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Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbe-
grænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. Kom med 
din interesse og dit engagement – så får du viden og inspiration. På 
Folkeuniversitetet kan du dyrke dine interesser, blive klogere på ver-
den, dig selv og dit arbejde. Har du forslag til foredrag om bestemte 
emner, er du velkommen til at kontakte os. Se navne på kontaktper-
soner side 26.

Efterårets tilbud
I programmet kan du se foredrag arrangeret af folkeuniversiteterne i 
Norddjurs, Rougsø og Randers. 

Offentlige foredrag i Naturvidenskab
Fakultetet Science and Technology ved Aarhus Universitet har i en 
årrække arrangeret og udbudt foredragsserien ’Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab’ med naturvidenskabelige emner, hvor de nyeste op-
dagelser og erkendelser bliver formidlet af forskere, så alle kan være 
med. Du kan sidde på et bibliotek, et kulturhus eller et forsamlingshus 
overalt i Danmark, blot der er internetforbindelse, projektor og stor-
skærm, og overvære foredraget samt stille spørgsmål til forelæseren 
på sms.

I efteråret 2017 bliver nogle af foredragene livestreamet direkte fra 
Søauditoriet i Aarhus til Folkeuniversiteterne i Norddjurs, Rougsø og 
Randers. Læs mere på siderne 14 -17.

Reformationen og Danmark
Hele 2017 bliver 500-året for Reformationens start 1517 markeret 
med foredrag og aktiviteter arrangeret af folkeuniversitetet i Danmark. 
Også i Norddjurs, Rougsø og Randers er der mulighed for at høre om, 
hvorfor Reformationen betyder noget for os i dag. Alt dette er muligt 
takket være bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers fond og Aarhus Folkeuniversitet, som er koordinator. I efter-
årets folder er der artikler om Reformationen. 
Læs mere på siderne 30-35.

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikke-kommerciel organisation, der arrangerer 
forelæsninger om videnskabens teorier, metoder og resultater med 
foredragsholdere, der brænder for deres fag og som har lyst til at 
udbrede kendskabet til det.

Få ny viden og inspiration
Du kan få åbnet døren til nye erkendelser og ny viden eller få opdate-
ret din viden om fortid og nutid indenfor mange fagområder. Program-
met udgives med støtte fra Norddjurs og Randers Kommuner. Se 
mere på hjemmesiderne.

Velkommen og god fornøjelse!
Birgit Årsnes – www.norddjurs-folkeuni.dk
Yvonne Holm Karnøe – www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Peter Staugaard – www.randersfolkeuni.dk

Folkeuniversitetet er for alle

Birgit Årsnes

Yvonne Holm Karnøe

Peter staugaard



Den kystmorfologiske udvikling på Anholt

Forelæsningen giver et overblik af kystprocesser og relaterede sandtrans-
porter, som skaber ændringer langs danske kyster. Der ligger et særligt 
fokus på Anholt. De nuværende ændringer, erosionen såvel som akkumu-
lering af sand langs stranden og i klitterne, bliver diskuteret og hvor muligt 
forklaret.  

Aart Kroon, lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
Onsdag d. 9. august kl. 16.00
Anholt Campingplads
Arrangeret i samarbejde med 
Anholt Kulturforening af 1995.
Læs mere på www.langtude.com

Spis dig sund

”Spis og lev sundt og bliv 130 år”, lød det fra sundhedsapostlene i begyn-
delsen af 1900-tallet. Op gennem tiden har de forsøgt at overbevise os 
om, at det gode liv opnås gennem alt fra vegetarisk kost, kødfyldte eller 
ukrydrede retter til fødevarer, der ikke er industrielt forarbejdede. 
Madhistoriker og forfatter Dorthe Chakravarty tager os med gennem 
århundredets sundhedstrends op til i dag, hvor trends som palæo og raw 
food i høj grad ligner de råd, der blev skrevet om og levet efter for genera-
tioner siden. Dengang var legemsøvelser og kostplaner også vejen frem.

Dorthe Chakravarty, cand.mag. i historie og dansk
Tirsdag d. 12. september kl. 19.00
Gratis adgang
På www.norddjurs-folkeuni.dk  eller  tlf. 8632 0885 / 2344 8014   
Du kan også møde op uden tilmelding.
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, 8500 Grenaa
Foredraget er et led i vidensfestivalen Hearts & Minds 
Læs mere på www.heartsandminds.fuau.dk
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Fra mad til ernæring – i det offentlige

Hvornår blev ”mad” til ”ernæring” i sprogbrugen? Tidligere var måltidet et 
socialt fællesskab med retter lavet af egnens og årstidens råvarer, nu er 
det en affodring med fokus på næringsstoffers biokemiske egenskaber. 
Maden som oplevelse blev aflyst. Kombinationen blev anset for at være 
for dyr, så plejehjemmene og hospitalerne mistede deres køkkener, og det 
lykkedes politikerne at ændre sprogbrugen, så mad blev lig med ernæring. 
Madglæde og social samling omkring måltidet blev afløst af tabeller over 
ernæringsværdier.



Hvorfor er danskerne så glade for krig?

Mellem 1864 og 1989 brugte det danske forsvar kun militær magt i selv-
forsvar, når vores soldater blev angrebet. Siden da har Danmark været i 
krig i forreste linje næsten hver eneste gang, lejligheden har budt sig, siden 
engagementet begyndte på Balkan i starten af 1990erne. Lige nu har Dan-
mark betydelige styrker indsat i Syrien. Den politiske og folkelige opbak-
ning har været større i Danmark end noget andet sted siden Kosovokrigen 
i 1999. Hvad er der sket? Hvorfor er vi som nation blevet så krigsglade, 
tabene i Afghanistan og Irak til trods, og er det noget der vil fortsætte?

Peter Viggo Jakobsen, ph.d., lektor ved Forsvarsakademiet 
og professor ved SDU
Onsdag d. 20. september kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
På www.norddjurs-folkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary
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Michael Ejstrup, forskningschef i sprog på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole
Tirsdag d. 19. september kl. 19.00
Gratis adgang
På www.norddjurs-folkeuni.dk  eller  tlf. 8632 0885 / 2344 8014   
Du kan også møde op uden tilmelding
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, 8500 Grenaa
Foredraget er et led i vidensfestivalen Hearts & Minds 
Læs mere på www.heartsandminds.fuau.dk

Landhåndværk og landhåndværkere

Livet på landet har forandret sig meget i de seneste 50 år. Småbyer på lan-
det har ændret karakter. Nogle trives som boligbyer, mens andre stille og 
roligt affolkes. Engang myldrede de af liv. Her var mejeri og brugsforening, 
en købmand og mange forskellige håndværkere.

Gudrun Gormsen, mag.art.
Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.00
50 kr.
Ingen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening samt Slægts- 
og Lokalhistorisk Forening for Djursland
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FORMiDDAGSUNiVERSiTETET i ØRUM
Religion, nationalisme og populisme - hvad går det ud på?

En spændende og informativ formiddag i selskab med to foredragsholdere, der 
giver deres bud på nogle at de emner, som er mest påtrængende netop nu.

Susi Meret fra Aalborg Universitet begynder dagen med en forelæsning om 
populisme: Vi kender alle forskellige eksponenter for populismen – UKIP 
i England, Front National i Frankrig og Podemos i Spanien. Men hvad er 
populisme egentlig? Populisme er ikke knyttet til en bestemt politisk retning, 
men fælles for alle populistiske partier, bevægelser og styreformer er en anti-
elitisme og idéen om, at politik skal afspejle ”folkets vilje”. 
Efter en god frokost leveret af Centercafeen i Ørum Aktivcenter, tager næste 
forlæser over.
Uffe Østergaard, professor emeritus fra CBS, følger op med sin forelæsning 
om ”Religion og nationalisme i den globaliserede verden”. 
Indtil for ret få år siden regnede alle med, at religion og nationalisme ville for-
svinde i takt med at samfundene blev moderne. Det har vist sig at være helt 
forkert. Menneskehedens åndelige behov ser ikke ud til at forsvinde med 
den globale modernisering og væksten i middelklasserne. Nationalismen 
giver sig udtryk i succes for nationalstaterne, selv i EU, hvor mange troede 
eller frygtede, at de ville forsvinde. Men også religionerne er i voldsom frem-
gang over hele jorden.

Susi Meret, lektor ph.d. ved Aalborg Universitet og
Uffe Østergaard, professor emeritus
Torsdag d. 2. november kl. 10-14
200 kr. inkl. frokost og kaffe, men eksklusiv andre drikkevarer
Ørum Bibliotek, tlf. 8959 3000 eller på www.norddjursbib.dk
Tilmeldingsfrist: mandag d. 30. oktober 2017
 Ørum Bibliotek, Skolebakken 43, 8586 Ørum
Arrangeres i samarbejde med Ørum Bibliotek
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Demokrati i Afrika, hvorfor er det så svært?

1990’ernes demokratiseringsbølge skabte forhåbninger om, at også lan-
dene i Afrika syd for Sahara kunne blive en slags demokratier. Sydafrikas 
farvel til apartheid i 1994 blev af mange set som tegn på, at hele konti-
nentet var på vej i en retning, der indebar mere og mere demokrati, men 
sådan kom det desværre ikke til at gå. Forelæsningen belyser hovedlinjerne 
i denne udvikling og går så mere konkret ind på forholdene i udvalgte lande 
i regionen. 

Jørgen Elklit, professor, dr. scient.pol.
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjurs-folkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary



Mogens Frijs, lensgreve og politiker

Mogens Frijs var en af sin samtids mest respekterede politikere, men først 
og fremmest var han lensgreven til Frijsenborg, der aldrig glemte, at han var 
født ind i en Danmarks ældste adelsslægter. I sit foredrag vil Niels Clemmen-
sen fortælle om, hvordan denne konservative aristokrat trods sin baggrund 
kom til at spille en afgørende rolle for demokratiseringen af Danmark uden 
nogensinde at gå på kompromis med sine aristokratiske normer.

Niels Clemmensen, historiker, dr. phil.
Tirsdag d. 7. november kl. 19.00
50 kr. 
Ingen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening 
samt Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland
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Grenaa afdeling   tlf: 8779 7979 
  www.spardjurs.dk   grenaa@spardjurs.dk



TO FOREDRAG OM EVOLUTiON 
– OM LiVET OG OM MENNESKET

Livets opståen og udvikling – tag en planet og tilsæt vand

Livet opstod forbløffende hurtigt på jorden. Så snart der var vand, var der liv. 
Foredraget undersøger forudsætningerne for liv, de forskellige teorier angå-
ende hvor og hvordan livet opstod, og hvordan det har formet den planet, vi 
lever på. 

Jan Gruwier Larsen, biolog
Torsdag d. 9. november kl. 19.00
75 kr., 100 kr. for begge foredrag (se nedenfor)
På www.norddjurs-folkeuni.dk  eller  tlf. 8632 0885 / 2344 8014   
Du kan også møde op uden tilmelding
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, 8500 Grenaa

Menneskets udvikling 
– inderst inde er vi alle fisk

Hvis man et øjeblik skulle komme i tvivl om, hvorvidt en evolution har fun-
det sted, skal man kikke lidt på de spor, millioner af års udviklingshistorie 
har sat i menneskekroppen. Der er en arv fra vores fælles forfædre med 
aberne, men inderst inde er vi alle fisk. Og sporene i menneskekroppen 
rækker helt tilbage til det allertidligste liv.

Jan Gruwier Larsen, biolog
Torsdag d. 16. november kl. 19.00
75 kr., 100 kr. for begge foredrag (se ovenfor)
På www.norddjurs-folkeuni.dk  eller  tlf. 8632 0885 / 2344 8014
Du kan også møde op uden tilmelding
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21, 8500 Grenaa
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Slavernes kyst og det moderne Ghana

Med baggrund i 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer fortæl-
ler foredraget om de dramatiske og gruopvækkende begivenheder, der i 
næsten 200 år foregik på Guldkysten og De Vestindiske Øer som en del af 
den såkaldte Trekanthandel med Danmark.

Steen Ivan Hansen, cand.mag.
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00
50 kr.
Ingen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening samt Slægts- 
og Lokalhistorisk Forening for Djursland.
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Naturvidenskabelige foredrag

Grenaa Gymnasium tilbyder en række streamede naturvidenska-
belige foredrag fra Århus universitet. læs mere s. 15-17.

tirsdag d. 10.10. kl. 19.00:   acceleratorer – i fysik og kræftterapi

tirsdag d. 24.10. kl. 19.00:   der puttes hvad, i vores mad?

tirsdag d. 31.10. kl. 19.00: Hvorfor mennesket erobrede kloden

tirsdag d. 07.11. kl. 19.00:    sære sanser

tirsdag d. 14.11. kl. 19.00:    inspiration fra naturen

tirsdag d. 21.11. kl. 19.00:    Big Bang og det usynlige univers

tirsdag d. 28.11. kl. 19.00:    spejlbilleder og molekyler



Forsamlingshuset – fra politisk spil til fællesspisning

Forsamlingshusene rummer en bunke fortællinger om det gode liv, og de har 
gennem tiden haft en kolossal betydning for lokalsamfundene. De første for-
samlingshuse udsprang bl.a. af et politisk opgør i anden halvdel af 1800-tal-
let, og fælles for dem alle er, at de gennem tiden har skabt fællesskaber, 
sammenhold og været scenen for mange familiefester, foredrag, gymna-
stikarrangementer og meget mere. Vi har til alle tider kunnet samles om at 
nyde god mad og det sociale samvær i forsamlingshusene rundt om i landet. 
Fællesspisning som koncept og maden som socialt samlingspunkt oplever i 
dag en renæssance. Betyder det, at forsamlingshusene også vil gennemgå 
en genfødsel, nu hvor fællesskabet om maden igen er blevet moderne? Og 
kan du forestille dig, at en romfromage i sin tid fik afgørende betydning for 
lukningen af flere forsamlingshuse? 
Bliv klogere på forsamlingshusene som en grundsten for fællesskab, folke-
oplysning, mad og det gode demokratiske liv i den danske landbefolkning.
Fællesspisning: Der serveres forloren hare og romfromage, derefter kaffe.

Lotte Printz, journalist og foredragsholder, Liv i Historien
Fredag den 22. september. Der startes med fællesspisning kl. 18.30. 
Derefter foredrag
100 kr. for to retter mad, kaffe og foredrag
Ring eller sms til Annette Andersen på 2362 1576
Voer Forsamlingshus, Voer Færgevej, 8950 Ørsted
Foredraget er et led i vidensfestivalen Hearts & Minds

Fra Matador til Badehotellet 
– historien om den danske familieserie

Med ”Huset på Christianshavn” fik DR-TV i begyndelsen af 70’erne opfyldt et 
længe næret ønske om at få sig ”en familie” på skærmen. Det var starten på 
dansk tv-dramas produktion af familieserier. Men hvad betød det for dansk 
tv-drama at få sig en familie? 
Det vil blive belyst gennem en række eksempler. Hovedvægten ligger på 
Matador (1978-1981), Krøniken (2004-2007) og Badehotellet (2014-). De 
er alle historiske familieserier, der viser, at familien er velegnet som holde-
punkt for historiske fremstillinger. Gennem deres billeder af familien og dens 
skiftende rolle i samfundslivet peger de på væsentlige træk i dansk mentali-
tets- og socialhistorie – træk, der er genkendelige for mange fra deres egen 
familiehistorie. Som alle historiske serier indeholder de også en kommentar 
til samtiden. På den baggrund perspektiveres afslutningsvis til samtidige 
familiedramaer som Sommer (2008-2009) og Arvingerne (2014-2017). 

Gunhild Agger, professor i dansk mediehistorie Aalborg Universitet
Torsdag den 5. oktober kl. 19.00
 70 kr. 
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 8648 8548, Auning Bibliotek, tlf. 8959 4300
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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 Putins Rusland – Ruslands Putin

”Rusland er en gåde, svøbt i et mysterium, indlejret i en hemmelighed”. 
Sådan beskrev Englands premierminister Winston Churchill vores store 
nabo mod øst i oktober 1939. Mange medier og visse analytikere tyr da 
også ofte til lignede forklaringer, når Ruslands præsident Putins skingre 
tone og utilregnelige adfærd skal begrundes. Men Ruslands indenrigspoli-
tiske udvikling og udenrigspolitiske adfærd er på ingen måde uforklarlig. Ja 
faktisk ligner Rusland på rigtigt mange måder en lang række andre lande. 
Foredraget tager således sit udgangspunkt i tesen om, at vi for at forstå 
den udenrigspolitiske adfærd må forstå de indenrigspolitiske dynamikker 
i dagens Rusland. Vi vil derfor se nærmere på, hvordan Putin fastholder 
magten indadtil, og på, hvad der truer den. Hovedpointen er, at Rusland 
kan analyseres som et helt almindeligt autoritært regime, hvor præsident 
Putin regerer rationelt i overensstemmelse med diktaturets jernlove.
 
Jakob Tolstrup, lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Torsdag den 2. november kl. 19.00
70 kr. (Hvis du også tilmelder dig foredraget om Trump, 
fås begge foredrag for 125 kr.)
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 8648 8548, Auning Bibliotek, tlf. 8959 4300
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

VERDENS MÆGTiGSTE MÆND

Trump som præsident

Trump er virkelig på plakaten, der går næsten ikke en dag, uden vi bliver præ-
senteret for et af hans tweets, og vi forbavses gang på gang. Men allerede i sin 
valgkamp førte han sig frem som økonomisk populist og nationalist: America 
First! Mange af hans positioner var i strid med hans republikanske kollegaer, alli-
gevel blev han valgt. Men både indenrigs- og udenrigspolitisk har Trumps politik 
som præsident været tæt på traditionel republikansk.
Der vil blive taget status på, hvad Trump har nået og hvilken kurs, han har 
tegnet for USA både indenrigs- og udenrigspolitisk. Der vil blive set på den rolle, 
skandalerne omkring Rusland og hans interessekonflikter har spillet. Til sidst vil 
vi se på de tre mest sandsynlige veje resten af hans embedsperiode kan gå.

Derek Beach, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00
70 kr. (Hvis du samtidig tilmelder dig foredraget om Putin, 
fås begge foredrag for 125 kr.).
www.folkeuniversitetet-rougso.dk, Ørsted Bibliotek, tlf. 8648 8548
Auning Bibliotek, tlf. 8959 4300
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Luther-dag i anledning af 500 året for reformationen

I samarbejde med Ørsted Menighedsråd arrangeres en dag, som markerer 
500-året for den Lutherske reformation i 1517.
Dagen har tre hovedpunkter: Foredrag, spisning og film.
Kl. 10.00: Foredrag af Asser Amdisen, direktør, forfatter og cand. mag i 
historie, København

Reformationen i dag – eller hvorfor du altid har dårlig samvittighed
Reformationen i 1536 havde en afgørende betydning for vores liv på mange 
områder. Individualisme, oplysning, industrialisering, demokrati, flid, moral 
og lykke er bare eksempler på felter, hvor de reformatoriske bevægelser 
grundlæggende har ændret vores måde at tænke på. Foredraget tager 
udgangspunkt i nutiden, men trækker tråde tilbage og forklarer, hvordan 
fænomener, ideer og handlemåder i det moderne samfund hænger sam-
men med reformationen. Et foredrag om idehistoriens lange linjer – og 
både oplysende, underholdende og forhåbentlig forstyrrende for den 
moderne tilhører.
I den indlagte pause serveres vand og frugt.
Kl. 12.15: Der serveres en tapasfrokost med efterfølgende kaffe og kage
Kl. 13.30: Eric Tills film, Luther, vises i Ørsted Biograf. Filmen skildrer store 
dele af Luthers liv begyndende i hans tidligste ungdom, og vi følger tæt 
hans dramatiske opgør med den katolske kirke og de konsekvenser, det fik 
for hans liv. Det er således den historiske Luther, der er i fokus i denne film.

Lørdag den 28. oktober kl. 10.00 -15.30
Der betales 50 kr. for frokosten
SMS eller ring til Lene Christiansen 2176 5169 senest 20. oktober 
(Der er ikke tilmelding andre steder)
Ørsted Sognegård, Lillegade 30, 8950 Ørsted

rougsø12

Tid
Pris

Tilmelding

Sted

DANSK VESTiNDiEN – 100-året for salget af øerne

Hvem er det der banker? 
Det er Peter Anker. 
Hvem er det der lukker op? 
Det er Peter Sukkertop 
Dette kendte børnerim afspejler et stykke dansk kolonihistorie - en vel-
standsperiode der fik stor betydning for dansk handels- og kulturliv. 
Foredraget handler om Dansk Vestindien, om Danmark som kolonimagt, om 
slaveri og sukker, der bragte uhyre velstand til Danmark. Det handler også 
om øernes arkitektur, og byerne Christianssted, Frederikssted og Charlotte 
Amalie. Om handlens betydning for Københavns storhed, hvor storkøbmæn-
dene byggede flotte palæer, om Brødremenighedens betydning for øerne og 
meget andet. Kort sagt her får du solid viden om en del af Danmarkshisto-
rien, en historie som vi senere ikke er helt stolte af. En god introduktion til 
en tur til Vestindien, der i dag er et rejsemål for mange danskere.

Dette foredrag arrangeres i samarbejde med Ørsted Bibliotek
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Naturvidenskabelige foredrag: Se side 15 og 16

Litteraturstudier - Op mod strømmen….

Vi vil denne gang beskæftige os med dansk litteratur, der er skrevet af kvin-
der og som omhandler en periode i historien og kulturen, hvor kvinderne 
trodsede de gængse normer, gik op mod strømmen og skabte en ny – 
både personlig og kollektiv – identitet. Perioden er den første del af det 20. 
århundrede, og romanerne behandler dels slægts- og familiehistorie, dels 
samtidshistorie. 

”Theas færd”, Anne Marie Ejrnæs (1999)
Thea er født ind i en velstående bondefamilie, der har helt fastlåste forestil-
linger om hendes fremtid som en, der skal videreføre familiens traditioner. 
Men Thea vil noget andet med sit liv; det åbner en helt ny verden.

”Mindet”, Vibeke Grønfeldt (2005)
Det gennemgående tema er, at det moderne menneske har mistet sliddets 
og arbejdsfællesskabets nødvendighed og mening og derfor er pisket til at 
tage udfordringen op og genopfinde sin egen mening med livet.

”En ny tid”, Ida Jessen (2015)
Romanen er et lavmælt og indsigtsfuldt portræt af en kvinde af sin tid. Et 
gennemgående tema er, hvordan mennesker agerer og reagerer, når de 
gennemlever en krise og mister fodfæstet. Romanen er samtidig et portræt 
af en tid og en egn, hvor kulturen og samfundet så småt vender sig mod 
nye tider.  

”Kvinderne fra Thy”, Maria Helleberg (2016)
Et portræt af den granithårde Mariane, der trods umenneskelige udfordrin-
ger finder et meningsfyldt liv som jordemoder. Og hendes datter Marie, der 
fører oprøret videre mod missionens knugende magt og såvel verdsligt som 
åndeligt armod. Man får desuden et indtryk af det skred, der så småt sker i 
perioden, hen mod en større selvstændighed for kvinder.

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 9. og 23. januar, 6. og 20. februar 2018 kl. 9.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykke for 20 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk, Ørsted Bibliotek, tlf. 8648 8548, 
Auning Bibliotek, tlf. 895 94300
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted

Lars Sand Kirk, lektor, arkitekt MAA, Grenå
Torsdag den 23. november kl. 19.00 – 21.30
50 kr.
Billetter kan købes på Ørsted Bibliotek, 
tlf. 8648 8548, eller på bibliotekets hjemmeside
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab 

Acceleratorer 
– i fysik og kræftterapi

Foredrag ved centerleder Søren Pape Møller, Institut 
for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. 

Hør om forskning med acceleratorer ved verdens 
største accelerator CERN som i 2012 fandt Higgs-par-
tiklen, om forskning ved acceleratorer i Aarhus og om, 
hvordan en ny protonaccelerator fra næste år vil give 
os danskere endnu bedre behandling af kræft.

Det europæiske partikelforskningscenter, CERN, har ved 
Alperne bygget verdens største accelerator i en 27 km 
lang tunnel, 100 m under jorden. Her smadrer fysikerne 
protoner ind i hinanden ved meget stor energi og har 
derved fundet den såkaldte Higgs-partikel. Hvad lærer 
vi mon ved det? Og er der ting vi endnu ikke forstår i 
elementarpartiklernes verden?
Forskning med acceleratorer har affødt praktiske 
anvendelser. Bl.a. behandling med stråleterapi på 
hospitaler, hvor strålerne kommer fra acceleratorer. Hør 
om, hvorfor disse strålekanoner i dag skyder med elek-
troner og om hvorfor stråler, der består af atomkerner, 
i nogle tilfælde kan give bedre stråleterapi. En sådan 
kæmpe "proton-kanon" er under opbygning i Skejby 
ved Aarhus, og dens virkemåde og fordele vil blive 
beskrevet i foredraget.

Norddjurs Folkeuniversitet – 10. oktober 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Der puttes hvad, i vores mad?

Foredrag ved lektor i molekylær cellebiologi Pia Møller 
Martensen og lektor i molekylær cellebiologi Lene 
Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 
Aarhus Universitet.

Forarbejdede fødevarer tilsættes ofte fosfor, og B-
vitamin tilsætning overvejes. Og vi kan vel ikke få for 
meget af disse livsnødvendige stoffer? Jo, siger den 
nyeste forskning. Det kan måske slå vores krop ud af 
balance eller fremme vækst af kræftknuder.

I dag er mange af de fødevarer, vi køber, forarbejdet, og 
de indeholder ofte flere forskellige tilsætningsstoffer. 
Det ligger os nært at holde øje med de tilsætningsstof-
fer, som ikke er naturlige for kroppen, men hvad mange 
ikke ved er, at der tilsættes mineraler og vitaminer 
til en del gængse fødevarer – mineraler og vitaminer 
som allerede findes i tilstrækkelige mængder i en 
afbalanceret kost. Det er en udbredt opfattelse, at man 
”ikke kan få for mange mineraler og vitaminer”, og at 
det derfor er harmløst at tilsætte disse til fødevarerne. 
I foredraget dykker vi ned i to eksempler, hvor forsk-
ningsresultater vækker bekymring mht. forarbejdede 
fødevarer: tilsætningen af fosfor og berigelsen med 
B-vitaminet folat.

Norddjurs Folkeuniversitet – 24. oktober 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Randers Folkeuniversitet – 24. oktober
kl. 18.45, Randers Bibliotek, kulturhusets salF
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Hvorfor mennesket erobrede 
kloden

Foredrag ved professor i bioinformatik, Mikkel Heide 
Schierup, Institut for Bioscience og Center for Bioin-
formatik, Aarhus Universitet og professor i evolution, 
Trine Bilde, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for 
mellem 20 og 60.000 år siden, og hvorfor vandt vi – 
det moderne menneske – kampen? Er det den stærke-
ste, der vinder den evolutionære udvikling eller afgør et 
samarbejde mellem individer udviklingsforløbet?

Før pausen: Betydningen af vores indre neandertaler.
For 100.000 år siden regerede neandertalerne og 
deres fjerne slægtning, denisovanerne, over Europa og 
Asien, mens det moderne menneske befandt sig i Syd- 
og Østafrika. Først senere begyndte det moderne men-
neske at vandre ud af Afrika for langsomt at kolonisere 
først Asien og dernæst Europa. Dette førte til en masse 
møder med neandertalere og denisovanere for mellem 
20.000 og 60.000 år siden. Herefter uddøde begge 
arter. Vi vil gerne vide hvorfor de forsvandt, og hvorfor 
vi – det moderne menneske – vandt kampen? 

Efter pausen: Samarbejde – hvordan løser vi dette 
evolutionære paradoks?
Samarbejde findes allevegne i dyreriget, ikke mindst 
blandt mennesker hvor det anses for en vigtig faktor 
i menneskets succes. Imidlertid er samarbejde i et 
evolutionært perspektiv lidt af et paradoks, da alle 
dyr per definition er selviske og derfor ikke deltager 
i samarbejde, medmindre de selv har fordel af det. 
Hvordan opstår så et samfund, hvor man tilsyneladende 
yder hjælp og samarbejde til andre individer uden 
umiddelbart selv at drage fordel af det?

Norddjurs Folkeuniversitet - 31. oktober 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Randers Folkeuniversitet – 31. oktober 
kl. 18.45, Randers Bibliotek, kulturhusets sal

Sære sanser

Foredrag ved professor i sansefysiologi Peter Tegl-
berg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, 
Aarhus Universitet. 

Vores opfattede virkelighed, er bestemt af den 
hukommelse og de sanser vi er udstyret med. Hør om 
hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter, og 
om de sære sanser, der tillader nogle dyr en virkelig-
hedsopfattelse, der er meget langt fra vores egen.

Vi lever i en illusion; en illusion skabt af, at vi sam-
menholder input fra vores sanser med medfødte og 
tillærte genkendelsesmønstre lagret i vores hjerner. 
Det betyder, at den opfattede virkelighed fuldstændigt 
er defineret, af de sanser et dyr er udstyret med 
og dets hukommelse, og at dyr og mennesker med 
forskellige sanser derfor har meget forskellige ver-
densopfattelser: vores virkelighed er hvad vi sanser.
Du vil høre om de sære sanser; de sanser der tillader 
nogle dyr en virkelighedsopfattelse meget langt fra 
vores egen: slangers varmesyn, fugles magnetsans, 
flagermus’ biosonar, og hajers evne til at føle elek-
tromagnetiske felter. Til sidst i foredraget vender vi 
blikket tilbage mod os selv: har vi sjette sanser?

Norddjurs Folkeuniversitet – 7. november 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Randers Folkeuniversitet – 7. november 
kl. 18.45, Randers Bibliotek, kulturhusets sal

Rougsø Folkeuniversitet – 7. november 
kl. 18.45, Ørsted Bibliotek
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inspiration fra naturen

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, In-
stitut for Bioscience, Aarhus Universitet og lektor i kemi 
Henrik Birkedal, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Velcro er en imitation af planten burre, idéer til 
medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft, og 
fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret af blå-
muslingernes. Hør hvordan naturen inspirerer forskerne 
til nye, revolutionerende opfindelser.

Dyr, planter og bakterier har løst masser af deres egne 
problemer gennem evolutionen. Når vi lader os inspi-
rere af naturens måde at løse problemer på, kaldes det 
biomimik. Tænk på planten burre, der fæstner sig i dyrs 
pels for at sprede plantens frø. Burrer ledte til et af de 
første eksempler på såkaldt biomimik – nemlig bur-

rebånd, velcro, som nu har fundet vid udbredelse.
Ud over denne direkte kopiering af et biologisk de-
sign, opnår vi gennem vores forståelse af biologiske 
principper inspiration til at tænke på nye måder 
inden for fx arkitektur, materialevidenskab, kemi, 
nanoteknologi og medicin.

Norddjurs Folkeuniversitet – 14. november 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Randers Folkeuniversitet – 14. november 
kl. 18.45, Randers Bibliotek, kulturhusets Sal

Rougsø Folkeuniversitet – 14. november 
kl. 18.45, Ørsted Bibliotek
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Big Bang og det usynlige univers

Foredrag ved professor i astronomi Steen Hannestad, 
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. 
Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke 
stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter 
den nyeste forskning i kosmologi sløret for, hvad det 
usynlige univers egentlig består af?

Vi ved, at universet begyndte i et Big Bang. Vi ved, at 
det udvider sig hurtigere og hurtigere, men vi ved ikke 
med sikkerhed hvorfor. Den mest sandsynlige forklaring 
er, at vores univers er fyldt med mørk energi.
Vi ved også at galakser, herunder vores egen Mælkevej, 
aldrig var blevet dannet, hvis universet ikke også var 
fyldt med mørkt stof – en eksotisk type stof, der er 
usynligt, men påvirker sine omgivelser via tyngdekraf-
ten. Uden det mørke stof var stjerner og planetsyste-
mer heller ikke blevet dannet og vi og livet ville ikke 
eksistere.

Norddjurs Folkeuniversitet – 21. november 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Randers Folkeuniversitet – 21. november 
kl. 18.45, Randers Bibliotek, kulturhusets sal

Spejlbilleder og molekyler

Foredrag ved professor i kemi Karl Anker Jørgensen, 
Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men er 
et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital for 
os, mens den anden version kan være giftig. Derfor er 
det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a. 
når der udvikles nye lægemidler.

Dine to hænder er ikke ens: den ene hånd er et spejlbil-
lede af den anden. På samme måde er det med en 
række vitale molekyler inden i os og omkring os – livets 
molekyler. De består af samme slags atomer, men er 
spejlbilleder af hinanden. Forunderligt nok er det ofte 
kun den ene af de to spejlbillede-versioner af disse 
molekyler, der forekommer i os mennesker.
Ligesom kun højre hånd passer i en højre-handske, er 
det med spejlbilledemolekyler og receptorer for krop-
pens sanser: fx har molekylet, som passer i receptoren 
for, og som vi derfor sanser som duften af, jordbær, en 
spejlbillede-version – og det molekyle sanser vi som 
duften af basilikum.
Under foredraget vil du høre eksempler på aarhusfor-
skeres bidrag til udvikling af nye lægemidler pga. deres 
ekspertise i molekyler og deres spejlbilleder. 

Norddjurs Folkeuniversitet – 28. november 
kl. 19.00, Grenaa Gymnasium

Fri adgang til alle foredragene i 
Norddjurs, Randers og Rougsø

På http://scitech.au.dk/foredrag 
kan du læse om alle foredragene
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Billedforedrag om Gudenå-dalen i krig og fred

Billedforedrag om Gudenå-dalen i to vidt forskellige perioder og to vidt for-
skellige måder at bruge åen på: I dag er der ikke mange synlige spor efter 
dem langs Gudenåen, men tænker man sig tilbage til middelalderen og 
senere, kunne man langs det store vandløb støde på en række borge og 
slotte. Det var en urolig tid, hvor det handlede om at forsvare sine nærme-
ste og sine værdier. 
Herremand, konge og bisp brugte Gudenåens vådområder som forsvars-
elementer, når de opførte deres borge. Også i Randers blev der bygget for-
svarsanlæg og byen blev hjemsted for kongeslottet Dronningborg. Senere 
tider var præget af fred i landet, og Gudenå-området blev i 1900-tallet et 
spændende udflugtsmål for guldaldermalerne, der her i det imponerende 
landskab med den store å, søerne og skovene fandt motiver til deres land-
skabsmaleri.
Billedforedrag af cand.mag. Erik Hofmeister, der i 2012 udgav bogen "Guden-
åens kulturhistorie" og i 2004 bogen "De ferske vandes Kulturhistorie.

Erik Hofmeister, vicedirektør Det Kgl. Bibliotek
Tirsdag den 5. september kl. 19.00 - 21.00
Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Vestergade 45 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund

Snart er det slut med Castro i Cuba

Fidel Castro er død, og hans lillebror på 86 år går snart af som præsi-
dent. Men alt tyder på at den skrantende socialisme fortsætter uden dem. 
Hvem er de nye magthavere, og hvorfor er der ingen opposition? Staten er 
politisk og økonomisk bankerot, og den åbning præsident Obama forsøgte 
sig med har ikke virket. Cubanerne nærer intet håb om ændringer efter 58 
års ”revolutionært” styre, derfor flygter så mange, især blandt de unge, der 
gerne vil leve et liv med internet, smarte sko og en løn man kan leve af.

Øjvind Kyrø, journalist og forfatter
Onsdag den 13. september kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Allierede flyvere skudt ned over Danmark 
– med lokale vinkler

Hør om en del af de 463 fly og 3088 allierede flyvere, der ses i AirmenDK 
(www.airmen.dk) med personlige beretninger, fotos, kort, data og links. 
Bradley fra et Halifax-bombefly som det viste, blev begravet i Mindelunden 
på Randers Nordre Kirkegård. Andre lokale vinkler viser også, at danskere 
var med i et lille hjørne af en meget stor krig. Danskere fik krigen helt ind på 
livet. Vi kommer tæt på enkelte flyvere. I foredraget er der på skift overblik 
og detaljer om krigen ud fra flystyrt.

Anders Straarup, skolelærer
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 21.00
Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Vestergade 45, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund
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Michael Kvium. Mellem lidenskab og lidelse

Michael Kviums formsprog og motivkreds taler ubesværet til vores be-
vidsthed med billeder, der vækker både afsky og fascination. Kvium viser 
menneskets moralske og kropslige forfald. Hans kunst handler ikke om 
det frastødende og ekstreme som noget fjerntliggende, men som noget 
skræmmende nært. Farvel til skønhedsidealer og velkommen til hudløs 
ærlighed krydret med sort humor i det kviumske billedunivers. 
Foredraget vil primært beskæftige sig med Kviums malerier fra 1980erne 
op til i dag. Kvium kender sine rødder, såvel renæssance som barok og 
impressionisme.

Mette Kyhl Nielsen, cand. mag. i historie og kunsthistorie
Tirsdag den 19. september kl. 19.30 - 21.30
Medlemmer fri entre. Ikke medlemmer 50 kr.
Ingen
Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV
Arrangør: Randers Kunstforening



Ryttergraven Fregerslev

I foråret 2017 udgravede Museum Skanderborg en sjælden ryttergrav 
fra yngre vikingetid. Fundet er det første af sin slags siden 1983. Graven 
viste sig at rumme en stor mængde sølv- og guldbeklædte pyntebeslag til 
vikingens hest samt et større bundt pilespidser. Gravgaverne peger på, at 
vikingen var blandt rigets mægtigste omkring år 950.

Merethe Schifter Bagge, museumsinspektør
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 - 21.00
Entre: 50,00 kr. for medlemmer og 80,00 kr. for ikke-medlemmer
Senest mandag den 9. oktober til Birthe Thorsen, tlf. 26142748 eller mail  
btho@outlook.com / btho@privat.dk
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, Randers C
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer
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islam – tradition og fortolkning fra 1800-tallet til vor tid

Nye politiske og filosofiske perspektiver præger muslimsk tænkning i 
1800-tallet, og rammerne sættes for den videre tolkning og selvforståelse 
op til vor tid. Temaer som den moderne verden, nationalstaten og væk-
kelse dukker op. I nutidig muslimsk tænkning er fortolkningen af Koranen 
og traditionen central i forhold til reaktioner på modernitet, sekularisering 
og globalisering. Den algiersk-franske filosof Mohammed Arkoun bliver 
præsenteret som en mulig reformator af islamisk tradition, og der bliver vist 
eksempler på kunst fra 1800-tallet og frem til nutiden.

Anne Ehlers, sognepræst Langenæskirken, Aarhus
Onsdag den 11. oktober kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

2

Det store kammergravskompleks afrenses i fladen. Set fra sydvest. 
Foto: Merethe Schifter Bagge, Museum Skanderborg.



Landhåndværk og landhåndværkere

Livet på landet har forandret sig meget i de seneste 50 år. Engang myld-
rede det af liv; her var mejeri og brugsforening, købmænd og mange for-
skellige håndværkere. Mange håndværkere forsynede landbruget. Smeden 
var uundværlig, men også hjulmageren og karetmageren lavede redskaber 
og vogne til bønderne. Bødkeren forsynede mejerierne med dritler og 
husholdningerne med spande, kar og bøtter. Bager og slagter forarbejdede 
landprodukter til fødevarer. Tømrer, murer og maler tog sig af byggeri, 
mens skrædder, skomager og træskomager sørgede for tøj og sko til folk. 
Foredraget fortæller om landhåndværkerens arbejde gennem tiderne, og 
om hvordan landhåndværket har udviklet sig og forandret sig i takt med 
samfundets udvikling.

Gudrun Gormsen, mag.art.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 - 21.00
Gratis adgang
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, 1. sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
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Demokrati i Afrika, hvorfor er det så svært?

Fra begyndelsen af 1990’erne var der generelt stor tiltro til, at også mange 
af landene i Afrika syd for Sahara kunne blive demokratiske, hvis de bare fik 
opbygget de nødvendige politiske og administrative institutioner. Afviklingen 
af apartheid i Sydafrika blev i den sammenhæng set som en særlig vigtig 
begivenhed, og valget i 1994 af Nelson Mandela til det demokratiske Syd-
afrikas første præsident blev set som en nærmest ikonisk begivenhed. Men 
siden har problemerne vist sig at være mange, og nu spørger man, hvad 
forklaringen er på, at det går så trægt med demokratisering i Afrika. Profes-
sor Jørgen Elklit har været aktivt involveret i centrale dele af udviklingen i 
nogle af landene i Sydafrika, og det er udgangspunktet for hans foredrag.

Jørgen Elklit, professor
Tirsdag den 24. oktober 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Kristrup Højskoleforening
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Myrernes spektakulære samfund

Myrerne kan karakteriseres som den mest succesrige ”dyregruppe”, idet 
de har tilpasset sig og koloniseret næsten alle områder på jorden. Blandt 
landlevende dyr er det kun myrernes biomasse, der overgår menneskets. 
Myrerne har udviklet en meget effektiv kemisk kommunikation, der gør 
det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til at fungere. Der vil 
også blive talt om forskellige myrers biologi bl. a. om hærmyrerne, der er 
nomader og kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskærer-
myrerne der dyrker svampe, og engmyrerne, der holder ”kvæg”. 

Mogens Gissel Nielsen, lektor emeritus
Tirsdag den 7. november kl. 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Kristrup Højskoleforening

Fra Don Quixote til Lars Larsen

Den spanske ridder Don Quixote de la Mancha havde en skæv tilgang til 
verden. Det har gjort ham til billedet på handlekraftige mennesker, der føler 
at verden ikke forstår dem. Med den vinkel på dansk erhvervsliv opdager 
man en række idérige folk. Simon Spies og Lars Larsen (Dynelarsen) kan få 
enhver til at spidse øren. Her blev der lavet storytelling, længe før begrebet 
blev opfundet. En fyrstelig pels eller et par jyske træsko men ikke skyg-
gen af diskrete nålestribede jakkesæt. Deres skæve dristighed kan spores 
tilbage til den altid kampberedte Don Quixote.

Rigmor Kappel Schmidt, oversætter og forfatter
Onsdag den 8. november kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Åndehuller – Finn Have

Gennem de seneste fire år har maleren Finn Have besøgt og arbejdet i en 
række større og mindre byer verden over; København, Stockholm, Hel-
sinki, Hannover, Berlin, Budapest, Barcelona, Madrid, Venedig, London, 
New York, Sao Paulo, Nagoya m.fl. Han har søgt væk fra det hektiske 
storbyliv og opsøgt byens åndehuller, grønne områder og parker. Udstil-
lingen ÅNDEHULLER, der vises på Randers Kunstmuseum i efteråret 2017, 
viser Haves nye malerier, der belyser og gentænker naturens status i vores 
samfund. Gennem et rigt udvalg af billeder tager foredraget os på en rejse 
ind i storbyernes åndehuller, og ser på de sociale og miljømæssige faktorer 
der er forbundet med parkerne og de nye urbane haver, som man ser skyde 
op verden over.

Lise Jeppesen, museumsdirektør Randers Kunstmuseum
Tirsdag den 21. november kl. 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Kristrup Højskoleforening

Hvordan er det at være flygtning i dag?

Hvad vil det sige at være tvunget af politiske omstændigheder til at forlade 
sit land, sin familie, sine venner, den dagligdag man har kendt uden andet 
i bagagen end et vagt håb om at klare flugten og det ukendte, der forestår, 
for måske en dag – om nogensinde – at kunne gense sine kære? I disse 
tider, hvor man hver eneste dag får ørene tudet fulde af politikeres uforgri-
belige meninger om flygtningenes situation, er det vel på tide at høre den 
sande historie så at sige fra hestens egen mund.

Peter Eszterhas, sceneinstruktør
Onsdag den 22. november kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Bibelens kvinder

Professor Kirsten Nielsen har i en længere periode været ansat ved Det 
Teologiske Fakultet i Aarhus, hvor hun har undervist i faget Gammel Testa-
mente. Hun vil i sit foredrag fortælle om synet på Eva som Adams hjælper 
og om syndefaldets konsekvenser for synet på kvinder i kristendommen. 
Hun vil vise, hvordan de gammeltestamentelige love angående kvinder 
umiddelbart virker kvindeundertrykkende, men måske alligevel stadig er 
relevante at diskutere.
Vi skal se nærmere på kvindens rolle i forhold til familie og slægt ud fra fort-
ællingerne om Sara, Rebekka, Lea, Rakel og Tamar. Foredraget slutter med 
Salomos Højsang og dens syn på kvinden. Bag foredraget ligger spørgs-
målet, om vi kan have udbytte af at høre om disse kvinder, og om de kan 
være med til at give os brugbare visioner om en menneskeværdig fremtid?

Kirsten Nielsen, professor emerita
Onsdag den 10. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Ny viden om brug af tospand i yngre bronzealder

I efteråret 2014 fandt to detektorfolk en række bronzegenstande på en 
bakkeknold ved Gl. Skørping i Himmerland i et område, hvor der inden 
for en radius af ca. otte km tidligere er fundet seks andre depotfund fra 
slutningen af bronzealderen. Genstandene viste sig at stamme fra et ned-
gravet ca. 2.800 år gammelt bronzedepot, som bl.a. indeholdt kvindesager, 
mandeudstyr og dele af et pragthovedtøj til et hesteforspand.
Flere af bronzegenstandene bl.a. kindstænger og prydplader sad stadig 
i de bevarede læderremme, hvilket ikke er set før. Herved blev det muligt 
at rekonstruere dele af hovedtøjet til et tospand. Fundet sættes ind i en 
større nordvesteuropæisk sammenhæng, og vi skal høre om brug af heste 
i bronzealderen.

Torben Sarauw, museumsinspektør, ph.d. afdelingsleder for Arkæologi, 
Nordjyllands Historiske Museum
Onsdag den 22. november kl. 19.00 - 21.00
50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer
Senest mandag den 20. november til Birthe Thorsen, tlf. 26142748 eller 
mail  btho@outlook.com / btho@privat.dk
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, Randers C
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer



Uintelligent design

Naturen er fuld af sjusk og mangler. Hvis du tror på naturen som en maski-
ne med perfekte tilpasninger af dyr og planter, så kom og få dine illusioner 
spoleret ved et foredrag af Jan Gruwier Larsen.

Jan Gruwier Larsen, biolog
Onsdag den 24. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

istidsjægere på Randersegnen

Nye udgravninger ved Munkdrup har påvist en gruppe bopladser fra sidste 
istid. Tilsvarende fund i det østlige Holsten og Sønderjylland daterer sig 
godt 14.000 år tilbage. Der er således tale om de hidtil ældste jordfaste 
fund på egnen. Arkæolog Bo Madsen, Museum Østjylland, vil fortælle om 
Munkdrup-fundet og andre vigtige fund i Østjylland fra rensdyrjægernes tid.

Bo Madsen, seniorarkæolog, mag.art.
Tirsdag den 23. januar kl. 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

25

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Skrammel på lærredet

I 2018 markerer Randers Kunstmuseum 100 året for den skandale-
ombruste udstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling 1918, hvor pressen 
nedgjorde den eksperimenterende unge kunst. Det blev et vigtigt skærings-
punkt i dansk kunsthistorie. Noget lignende er i dag til debat.

Lise Jeppesen, museumsdirektør, Randers Kunstmuseum
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Clemenshuset, Parkboulevarden 12, 8920 Randers NV
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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De Dansk Vestindiske Øer - det tabte paradis

Den 31. marts 2017 var det 100 år siden Danmark solgte Dansk Vestindien 
til USA. Jubilæet giver anledning til at se nærmere på den gamle, danske 
koloni. 
Foredraget belyser Dansk Vestindien i kolonitiden ca. 1670 - 1917 med 
fokus på slavetiden op til 1848 og det sidste slaveoprør i 1848, som endte 
med at generalguvernør Peter von Scholten gav friheden til slaverne. Den 
sidste danskertid op til salget 1917 og de 100 år under USA som US Virgin 
Islands belyses kort. Foredraget ledsages af billeder, der bringer slaveski-
bene, slavehandelen, slaveriet på plantagerne og den paradisiske natur 
ganske tæt på tilhørerne.

Gunner Steenberg, pensioneret lektor
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Kristrup Højskoleforening
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Kristrup Højskoleforening
Birgitte Weis Jørgensen
bweis@post.tele.dk

Randers Amts Historiske Samfund
Inger-Lise Mørup – 8645 2469 
inger-lise.moerup@skolekom.dk

Randers Bibliotek
Lena Koldsø – 8710 6804
lk@randersbib.dk

Arrangører efterår 2017 Randers Folkeuniversitet 

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard – 3035 1392 
info@randersfolkeuni.dk

Randers Kunstforening 
Berit Langballe – 3140 9790
langballe.berit@gmail.com

Randers Kunstmuseum
Lise Jeppesen
lj@randerskunstmuseum.dk

Randersegnens Amatørarkæologer 
Birthe Thorsen – 2614 2748
btho48@outlook.com

Sct. Clemens Højskoleforening
Birgitte Olesen – 8641 0615
boso@post12.tele.dk

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Preben Dammeyer – 8642 9887 
p.dammeyer@dn.dk

information og kontakt Norddjurs: Birgit Årsnes – 2344 8014 
info@norddjurs-folkeuni.dk
Rougsø: Yvonne Holm Karnøe – 2212 3907
info@folkeuniversitetet-rougso.dk 
Randers: Peter Staugaard  – 3035 1392 
info@randersfolkeuni.dk
eller sekretær Lena Koldsø – 8710 6804 
lk@randersbib.dk   

På www.randersfolkeuni.dk kan du læse mere 
om, hvordan du og din forening/institution 
arrangerer forelæsninger, betaler for foredrag 
m.m. Reglerne er landsdækkende.

Programmet udgives med støtte fra Norddjurs Kommune og
Kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune.
Randers Bibliotek er sekretariat for Randers Folkeuniversitet.

Norddjurs Folkeuniversitet: www.norddjurs-folkeuni.dk
Randers Folkeuniversitet: www.randersfolkeuni.dk
Rougsø Folkeuniversitet: www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Aarhus Folkeuniversitet: www.fuau.dk
Folkeuniversitetet i Danmark: www.folkeuni.dk 
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Program

09.30  Dørene åbnes – mulighed for kaffe

10.00  Velkomst

10.15  Marita Akhøj Nielsen: Hvorfor taler vi dansk? Om 
Reformationen og sproget

12.00  Frokost

13.00  Randers Kammerorkester og kor opfører bl.a. 
Bachs kantate nr. 79 ”Gott der Herr ist Sonn und 
Schild” – 1. opførelse var på ”Reformationsdagen” 
31 oktober 1725.

13.45  Kaffepause

14.00  Gorm Harste: Hvorfor fik man religionskrige efter 
reformationen og hvilke konsekvenser fik det?

15.30  Afslutning

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid: 28. oktober kl. 9.30 -16.00
Sted: værket, sven dalsgaards Plads 1, 8900 randers C.
Pris: 180 kr.
Køb billet på Værkets hjemmeside: 
http://vaerket.dk/arrangementer/reformation-1517-2017/

Billetten dækker kaffe og te formiddag og eftermiddag 
samt frokosttallerken inkl. en vand. Hvis man er vegetar, 
bedes man give besked om dette ved køb af billet.

Hvad betyder Reformationen for os i dag? 
– En dag med foredrag og musik
lørdag den 28. oktober 2017

REFORMATION 500 ÅR

Højskoleforeninger i Randers, Randers Amts Historiske Samfund, 
FOF, Randers Bibliotek, Randers Folkeuniversitet og Randers Kam
merorkester præsenterer et program med fokus på Reformatio
nens betydning for dagens Danmark med foredrag af engagerede 
forskere samt musik ved Randers Kammerorkester, Sct. Mortens 
Vokalensemble og dirigent David Riddell.

LæS  MERE
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Hvorfor taler vi dansk?

selvfølgelig taler vi dansk i danmark. men det er ingen 
selvfølge. For 500 år siden var dansk ét blandt flere sprog i 
den danske konges rige. i kirken og blandt de lærde var la-
tin enerådende. mange havde ikke dansk som modersmål. 
man talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk 
var handelssproget i hele østersøområdet, og næsten alle 
danskere forstod plattysk. men reformationen ændrede 
situationen. For luther var alle kristne lige for gud. det var 
vigtigt, at alle kunne forstå, hvad kristendommen gik ud 
på. derfor skulle bibelen oversættes til dansk, og der skulle 
synges danske salmer ved gudstjenesterne. På den måde 
blev luthers 95 teser fra 1517 en af grundene til, at vi taler 
dansk i dag – selv om de var på latin og ikke handlede om 
sprog.

Dr. phil. Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kon-
gelige Danske Videnskabernes Selskab. 

Hvorfor fik man religionskrige efter reforma-
tionen og hvilke konsekvenser fik det?

da martin luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wit-
tenberg i 1517, var han ikke ene om at skabe et omfattende 
nybrud. italieneren niccoló machiavelli skrev det berygtede 
værk om fyrsten. Claude seyssel udgav et værk om det fran-
ske monarki; reformatoren erasmus af rotterdam advarede 
i flere værker mod en for udiplomatisk religionskonflikt, der 
kunne føre til en helt ny type krige, og hans ven thomas 
more skrev det grundlæggende værk om samfundsutopier.



Musik

J.S. Bach: Koncert for to violiner BWV 1043
Joseph Klug: Vor Gud han er så fast en borg
J.S. Bach: Koral – Ein feste Burg ist unser Gott
J.S. Bach: koralpræludium –  Ein feste Burg ist unser Gott
J.S. Bach: Reformationskantate BWV 79

Randers Kammerorkester og Sct. Mortens Vokalensemble
Dirigent: David Riddell
Solister i Bachs Koncert for to violiner: Clara Richter-Bæk 
og Mo Yi
Vokalsolister: Mariann Mikkelsen, Sidsel Aja Eriksen 
og Josef Gottlander

Arrangører: Sct. Clemens, Kristrup og Vorup Højskoleforenin-
ger, Randers Amts Historiske Samfund, FOF, Randers Biblio-
tek, Randers Folkeuniversitet og Randers Kammerorkester.
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ordene kunne trykkes og læses, uenighederne kunne op-
stå, og stridighederne viste sig næsten umulige at bilægge, 
senere kompromisser fulgte bl.a. med store konsekvenser 
for dansk statsdannelse. samtidig var verden blevet global 
– man kunne sejle rundt om den og optrykke atlas. en ny 
verdensorden fulgte. Hvordan organiserede man den og er 
den stadig vores verdensorden?

Dr. scient. pol. Gorm Harste er lektor på Institut for Stats-
kundskab på Aarhus Universitet.



REFORMATION
1517–2017

Projektet er støttet af A.P. Møller og 

Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal og har Hendes 

Majestæt Dronningen som protektor. 

Artiklerne om Reformationen er skrevet 

i samarbejde med lektor i historie 

Charlotte Appel og lektor i systematisk 

teologi Bo Kristian Holm, begge fra 

Aarhus Universitet. Citaterne af Luther 

er fra hans frimodige bordtaler omkring 

middagsbordet i hjemmet i Wittenberg, 

som de er gengivet i ’Godbidder’ af 

Jacob Ørsted.

Læs mere om Reformationen og 

Reformationsjubilæet på luther2017.dk 

eller facebook.com/reformationen

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

kan man købe sig 
en plads i himlen? 
Luthers første store opgør med sin samtid 
handlede om kirkens afladshandel og ideen 
om, at mennesket kommer Himlen nærmere 
ved at gøre gode gerninger eller købe aflad.

Ifølge Luther er alle mennesker syndere og 
kan ikke gøre sig fortjent til at komme i Him-
len. Men fordi Jesus ved sin død allerede har 
frelst alle mennesker og taget deres skyld på 
sig, er mennesket frelst alene ved at tro på 
ham. Derfor kan man kun opnå frelse gen-
nem tro – gode gerninger og afladsbreve gør 
ingen forskel. Som Luther skriver: ”Gode  
gerninger gør ikke en mand god. En god 
mand gør gode gerninger”.
 
Opgøret med ’de gode gerninger’ var også et 
opgør med autoriteterne og kirkens hierarki. 
I den romersk katolske kirke var paven den 
øverste, mest magtfulde og den, der havde 
tættest kontakt til Gud. Luther vendte i prin-
cippet hierarkiet på hovedet og forandrede 

dermed kirkens rolle og status. Han sagde: 
”Enhver, som er krøbet ud af dåben, er lige 
meget præst og biskop”. Det betød, at fore-
stillingen om kirken som et led, der stillede 
sig mellem menneske og Gud, forsvandt.

I troen er alle mennesker ifølge Luther lige 
tæt på Gud. Men samtidig kunne den refor-
merede kirke – og den luthersk-protestanti-
ske konge – heller ikke undvære præster og 
biskopper. Deres hovedopgave var nu blot 
at forkynde Guds ord som evangelium og 
derudover sørge for, at den nye lutherske 
lovgivning blev fulgt, og at synd og kætteri 
blev bekæmpet.
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evigt liv
daglig død

Nutidens forhold til døden er ofte præget af 
distance og fortrængning. Men på Luthers 
tid var døden et anderledes synligt og nær-
værende livsvilkår med alvorlig religiøs be-
tydning. Det var normalt, at mennesker døde 
i en tidlig alder – mange allerede som børn 
– så folk levede med en klar bevidsthed om, 
at de skulle dø. Døden stod dog ikke som en 
definitiv afslutning på livet, og derfor hand-
lede det ikke om at ’leve her og nu’, som 
mange måske stræber efter i dag. Folk var 
på Luthers tid overbeviste om, at livet fort-
satte efter døden, og på den ende lige dom-
mens dag ville man blive stillet til regnskab 
for sit liv.

Luther afviste middelalderkirkens forestil- 
linger om skærsilden som et sted, hvor de 
døde skulle opholde sig frem mod Domme-
dag. Han forstod døden på to måder: På den 
ene side som fysisk død, og derfor var det 
vigtigt for Luther at forkynde Guds løfte om 
opstandelse og evigt liv. For den, der troede 
på Gud, var der ingen straf efter døden.
 
Derfor gjaldt det om at holde fast i troen. På 
den anden side forstod Luther kampen mod 
døden som én, man skulle tage hver dag. 
Det syndige i mennesket måtte dø hver dag, 
og hver gang menneskets synd og egoisme 
blev besejret af Guds dom og tilgivelse, 
døde synderen i mennesket mere og mere. 
Samtidig var denne død også begyndelsen 
på et nyt liv for mennesket, for i troen på 
Kristus havde mennesket ifølge Luther alle-
rede del i det evige liv. Luthers forståelse af 
det kristne menneske er således grundlæg-
gende dobbelt: Det er både evigt synder og 
evigt frelst. Mennesket er synder i kraft af 
sig selv, men frelst i kraft af Guds tilgivelse.

Den, Der har  
jaget tankerne 
om DøDen bort, 
hverken mærker 
eller smager 
DøDen.
Ma r ti n  Lu th e r

uDen  
bogtrykkerkunst 
ingen reformation
På Luthers tid stod Europa midt i en medie-
revolution. En revolution ikke ulig den, vi har 
set med den hurtige spredning af informati-
on på internettet og på sociale medier. Alle-
rede før Luther blev erklæret kætter af den 
katolske kirke, var hans skrifter spredt i over 
en halv million eksemplarer. Det kunne ikke 
være sket uden introduktionen af bogtryk-
kerkunsten i Europa.

Renæssancen gjorde det til et ideal at gå til 
kilderne og med sin egen fornuft prøve at 
forstå, hvordan verden hang sammen. Det 
var ikke nok at læse lærebøger, som andre 
havde skrevet.

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

Prædikener på modersmålet og oversættel-
ser af Bibelen var ikke nyt, men efter Refor-
mationen fik bibellæsning højeste prioritet.

Blandt reformatorerne var der en stor iver 
efter at udbrede Bibelens ord – men man vil-
le samtidig gerne sikre sig, at den rette pro-
testantiske udlægning vandt frem. Derfor 
blev bøger, pamfletter og flyveblade på kort 
tid spredt i hundrede- eller tusindvis af ek-
semplarer med tidens nye teknologi: bog-
trykkerkunsten. Det er ligefrem blevet sagt, 
at uden bogtryk – ingen Reformation.

nu har man goDe  
bøger og Dårlige  
elever.  t iDligere  
havDe man goDe  
elever og Dårlige 
bøger.
Ma r ti n  Lu th e r
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Fra almisser 
og sognehjælp 
til arbejdspligt 
og velfærdsstat

I det moderne danske velfærdssamfund  
sørger det offentlige for pasning og under-
visning af børn og betaler for pleje af syge 
og gamle. Målet er at skabe et socialt sik- 
kerhedsnet, men samtidig er det en udbredt 
holdning, at arbejde er en pligt, som om- 
fatter alle.

Med Reformationen forsvandt klostrene og 
de mange katolske stiftelser – og dermed en 
stor del af de sociale institutioner, der havde 
eksisteret i middelalderen. Nu blev den en-
kelte familiehusstand den vigtigste vel-
færdsinstitution, og sognefællesskabet skul-
le hjælpe dem, som ikke tilhørte en hus- 
stand. 

Sognets fattige fik almisser, og mange sted- 
er blev der oprettet fattighuse og såkaldte 
’hospitaler’ for gamle og syge. Fremmede 
fattige, der ikke var fra eget sogn, fik dog  
ingen hjælp, og alle, der ikke blev set som 
værdigt trængende, risikerede anbringelse i  
arbejds- og tugthuse.

Større social sikkerhed betød ikke, at dansk- 
erne nu kunne læne sig tilbage og lade sig 
forsørge. Tværtimod argumenteres der ofte 

for, at der er en sammenhæng mellem høj  
arbejdsmoral og protestantisme. Med ud- 
gangspunkt i Luthers ’Lille Katekismus’ lær-
te danskerne, at den enkeltes kald ikke var i 
klostret væk fra verden, men lå i familien og 
i det daglige arbejde. Man skulle acceptere 
sit kald og sin stand og arbejde ’i sit ansigts 
sved’!

Institutioner for fattige, gamle og syge blev 
udbygget i løbet af 1700- og 1800-tallet, og 
ansvaret blev i stigende grad lagt på sogne 
og kommuner – dog stadig med præst og 
kirke som centrale figurer. I 1900 tallet blev 
velfærdsstaten for alvor etableret efter ind-
førelsen af demokrati og under påvirkning af 
arbejderbevægelsen.
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