at få
styr på virkemåden, og derfor skal det også være
hovedsigtet med det tilbudte foredrag.
Den almindelige historiske udvikling kan man
google, men forståelsen af virkemåden fås ikke
så let. Den bygger nemlig på den klassiske mekaniske fysik, som Newton og efterfølgere gav os
den. Vi begynder med den grundliggende ballistik, vi ser på forskellen mellem kanoner og
raketter, og siden skelner vi mellem raketter og
missiler.
Onsdag den 21/3 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Hvor langt skal vi gå i
jagten på evigt liv?
Professor Thomas G. Jensen, Aarhus Universitet
og journalist, adjungeret lektor Klavs Birkholm,
Aalborg Universitet.
For første gang nogensinde er det lykkedes forskere at skabe et foster ved at blande menneske- og grisestamceller, dvs. skabe en såkaldt
’menneskegris’. Det resultat åbner op for nye
muligheder for at dyrke erstatningsorganer til
mennesker i grise og dermed afhjælpe den store
mangel på organer. Det vil i et fremtidsscenarie
kunne give os mennesker markant længere tid
at leve i – måske endda være et skridt på vejen
til det evige liv?
Men forskningen rejser også en række etiske
dilemmaer. Bliver grisene for menneskelige?
Kan man etisk forsvarligt bruge grisene som
værtsdyr til at dyrke organer til mennesker? Hvor
langt skal vi gå?
Tirsdag den 13/3 kl. 17.00-19.15.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Limfjorden og landskabet
En natur- & kulturhistorisk bustur
Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen,
Nordjyllands Historiske Museum.
Tag på strejftog med bus rundt om den østlige
Limfjord. Vi skal opleve et Limfjordslandskab, der
til alle tider har været under forandring. Sidste
istid skabte et ungt landskab, som mennesker
siden bondestenalderen har sat sit præg på. Skov
er blevet fældet, og heden er blevet dyrket, men
også i nyere tid har jagten på ny landbrugsjord
skabt forandringer, som i dag nok ikke ville været
muligt.
Limfjordsegnen har altid været en kilde til gode
fortællinger, og undervejs skal vi se på nogle
af de markante lokaliteter i det forholdsvise
unge Limfjordsland. Vi skal besøge oldtidsminder, kirker og klostre og smukke naturreservater. Undervejs er der indlagt små vandreture.
Turen indeholder bl.a. besøg på Lindholm Høje,
Sebbersund, Aggersborg og Ulvedybet. Egen
medbragt frokost indtager vi i det fri, og der bliver
lejlighed til at nyde Limfjordens fantastisk natur
fra nogle af Limfjordslandets fine højdedrag.
Lørdag den 2/6 kl. 10.00-16.00.
Mødested: Lindholm Høje Museet, Vendiavej,
Nørresundby.
Pris: Kr. 445 (inkl. bustur og guide).

Mollusker

I samarbejde med Vendsyssel Stenklub
Amatørgeolog Ingemann Schnetler, Danmarks
Naturfredningsforening.
Mollusker, i almindelig tale bløddyr, omfatter
snegle, muslinger, søtænder, skallus og blæksprutter samt nogle få andre mindre vigtige
grupper. De er almindelige og typiske fossiler
fra Tertiærtidens aflejringer, og en boreprøve
kan ofte tidsbestemmes ud fra dens indhold af
mollusker. De allerfleste arter lever i havet, og
en undersøgelse af de fossile arter kan fortælle
om svingninger i havdybde, temperatur og forbindelser til andre have i det område, der i dag
udgør Danmark.
Tertiærtiden er populært sagt tiden efter den
store masseuddøen, da dinosaurerne og en
lang række andre dyr forsvandt for 65 millioner
år siden og indtil for ca. 1,8 millioner år siden.
Foredraget vil fortælle om de forskellige klasser af mollusker, deres inddeling og store artsrigdom og variation i levevis og morfologi. Der
vil blive fortalt grundigt om bl.a. navngivning,
beskrivelse og opstilling af nye arter. .
Lørdag den 17/3 kl. 10.00-14.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 250.
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Vulkanisme og
masseuddøen

Bjergarter – Jordens
byggesten

I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

I samarbejde med Vendsyssel Stenklub

Lektor, cand.scient. Jan Thygesen og seniorforsker, dr.phil. Svend Stouge, Naturhistorisk
Museum, Københavns Universitet.
Voldsomme vulkanske episoder kendes både i
nutiden, i historisk tid og gennem jordens lange
fortid, som det ses af jordens geologi. Vulkanske
udbrud påvirker både jordoverfladen og klimaet; de har ødelagt mange kulturer, og de har
især haft en voldsom påvirkning på udviklingen
af liv på jorden og klimaet gennem tid. Disse
episoder kendes fra geologien, som i dag peger
mod, at store vulkanske udbrud over længere
tid sandsynligvis var hovedårsagen til masseuddøen af organismer, som det bl.a. er kendt fra
Perm-Trias og Kridt-Palæogen grænserne.
Den geologiske evidens samt flere andre
eksempler vil blive belyst og relateret til jordens
dynamiske historie, der aflæses gennem pladetektoniske modeller, vulkanisme og palæobiogeografien. Fordelingen af fossile organismer
og deres geografiske fordeling giver kritisk information til både at kalibrere vulkanske episoder
samt deres effekt jordens nyere historie.

Lektor em., geolog, cand.scient. Hans Dieter
Zimmermann, Aarhus Universitet.
Bjergarterne er Jordens byggesten og er uundværlige som mineralråstoffer. Nogle
bjergarter dannes i stor dybde, andre på jordoverfladen. Nogle er op til fire milliarder år
gamle, andre dannes i dette øjeblik.
Hvordan har bjergarterne udviklet sig? Hvad gør
dem så forskellige? Og hvilke metoder gør geologer brug af for at finde ud af, hvordan bjergarter
”ser ud indeni”, ud fra hvilke udgangsmaterialer,
de har dannet sig, og ved hvilke betingelser?
De vigtigste bjergarter vil blive beskrevet mineralogisk og teksturelt og sat i relation til deres
udgangssammen¬sætninger og dannelsesprocesser. I weekendens praktiske del kommer du
til at arbejde med 20-30 forskellige håndstykker. De vil blive karakteriseret systematisk og
bestemt på grundlag af deres makroskopiske
kendetegn.

Lørdag den 10/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

Weekenden den 24-25/3; lørdag kl. 10.00-16.00,
søndag kl. 9.00-15.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 595.

HV ILK E A F
P LA N E TE N S
U DFORDRIN GE R
V IL DU LØS E ?
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

Feltornitologi

Fossiler ved danske kyster

I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening,
Nordjylland

Cand.scient., geolog Line Henriette Broen.
Hvem har ikke samlet et forstenet søpindsvin
op på stranden og undret sig over, hvor det
er kommet fra, og hvordan det er blevet til?
Undergrunden under Danmark er fuld af spor
efter et urhav, som eksisterede for millioner af
år siden, og sporene kan man finde overalt ved
kysterne, i grusgrave og i kalkbrud.
Fredag aften fortælles om sporene efter urhavets eksotiske dyreliv fra trilobitter, hajtænder
og krabbeboller til de mange forskellige søpindsvin. Hør hvordan de er blevet til fossiler og hvordan du selv kan aflæse deres historie. Har du
egne spændende fund derhjemme, er du velkommen til at tage dem med til fremvisning og
evt. få dem bestemt.
Lørdag tager vi i egne biler ud til et par lokaliteter i det nordjyske/i omegnen af Aalborg og
prøver selv at finde fossiler.

Forfatter, ornitolog Klaus Malling Olsen.
Dette er et kort og intenst kursus i, hvordan du
lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter
i Aalborg fredag aften med teori, hvor vi gennemgår nogle af de fugle, der er chance for at
se på lørdagens ekskursion. Vind og vejr har stor
betydning for, hvor vi tager hen. Ved godt vejr
(gode solchancer og gerne østlige til sydlige
vinde) tager vi til Skagen for at studere trækket af rovfugle og svømmefugle samt småfugle.
Hvis vejret er dårligt for træk, besøger vi i stedet
Vejlerne, hvor vi ser på svømme- og vadefugle,
og måske besøger vi Bulbjerg med sin koloni af
Rider.
Om underviseren: Klaus Malling Olsen har skrevet en lang række fuglebøger, bl.a. ’Rovfugle
i felten’, og han står for den danske udgave af
felthåndbogen ’Fugle i felten’. Han har gennem
de seneste årtier undervist i kunsten at kende
fuglene.

Fredag-lørdag den 6-7/4; fredag kl. 18.30-21.00
og lørdag kl. 10.00-15.00.
Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen
12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales
nærmere fredag).
Pris: Kr. 395.

Fredag-Lørdag den 27-28/4; Fredag kl. 18.3021.00 og lørdag kl. 10.00-15.00
Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen
12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales
nærmere fredag)
Pris: Kr. 695 (medlemmer af DOF dog kr. 495).

BLIV INGENIØR INDEN FOR:

I samarbejde med Vendsyssel Stenklub
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N AT U R - O G K U LT U R L A N D S K A B S R E J S E R
Store rejseoplevelser

OPLEV
VERDEN

TEKNISK ARRANGØR

Medlemsnr. 1999

Dodekaneserne

De græske øer Kos, Kalymnos,
Tilos og Nisyros
Forår 2018. 13 dage (31/3 - 12/4).

Balkan

Bosnien-Herzegovina,
Republikken Szerpka samt
Montenegro
Forsommer 2018. 13 dage (1/6-12/6).
Rejsen, der gennemføres som en rundrejse, begynder i Bosnien-Herzegovina
og slutter i Montenegro.
Rejsen indledes med besøg i de to
historiske byer, Sarajevo og Mostar –
begge sker under ledsagelse af guider.
I de følgende dage besøges en række
nationalparker og andre naturområder, der dels er beliggende ved
havets overflade og dels i højder på
omkring 1.000 meter over havet. I de
Dinariske Alper færdes vi i flere dage
i højder på omkring og over 2.000
meter over havet (bl.a. ved hjælp af
specialkøretøjer).
I slutningen af rejsen får vi bl.a. lejlighed til at bevæge os i områder, der
er rige på gletchersøer samt vandre i
sommer-græsningsområder med små
sommerlandsbyer, der på Balkan kaldes ’katuns’. ’Katuns’ er modstykker
til den skandinaviske sæterdrift.
Vi råder hver dag over egne køretøjer
i form af busser, minibusser og jeeps.
Vejl. pris: Kr. 16.700.
Deltagerantal max. 18.
Rejsearrangør: Samson Travel,
Rams Travel og rejseleder Flemming
Thorning-Lund.

Forårsrejse til fire særdeles forskellige
Dodekanesiske øer: Kos, Kalymnos,
Tilos samt Nisyros.
De to mindste øer, Nisyros og Tilos, har
til sammen et areal på størrelse med
Læsø. Begge er af stor international
betydning som forskningsområder.
For Nysiros’ vedkommende drejer det
sig om løbende studier af tegn på jordskælvsaktiviteter og vulkanisme.
Som en ’trædesten’ mellem Sydeuropa
og Nordafrika er Tilos med dens
mængde af ubeboede småøer og skær
af stor vigtighed for mange trækkende
fuglearter. I 2006 blev ’Tilos National
Park’ etableret i samarbejde med den
daværende græske regering.
De to øvrige øer, der indgår i rejsen,
Kos og Kálymnos, er begge bjergrige
og byder på områder af stor naturhistorisk og kulturhistorisk interesse.
Det indre Kálymnos, der er opbygget af
kalksten, byder på mange stejle klippepartier med en interessant flora.
Vejl. pris: Kr. 16.300.
Deltagerantal max. 18.
Frist for tilmelding er den 12/1 2018 ellers kontakt rejselederen.
Rejsearrangør: Samson Travel og
rejseleder Flemming Thorning-Lund.

Sydafrika

Cape Province
Tidligt efterår 2019. 15 dage (udrejse
ca. 1/9).
På rejsen besøges de kystnære områder af Northern, Western og Eastern
Cape, der til sammen rummer omkring
8.600 forskellige plantearter. Ca. 70
% af denne artsrigdom er ikke fundet andre steder i verden end i Cape
området. The Western Cape tilhører sammen med det sydlige Californien,
Sydvest- og Sydaustralien, det
vestlige Chile samt, naturligvis
Middelhavsområdet - de områder i
verden, der har ’middelhavsklima’.
Mellem Caapstad og Port Elisabeth
udgør det markante bjerkædesystem
’Cape Fold Mountains’, i sig selv en
markant klimatisk grænse. De fugtige vinde, der hyppigt blæser ind fra
Det indiske Hav, afleverer deres overskud af nedbør til denne bjergkæde.
Det medfører, at kyststrækningen øst
for Caapstad og ind til Port Elisabeth
nyder godt af en høj mængde nedbør.
Rejsen afvikles helt extraordinært
med kun 13 deltagere. 14 overnatninger B/B inkluderet. Vi råder hver dag
over egen minibus.
Vejl. pris: Kr. 24.900.
Deltagerantal max. 13.
Rejsearrangør: Samson Travel og
rejseleder Flemming Thorning-Lund.

Rejseleder: Rejseleder på alle rejser er
botaniker og naturvejleder Flemming
Thorning-Lund.

Flemming, der er en særdeles erfaren rejseleder og botaniker, har
i mere end 35 år arbejdet med den europæiske flora fra Island i
nord til Middelhavet i syd. Han har gennem talrige år i samarbejde
med bl.a. Folkeuniversitetet i Aalborg arrangeret og ledet natur- og kulturlandskabsrejser
til rejsemål rundt om i Europa, Grønland, Nordafrika, Australien og Argentina. Senest er
Sydafrika blevet indlemmet som rejsemål.
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Imran Rashid
SLUK – Kunsten at overleve
i en digital verden

Torsdag den 22/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 295.

Optimer din hjerne
Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære
og navigere i en verden fyldt med informationer.
Det er kroppens suveræne kommandocenter,
hjernen, der løser disse opgaver. Men hvordan
fungerer hjernen egentlig? Hvilke dele af hjernen bruger vi hvornår, og hvorfor går det nogle
gange galt? Hvorfor glemmer vi gang på gang
de samme ting?
Den gode nyhed er, at din hjerne kan komme i
topform, og at det aldrig er for sent at gå i gang.
Med den rigtige træning, søvn, kost og motion
kan du forbedre din hukommelse og koncentrationsevne og blive endnu bedre til at prioritere
og tage beslutninger i hverdagen. Få forskernes
råd til, hvordan du optimerer din hjerne og bliv
rustet til at vinde næste omgang Trivial Pursuit.
A: Den forudsigende hjerne og hukommelsen.
Professor i neurobiologi og farmakologi Albert
Gjedde, Københavns Universitet.
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5 mandage kl. 17.00-18.45 (A:12/2, B:26/2, C:12/3,
D:19/3, E:9/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 495.

Løb dig sund
De fleste løbere vil kunne opnå en præstationsforbedring og øge løbeglæden, hvis de
tager videnskaben til hjælp. Dette gælder selv
erfarne løbere. I denne foredragsrække om
langdistanceløb sætter vi fokus på væsentlige aspekter - såvel teoretiske som praktiske indenfor psykologi, styrketræning og løbeteknik.
Foredragsholderne har en solid baggrund som
forskere, undervisere og trænere. Og naturligvis
er de selv aktive løbere, med alt hvad det indebærer af praktisk erfaring.
A: Styrketræning for løbere.
M.Sc. Sport Science, ph.d.-stud. René Korsgaard
Brund, Aalborg Universitet.
B: Løbets psykologi.
Cand.psych., lektor Bo Birk Nielsen, UCN.
C: Sund træningsoptimering.
Cand.psych., lektor Bo Birk Nielsen, UCN.
D: Løb og løbeteknik.
M.Sc. Sport Science, ph.d.-stud. René Korsgaard
Brund, Aalborg Universitet.
OBS: Den sidste gang skal du ud at løbe. Der vil
være tekniske løbeøvelser undervejs på løbeturen, som varer 30-60 minutter. Medbring
gerne kamera/smartphone; ex. med coach’s Eye
eller slow motion player og tag løbetøj på efter
vejrudsigten.
4 torsdage kl. 17.00-19.00 (A:12/4, B:26/4, C:3/5,
D:10/5). (OBS: Den 10/5 dog til kl. ca. 20 inkl.
løbetur).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 395.

Lændesmerter En folkesygdom
Ph.d., Allan Riis, Forskningsenheden for Almen
Praksis i Aalborg, Aalborg Universitet.
Lændesmerter er den hyppigste årsag bag kontakter til de praktiserende læger.
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), dette ses heldigvis
kun hos ganske få. For langt de fleste tilfælde er
årsagen til smerterne ukendt.
Den nyeste 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 og forskning indenfor behandlingen af lændesmerter
og hør mere om, hvorfor det er en udfordring at
behandle en tilstand, hvor man oftest ikke kender årsagen.
Mandag den 9/4 kl. 17.00-19.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Ny viden om Parkinsons
sygdom
Overlæge Lorenz Oppel, Aalborg
Universitetshospital.
Ca. 6.000 danskere lider i dag af Parkinson.
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.
Der introduceres til Braaks hypotese som
udgangspunkt for en basal forståelse af
Parkinsons sygdom. Farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsprincipper forklares.
Tirsdag den 6/3 kl 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 95.

Vin & videnskab
Cand.mag., vinexpert Rene Langdahl
Jørgensen og postdoc., ph.d. Mathias
Porsmose Clausen, Syddansk Universitet.

i musikkens spisehus

Speciallæge, innovationschef, forfatter Imran
Rashid.
Hvert 10. sekund bliver der sendt 8 millioner
mails, 2 millioner sms'er og 309.375 facebooklikes. Foredraget - der tager sit afsæt i bogen
'SLUK - Kunsten at overleve i en digital verden'
- omhandler hvilken effekt, de kollosale datamængder har på vores hjerne og krop. Han har
undersøgt, hvilke effekter det digitale liv har på
vores fysiske og psykiske helbred og hvor overvældende det er for hjernen at skulle filtrere de
enorme mængder data.
Du får i løbet af foredraget redskaberne til at
genvinde dit liv i den digitale verden ved at
finde ud af, hvordan du kan prioritere sundhed
og livskvalitet uden internet.
Om underviseren: Uddannet speciallæge i
almen medicin og innovationschef for en kæde
af privathospitaler. Særligt interesserer han sig
for, hvordan den moderne teknologi påvirker
vores fysiske og mentale sundhed.
BOG: Underviseren har skrevet bogen 'SLUK
- Kunsten at overleve i en digital verden'
(Lindhardt & Ringhof; 2017).

B: Hjernen og søvn.
Klinisk professor i neurofysiologi. overlæge
Poul Jørgen Jennum, Glostrup Hospital og
Københavns Universitet.
C: Hjernen og psykiske sygdomme.
Overlæge, lektor i neuropsykiatri Mahmoud
Ashkanian,, Aarhus Universitet.
D: Hjernen og motion.
Lektor
idræt
Jesper
Lundbye-Jensen,
Københavns Universitet.
E: Hjernen og aldring – få mest muligt ud af
hjernen uanset alder.
Læge Ellen Garde, Hvidovre Hospital og
Københavns Universitet.

Er du klar over, hvor mange slags syrer, aldehyder, estere og fenoler din vin består af? Og hvis
ikke den gjorde, ville den intet smage af – vand
blev jo gjort til vin, og ikke omvendt, af en årsag.
Og når du smager, bruger du lugte- og smagssansen, men både synssansen, føle- og sågar
høresansen gør vinoplevelse helstøbt.
Samtidig debatterer videnskaben og filosofien
sågar om vinen i sig selv smager af noget, eller
om det er vores hjerne, som fortolker sansepåvirkningen, og så har vi ikke engang nævnt subjektivitet: hvorfor kan du lide vinen, mens jeg
ikke kan?
Vinens smag er afhængig af talrige forudsætninger, naturgivne og menneskeskabte, og
vinens egen kemi er sandelig ikke nok, for der
anvendes en skræmmende række hjælpe- og
tilsætningsstoffer i moderne vinproduktion.
Læs mere på www.fuaalborg.dk.

Tirsdag den 20/3 kl. 18.30-20.30.
Sted: Musikkens Spisehus, Musikkens Hus,
Musikkens Plads 1.
Pris: Kr. 295 (inkl. en let anretning og et glas vin/
vand).

Tarmsystemets opbygning
og dets hundrede billioner bakterier

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.
Tirsdag den 17/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 95.
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Skidt og kanel – Om tilsætningsstoffer, E-numre og
kunstige sødemidler
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NYE
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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

Lektor, ph.d. Esben Skipper Sørensen, Aarhus
Universitet.
Alle skal spise – og nærmest alle danskere er
afhængige af at købe de fødevarer, der udbydes i vore dagligvarebutikker. Mange af disse
fødevarer indeholder naturlige eller industrielt
fremstillede tilsætningsstoffer. Disse stoffer tilsættes for at øge holdbarheden af fødevaren
eller ændre dennes udseende, farve, smag eller
tekstur. Men hvad er tilsætningsstoffer egentligt
for noget? Er det noget industrien snyder forbrugerne med for at øge fortjenesten? Er det noget
vi skal være nervøse for at spise – eller kan de
endda være gavnlige for helbredet?
I dette foredrag vil vi komme rundt om tilsætningsstoffernes historie, natur, godkendelser
og ikke mindst om de har helbredsmæssige
effekter.
De forskellige grupper af tilsætningsstoffer, der
findes i vore fødevarer, præsenteres, og der gives
introduktion til E-nummer-systemet. Endelig
gives en mere dybdegående præsentation og
gennemgang af tilsætningsstoffer, der fylder
meget i debatten. F.eks. præsenteres der videnskabelig dokumentation for, om det er forbundet med sundhedsrisko at indtage farvestoffer
fra vingummi og slik, nitrit fra kødpålæg eller
at drikke sodavand med kunstige sødestoffer
såsom det stærkt omdiskuterede aspartam.
Mandag den 16/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Psykofarmaka – Afhængighed og afvænning
Forbruget af psykofarmaka baseret på receptordinationer fra almen praksis og praktiserende
psykiatere er idag samlet set på niveau med forbruget for ti år siden. Der er sket fald i enkelte
medicingrupper, mens der i andre er sket stigning. Det er ikke en heldig udvikling og gennem
mange år har der været en kritik af det i forvejen
høje forbrug af psykofarmaka. Myndighederne
har ikke fulgt op med de nødvendige retningslinjer, men de har været under løbende revision, som er gået i én bestemt retning: Skærpet
opmærksom på farlighed, afhængighed og
nedtrapning.
Mange mennesker døjer med medicinen, som
de oplever ikke virker, virker uhensigtsmæssigt

eller at de bliver mere syge af den. Derfor ønsker
mange patienter at komme ud af et medicinforbrug. Men mange oplever, at de bliver syge, når
de trapper for hurtigt ud eller stopper brat med
medicinen. Men de bliver ikke syge, de har derimod abstinenser, og det er en helt anden sag:
Det er et tegn på, at de er på vej til at blive raske,
fordi kroppen reagerer med et tilbageslag.
A: Nedtrapning af medicin mod angst, søvnløshed og depression.
Erfaringer fra en samlet indsats i Region
Midtjylland.
Cand.pharm., ph.d. Birgit Signora Toft.
B: Nedtrapning af medicin mod psykoser og
skizofreni, herunder egne erfaringer med
nedtrapning.
Cand.psych., psykiatrisk sygeplejerske Olga
Runciman.
C: Hvad siger den sparsomme forskning,
nedtrapning i praksis, overgang til medicinfrit
liv belyst gennem cases og erfaringer, støtte
undervejs i nedtrapning.
Cand.psych., ph.d.-studerende Anders Klokmose
Sørensen, Det Nordiske Cochrane Center,
Rigshospitalet.
3 mandage kl. 17.00-19.00 (A:26/2, B:5/3, C:12/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Ny viden om slidgigt i
knæet
Overlæge, ph.d. Sten Rasmussen, Aalborg
Universitetshospital.
Smerter i knæleddet er hyppig. Op til 30 % af
teenagere har forbigående knæsmerter. Smerter
i knæleddet er også hyppig efter idrætsskader. Mest kendt er artrose (slidgigtforandringer
i knæet), som fører til indsættelse af ca. 8000
kunstige knæled i Danmark hvert år. Fra 30-års
alderen får mange degenerative forandringer i
knæets menisker, som ofte er forløber for udviklingen af artrosen. Mange får foretaget kikkertoperation for at mindske smerter og gener. Mere
end 6 % af befolkningen og cirka halvdelen af
de 80-årige har artrose i knæleddet.
Foredraget sætter fokus på, hvordan disse smerter kan behandles.
Torsdag den 5/4 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Sundhed

Kaffe, te og
chokolade
Ondt i maven –
Ondt i sjælen?

Brystkræft – Genetik,
diagnostik og behandling

Ph.d. stipendiat Julie Kirstine Knudsen, Klinisk
Institut, Aalborg Universitetshospital.
Når du er meget sulten, er du ikke i tvivl om, at
maven er herre over sindet. Men hvordan forholder det sig rent videnskabeligt? Kan nogle
af vores organer kontrollere vores hjerne? Er der
andet end hjernen, der kan styre vores humør?
I foredraget præsenteres den videnskabelige
evidens for, hvordan vores mave-tarmsystem og
alle de organismer, der bor deri, påvirker vores
nervesystem, hjerne og i sidste ende vores psyke.
I det seneste årti har der været stor fokus på
forskning inden for tarmens mikrobiota – alle de
levende organismer der bor i vores tarmsystem.
En af de overraskende opdagelser har været,
at der i mange psykiatriske lidelser er væsentlig andre tarmbakterier end hos raske personer. Dette har ført til en lang række af dyre- og
humanstudier, hvor man har forsøgt at analysere, hvordan denne anderledes sammensætning påvirker tarmsystemet, immunsystemet og
til sidst hjernen.
Foredraget vil bogstavelig talt tage dig fra ende
til anden i den nyeste forskning inden for psykiatrisk mikrobiologi samt belyse, hvordan sammensætningen af bakterier kan være afgørende
for vores psykiske helbred.

Lektor Claus Storgaard Sørensen, Københavns
Universitet og ph.d. i humanbiologi Birgitte
Bertelsen, Rigshospitalet.
Brystkræft rammer mindst én ud af ti danske
kvinder og udgør omkring 25 procent af alle
kræfttilfælde blandt kvinderne.
Årsagen til brystkræft er oftest ukendt, og flere
faktorer kan spille ind – fx hormoner (østrogen),
kost- og motionsvaner, alkohol og ikke mindst
generne. Et fællestræk i alle kræfttilfælde er, at
der ses fejl (mutationer) i genmaterialet og cellerne deler sig uhæmmet. Hos en mindre del af
de arvelige tilfælde af brystkræft er det fx muligt
at påvise en mutation i ét af de to gener, der
kaldes BRCA1 og BRCA2.
Denne eftermiddag sættes fokus på, hvilke
genetiske fejl man finder ved brystkræft og hvad
denne viden kan bruges til i forhold til diagnostik, behandling og for forståelsen af, hvordan og
hvorfor kræften i det hele taget opstår.

Torsdag den 15/3 kl. 19.00-20.45.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Gode vaner

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, selvom den spiller en central rolle for
hele vores immunsystem. Den er helt væsentlig
for den energi, vi dagligt har brug for. Ja, faktisk indeholder tarmen næst efter hjernen det
største nervesystem, vi har. Foredraget formidler
viden om samspillet mellem vores tarm, hjerne
og generelle sundhed og giver dig redskaber til
optimal fordøjelse.
- Er det rigtigt, at vi er 10% menneske og 90 %
mikrober? - 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.
Onsdag den 21/3 kl. 17.00-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 195 (inkl. smagsprøve og opskrift).

Bliv 15 år yngre med stabilt
blodsukker

Læge, ph.d. Maria Radu, Rigshospitalets
Hjerteafdeling.
Blodprop i hjertet rammer cirka 10.000 danskere hvert år, og er den hyppigste dødsårsag
hos mænd og kvinder i Danmark såvel som på
verdensplan. Behandlingen af patienter med
blodprop i hjertet er blevet væsentlig forbedret
de sidste 25 år, således at 90 % af patienterne
fortsat er i live efter den første måned. Hjertet er
en kompliceret størrelse, og selv tilsyneladende
sunde og raske mennesker kan udvikle hjertelidelser så som blodpropper.
Lær hvordan hjertet fungerer, hvad blodprop i
hjertet er, og hvordan man kan forebygge det.

Vi ved det jo godt. Det er godt for os at motionere, få vores nattesøvn og spise varieret, men
ofte havner vi alligevel i sofaen i stedet for at
snøre løbeskoene, eller vi kommer alt for sent i
seng.
Hvorfor er det så nemt at få dårlige vaner, og
hvorfor kan det være så svært at skabe gode
vaner? Og hvad er en vane egentlig? Hvordan
opstår den, hvilket formål tjener den, og hvorfor
kan den have så stor magt over os?
Kom og få forskningens svar på spørgsmålene
og bliv klogere på, hvad der skal til for at skabe
nye gode vaner. Få præsenteret psykologiske og
adfærdsmæssige perspektiver og hør, hvordan
viden fra forskningens verden kan implementeres i hverdagen. Så tag alle dine dårlige vaner
med og bliv inspireret til at gøre noget ved dem.
A: Psykologien i gode vaner – hvordan gør man
i praksis?
Cand.psych.aut. Kurt Kørner.
B: Nudging og adfærdsændringer i praksis
Cand.mag. i kommunikation Jakob Rønn.

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.			
Program: Bodyscanning kl. 15.45-17.00. Foredrag
kl. 17.00-19.45.

Lørdag den 3/3 kl. 10.30-16.30.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

2 mandage kl. 17-18.45 (A:9/4, B:16/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 195.

Torsdag den 19/4 kl. 15.45-19.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 225 (inkl. bodyscanning og smoothie).

Hvad enhver bør vide om
blodprop i hjertet
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Torsdag den 22/3 kl. 17.00-18.45.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 195.

Fordøjelse med fornøjelse

Nydelsesmidlernes
danmarkshistorie
Seniorforsker, dr.phil. Annette Hoff,
Den Gamle By.
Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie giver
et enestående indblik i danskernes hverdagsliv med vore elskede nydelsesmidler:
Kaffe, te og chokolade. Det er en ny slags
Danmarkshistorie, hvor vi følger danskernes liv gennem krig og fred, fattigdom og
velstand, arbejdsliv, ungdomsoprør og fritid. Og med på den lange rejse er hele tiden
teen, kaffen og chokoladen.
For første gang er der gravet så dybt i arkiverne og museernes samlinger, at hele den
levende historie kan fortælles fra 1660 og op
til i dag; en historie der for altid har forvandlet vores sociale liv og samværsformer.
Vi skænker op hver eneste dag – til os
selv, familien, kollegerne, vennerne – og
vi gør det på næsten alle tider af døgnet. Nydelsesmidlerne styrer vores måde
at omgås andre mennesker på og at vise
vores sociale status samt vores identitet,
men også som klangbund for en rolig hyggestund eller ved seriøse forhandlinger over
en kop kaffe. Temadagen ser på de historiske rødder bag hverdagens kaffe- og tedrikning og skildrer gennem talrige levende fortællinger, hvordan, hvornår og hvorfor alle
sociale lag over hele Danmark har taget de
varme drikke til sig.
Dagen er inkl. en afsluttende kaffe-/the-/
chokoladesmagning. Café Aalto byder på
udvalgt kvalitetste og –kaffe, lækker chokoladekage samt 70% spisechokolade fra
Callebaut i Belgien.
Søndag den 22/4 kl. 10.30-15.30.
Sted: Kunsten, Kong Chr. Allé 50.
Pris: Kr. 445 (inkl. kaffe/te, chokoladekage, chokolade). Bemærk: Frokost er ikke
inkluderet.
Inkl. adgang til Kunstens udstillinger på
kursusdagen.

| 69

Psykologi

Alt hvad du bør vide om
anti-inflammatorisk levevis
Læge, forfatter Jerk W. Langer.
Anti-inflammatorisk levevis er det nye buzzword inden for sundhed. Kronisk inflammation
er en betændelsestilstand i kroppen, som svækker vores livskvalitet, energi, søvn og humør.
Det forværrer bl.a. smerter, gigt, hudproblemer,
kolesterol, blodtryk og vægt, som på sigt kan
føre til blodprop, kræft, demens, depression og
type 2-diabetes. Ved at vende bøtten og leve
mere anti-inflammatorisk vender du bøtten og
modvirker mange af disse symptomer og tilstande. Den nye livsstil har især fokus på kost,
bevægelse og søvn.
Hvordan opstår kronisk inflammation? Hvilken
mad skal du spise? Hvordan sikrer du tilstrækkeligt med nattesøvn? Og hvor meget bevægelse
og motion er nødvendig i en travl hverdag?
Underviseren giver dig denne aften svarene, ser
på den nyeste viden og forskning, og han adskiller fup fra fakta på en underholdende, spændende og lærerig vis. Undervejs kommer du op
at stå, får mange praktiske råd, et par gode grin
samt et venligt skub bagi. Forelæsningen bygger på bogen '21 Helbredende Dage med Antiinflammatorisk Kost' (Politikens Forlag).
Torsdag den 22/2 kl. 17.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 225.

Farlighedsvurderinger
i psykiatri- og socialsektoren
Ekstern lektor, cand.psych. Mette Thuesen,
Aalborg Universitet.
Professionelle hjælpere i sundhedsvæsenet og i
socialsektoren skal forholde sig til potentielt voldelige patienter og brugere. Når det drejer sig
om forebyggelsen og håndteringen af vold, er
der mange faktorer, man kan se på. Ofte er fokus
på objektive tegn, på at patienten kan blive farlig, redskaber til at ”tale patienten ned” eller på
anden måde forbygge og håndtere aggressiv
adfærd.
Disse forhold er centrale i arbejdet med at forbygge vold, men dette foredrag handler om et
andet centralt aspekt, som ofte overses; hvordan
den enkelte professionelle hjælper i mødet med
patienten, via observationer af egne og patientens reaktioner, kan opfange potentielt farlig
adfærd: I kontakten med et andet menneske
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har vi mulighed for at opfange stemninger, uanset at disse måske ikke udtrykkes via ord eller
åbenbar handling. Vi bruger vores egne sanser
til at opfange subtile signaler og sætter disse
sammen med vores forståelse af farlighed, og
vi har derudfra mulighed for at udføre det, man
kan kalde en kvalitativ farlighedsvurdering.
Hvordan den enkelte professionelle hjælper
sætter sig i stand til at foretage en sådan vurdering, samt hvordan en sådan vurdering forløber,
vil være fokus i dette foredrag.
Underviseren forsker i emnet og er pt. i færd
med at skrive et bidrag til en ny bog om erfaringer fra psykiatri- og socialsektor.
Torsdag den 12/4 kl. 17.00-19.00.
Sted, Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.
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Stress og mistrivsel hos
børn og unge
Igennem de seneste år, har vi set en stigning
blandt børn og unge, som udviser ofte ganske alvorlige symptomer på fysisk, psykisk og
social mistrivsel. Denne stigende mistrivsel
giver blandt andet sig udslag i, at stadig flere
børn og unge får fysiske og psykiske symptomer
på, at noget er galt. Eksempelvis stress, angst
og isolation eller psykosomatiske problemer
som hovedpine og mavepine. Særligt hos de
større børn og de unge, kan vi også se en stigning i andelen som oplever sig triste, ensomme
eller har problemer med selvværd og selvtillid.
Faktisk kan man nærmest tale om en epidemi
af stress og angst hos børn og unge. Det særligt
bemærkelsesværdige er dog, at hvor mistrivsel
tidligere primært var noget, vi forbandt med
børn og unge fra udsatte familier, finder vi i dag
disse mistrivsels symptomer på tværs af sociale
skel.
A: Reformers påvirkning af børn og unges
livsbetingelser.
Post.doc., ph.d. Iben Nørup, Aalborg Universitet.
B: Den psyko-sociale mistrivsel hos børn og
unge fra en sociologisk vinkel.
Adjunkt Betina Jacobsen, Aalborg Universitet.
C: Stress hos børn - Årsager og symptomer.
Læge Karen Tilma.

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

3 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:5/4, B:12/4, C:19/4).
Sted, Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.
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Positiv psykologi i
hverdagen
Stress, sygdom og kriser. Der vil altid eksistere
dårligdomme og udfordrende situationer i hverdagen, som kan optage vores tanker negativt,
dræne os for energi og få os til at miste overblikket. Men det er ikke noget, vi ønsker, og man kan
gøre meget for at forbygge det ved at prioritere
dét, der gør livet værd at leve – også når man
møder modgang.
Positiv psykologi er en ny gren af psykologien,
som fokuserer særligt på det velfungerende
og det forebyggende. Det er videnskab, som
fokuserer på, hvordan man kan trives og fungere godt i hverdagen, uanset om man er på
arbejde eller har fri. Positiv psykologi er opstået,
fordi man inden for psykologien i mange år
har haft et dominerende fokus på behandling
frem for forebyggelse – af fx stress og psykiske
sygdomme.
Bliv introduceret til den positive psykologis teorier og metoder og få indblik i, hvordan positiv
psykologi både kan bruges til at forebygge en
masse problemer og til at gøre hverdagen mere
interessant.
A: Introduktion til den positive psykologi.
Lektor i pædagogisk psykologi Hans Henrik
Knoop, Aarhus Universitet.
B: Mental robusthed i hverdagen.
Cand.mag. i psykologi og kommunikation,
specialkonsulent Ida Thrane Hertz, Center for
Mental Robusthed.
C: Lykke i hverdagen.
Cand.psych.aut. Jonas Fisker, Psykiatrisk Center
Frederiksberg.
D: Flow i hverdagen.
Lektor i uddannelsesforskning Frans Ørsted
Andersen, Aarhus Universitet.
E: Foretagsomhed i hverdagen.
Ph.d. i foretagsomhed, ekstern lektor Anne
Kirketerp Linstad, Aarhus Universitet.
5 torsdage kl. 17.00-18.45 (A:8/3, B:15/3, C:22/3,
D:5/4, E:12/4).
Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 21 (over
gården).
Pris: Kr. 495.

WISC-IV - Intelligent testning
Intensiv kursusdag med cand.psych. et art.
Kim Gabriel Hansen som underviser.
Fredag den 25/5 kl. 9.00-16.00.
Se mere på www.fuaalborg.dk.
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At lede efter kompleksitet

Børns udvikling og læring

Organisationspsykolog, cand.psyk., ph.d.studerende Sune Bjørn Larsen, Københavns
Universitet.
Dette er en kursusdag med undervisning og
processer om ledelse og kompleksitetsteori.
Den henvender sig til primært til ledere og
andre, der arbejder med ledelse i det offentlige.
Dagen tager udgangspunkt i den nye bog ’At
lede efter kompleksitet’. Det er en bog til ledere,
der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som
et vilkår, der skal håndteres.
At lede efter kompleksitet tilbyder en konkretisering af den nogle gange svært tilgængelige
kompleksitetstænkning og peger på fire kompleksitetskompetencer, der kan bruges til at
skabe handling og til at komme overens med
kompleksiteten i ledelse:
De fire kompleksitetskompetencer er hhv.
accept, deltagelse, refleksivitet og responsivitet.
NY BOG: 'At lede efter kompleksitet' af Jesper
Gregersen og Sune Bjørn Larsen; Mindspace,
2017. Bogen kan tilkøbes ved tilmelding.

Cand.psych., lektor Bo Birk Nielsen, UCN.
Der sættes fokus på viden om børns udvikling
og læring ud fra udvalgte teorier, begreber og
perspektiver indenfor børns følelsesmæssige,
sociale og kognitive udvikling, herunder også
nye neuropsykologiske- og pædagogiske teorier.
Centralt i kurset står den pædagogiske psykologi, der er relevant for alle, der har interesse for,
hvordan vi skaber fællesskaber, faciliterer børns
udvikling og læring, der tilgodeser individuelle og sociale kompetencer. Der vil inddrages
cases, som vi analyserer og perspektiverer i forhold til teorierne.
Underviseren er psykolog og lektor ved UCN,
Læreruddannelsen i Hjørring. Han har i de
seneste 10 år uddannet lærere og pædagoger i
pædagogisk psykologi.

Fredag den 16/3 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens gade 4.
Pris: Kr. 995 (inkl. fuld forplejning).

Sorg som diagnose Sorg som livsvilkår
Cand.pæd.pæd.psyk., sygeplejerske Inge
Kaldahl.
Fra 2018 bliver 'forlænget sorg' en diagnose
som kommer i ICD-11, der er en forkortelse for
The International Classification of Diseases 11th
Revision, der tages i brug af WHO i maj 2018.
Disse foredrag tager afsæt i dels den nyeste
viden og forskning om sorg og sorgbearbejdelse,
dels en solid erfaring, både når det gælder samtaler med mennesker, der er sorgramt og deres
familier, og når det handler om undervisning
om mennesker, der er ramt af sorg.
Underviseren vil med udgangspunkt i sit mangeårige møde med mennesker i sorg sætte
fokus på sorg som et menneskeligt eksistentielt vilkår, som vi alle før eller senere kommer
til at opleve. Hun vil fortælle om sorgens mangeartede udtryksformer alt afhængig af alder,
personlig baggrund/livshistorie og familiekultur
– i en tid, hvor smerte, lidelse og død helst blot
”sker for naboen”.
3 tirsdage kl. 19.00-21.00 (6/3, 13/3, 20/3).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

3 torsdage kl. 19.00-21.00 (22/3, 5/4, 12/4).
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 295.

Mærk efter! - Om stress og
selvregulering
Læge, cand.med. Jesper Bay-Hansen.
Flere og flere danskere føler sig stressede og
mange i sådan en grad, der går ud over glæden, trivslen og sundheden. Stress findes i flere
varianter: følelsesmæssig, mentalt og biologisk
stress. I håndteringen af stress har fokus i årevis
især været på arbejdsrelateret, mentalt stress,
men følelsesmæssig stress i alle livets relationer:
samlever/kæreste, børn og familie, venner, kolleger samt i forhold til kontakt med kunder, borgere, patienter m.fl. fylder bestemt også meget.
Ofte meget mere end det adresseres.
Foredraget tager afsæt i underviserens bog
'Mærk efter! - og gør det i tide', og beskriver helt
nye aspekter af emotionel stress, og hvordan vi
alle kan lære at håndtere følelsesmæssig stress
på mere hensigtsmæssige måder. Du vil komme
hjem med brugbar viden og konkrete redskaber, som du både kan bruge på dig selv og i dit
arbejde – især hvis du arbejder med mennesker. Du vil også få ny viden om, hvordan du kan
opbygge robusthed (resiliens) i forbindelse med
stress og de små og store stød, livet giver.
BOG INKLUDERET: Bogen 'Mærk efter! - og gør
det i tide' (værdi kr. 148) af Jesper Bay-Hansen er
inkluderet i prisen.
Onsdag den 2/5 kl. 17.00-19.00.
Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2A, Aalborg Ø.
Pris: Kr. 325 (inkl. bog).

Den følsomme hjerne –
Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis
Cand.psych., forsker Susan Hart, Aalborg
Universitet.
Kursusdagen beskriver, hvilke neurale forudsætninger og hvilken type stimulation der skal til for
udvikling af sociale relationer, personlighedsudvikling og følelser. Susan Hart vil præsentere
forskellige modeller med fokus på, hvordan det
menneskelige centralnervesystem udvikler evne
til empati, mentalisering og refleksion, og hvilke
betydning denne viden kan have i arbejdet med
børn, unge, voksne og familier.
Hun vil ligeledes give en kort gennemgang af
forskellige tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, som kan pege på forskellige interventionsmuligheder, og hun vil give en introduktion til
forældregruppetræningsprogrammet Forældre
på alle strenge og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA, som begge er udviklet ud fra
den neuroaffektive forståelsesramme.
Om underviseren: Cand.psych. Pt. ansat på
AAU, hvor hun skal forske i samspillet mellem tre vurderingsmetoder: Det neuroaffektive
mentaliseringsinterview til forældre, Marschack
Interaction Method of Psychometrics til samspilsobservation og Emotional Development
Scale til 4-12 årige børn.
Tirsdag den 22/5 kl. 9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 1.695 (inkl. fuld forplejning).

TAT i nyt perspektiv
Cand. psych. et art. Kim Gabriel Hansen.
TAT er en vidensbaseret (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. Metoderne præsenteres
på detaljeniveau.
3 dage kl. 9.00-16.00 (17/4, 22/5, 12/6),
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 4.295 (inkl. materialer og fuld forplejning).
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Psykologi

Drømme og
symbolforståelse

WAIS-IV - Assessment af
intelligens

Overskygger diagnosen dit
barn?

Cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab
Karsten Bidstrup.
Freud betragtede drømmene som "kongeveje til
det ubevidste". I dag fylder drømme og drømmeanalyse ikke ret meget i mange af de fremtrædende psykologiske og terapeutiske skoler.
Samtidig er mange af de dyreste film og serier
(som Game of Trones, Sense8, Harry Potter …)
spækket med drømmelignende landskaber og
symboler.
Den amerikanske myteforsker, Joseph Campbell
betragtede Star Wars som en moderne myte og
kaldte myten for en form for afpersonaliseret
drøm. Siden The Matrix har film og spilleteknologien i stadig højere grad kunnet efterligne
drømmene. Nyere drømmeforskning har givet
os ny viden om bl.a. drømmenes forhold til hjernen, og deres sammenhæng med hukommelses
funktionen, og det er velkendt, at talrige opdagelser i matematik, naturvidenskab og kunst er
blevet til eller stærkt inspirerede af drømmenes
kreative univers. Men der er ikke stor interesse
for at forstå drømmens og symbolernes sprog.

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. Max. 25% af de deltagende må være
studerende.

Cand.pæd.psych. Kirsten Skovsgaard.
Ifølge Bedre Psykiatri har ca. 15 % af alle børn
været i behandling for en psykisk lidelse
inden de fylder 18 år. Inden for de sidste fem
år er antallet med børn, der får en diagnose
og kommer i behandling i det psykiatriske
system, steget med 44 %. De omtalte diagnoser handler om psykiatriske lidelser og herunder
udviklingsforstyrrelser.
Når vi er optaget af diagnoser, kommer vi let til
at rette vores opmærksomhed mod de handlinger og reaktioner, der passer ind i mønstret for
diagnosen, mens mønstre og kompetencer, der
ikke passer ind i diagnosen, let overses. Som forældre og professionelle tror vi, at vi kender barnet, når vi kender diagnosen, eller vi tror, at vi
kan forudsige barnets reaktioner.
Foredraget handler blandt andet om, hvordan
du som forældre/professionel kan være med til
at undgå, at diagnosen overskygger dit barn. At
diagnosen ikke bliver gjort til noget personlig
ved dit barn og dermed skaber hans/hendes
identitet, og at det er muligt at forandre dit
barns identitetsopfattelse, så det ikke er diagnosen, der bestemmer, hvem dit barn er.

2 dage kl. 9.00-16.00 (31/5, 1/6).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 4.295 (inkl. materialer og fuld forplejning).

Torsdag den 22/3 kl. 19.00-21.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 95.

Exners Rorschach System

Nye veje til heling af
psyken og nervesystemet

Lørdag den 10/3 kl. 10.00-16.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 345.

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.
Tirsdag-onsdag den 20-21/3; begge dage kl.
9.00-16.00.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris: Kr. 2.695 (inkl. materialer og fuld forplejning).
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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 I: 3 dage kl. 9.00-16.00 (22-23/3, 18/4).
Pris: Kr. 4.295.
Modul II: 5 dage kl. 9.00-16.00 (19-20/4, 23-24/5,
13/6).
Pris: Kr. 8.095 (max. 8 delt.).
Modul III: 2 dage kl. 9.00-16.00 (14-15/6).
Pris: Kr. 3.595 (max 8 delt.).
Alle hold er inkl. materialer og fuld forplejning.
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.

Cand.pæd., psykoterapeut MPF Marianne
Dreyer.
Hvis man for eksempel lider af angst, stress,
søvnløshed, overbekymring og hypersensitivitet
eller af følelser som forkerthed, forladthed, ikke
være værd at elske, aldrig være god nok – så har
det oftest sine grunde i livshistorien.
Underviseren vil udfra den nyeste viden og sine
mange års erfaringer med nye veje i psykoterapi fortælle om selvhjælpsteknikker til heling
af psykens dybere sår. Der fokuseres særligt på
aktivering af meridianpunkter ved anvendelse
af den kinesiologiske muskeltest som vejviser,
samt ved arbejdet med de tidligste sår i psyken.
- Akupunkturs. Afbalancering af meridiansystemet mhp heling af nervesystemet og psyken?
- Den kinesiologiske muskeltest som vejviser i
processen. Hvad siger forskningen om dette?
- Selvhjælpsteknikker med aktivering af meridianpunkter, tapping eller massage og terapi.
- Tre teorier om arbejde med choktraumer i

kropsorienteret psykoterapi.
- I EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing).
- Hvad siger forskningen om placeboeffekten?
- Hvordan kan man arbejde med de allertidligste sår, traumer og forsømtheder.
- Hvordan det indre barns kærlighedskar kan fyldes op og bidrage til ændringer af psyken.
Lørdag den 21/4 kl. 13.00-17.00.
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.
Pris: Kr. 245.

Samtaler med kriseramte
mennesker 1 + 2
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.
Kurset tager udgangspunkt i teori og praksiserfaringer fra psykisk førstehjælp, kollegastøtte og
kriseterapi.
Kurset henvender sig til både professionelle og
andre, der har brug for kompetencer til at håndtere mennesker i svære livssituationer.
Modul 1: 2 dage kl. 9.00-16.00 (8-9/5).
Modul 2: 2 dage kl. 9.00-16.00 (7-8/6).
Sted: Folkeuniversitetet, C. A. Olesens Gade 4.
Pris pr. modul: Kr. 2.395 (inkl. materialer og fuld
forplejning).

Seksualitet og psykisk sygdom
Foredrag med professor, overlæge, ph.d.
Annamarie Giraldi, Region Hovedstadens
Psykiatri, Københavns Universitet.
Se mere på www.fuaalborg.dk.
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