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Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbe
grænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. På Folke
universitetet kan du dyrke dine interesser, blive klogere på verden, 
dig selv og dit arbejde. Har du forslag til foredrag om bestemte 
emner, er du velkommen til at kontakte os. Se navne på kontakt
personer side 35.

Forårets tilbud
I programmet kan du se foredrag i Norddjurs, Rougsø og Randers 
Folkeuniversiteter arrangeret i samarbejde med mange foreninger i 
lokalområderne.  

Offentlige foredrag i Naturvidenskab
De populære foredrag i serien ’Offentlige foredrag i Naturvidenskab’ 
med naturvidenskabelige emner arrangeret af Fakultetet Science 
and Technology ved Aarhus Universitet fortsætter forår 2020. De 
nyeste opdagelser og erkendelser bliver formidlet af forskere, så 
alle kan være med. Du kan på et bibliotek, et kulturhus eller et 
forsamlingshus overalt i Danmark – blot der er internetforbindelse, 
projektor og storskærm – overvære foredraget samt stille spørgsmål 
til forelæseren på sms.

I foråret 2020 bliver syv foredrag livestreamet direkte fra Søauditoriet 
i Aarhus til Grenaa Gymnasium, fem til Randers og Langå Biblioteker 
og fem til Ørsted Biograf.  Hør om: Einsteins relativitetsteori, Kvan
tecomputeren, Det er bare en virus, Fremtidens natur, Dybhavet: 
nyt fra en ukendt verden, Ig Nobel Prize og Rask og glad – tak dine 
unikke mikrober. Se mere side 17 20.

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikkekommerciel organisation, der arrange
rer 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
Derfor ”få åbnet døren” til nye erkendelser og ny viden eller få 
opdateret din viden om fortid og nutid indenfor mange fagområder. 
Programmet udgives med støtte fra Norddjurs og Randers Kommu
ner. Se mere på hjemmesiderne.

Folkeuniversitetet er for alle

Birgit Årsnes

Yvonne Holm Karnøe

Peter staugaard

Velkommen og god fornøjelse!
Birgit Årsnes, Norddjurs Folkeuniversitet – www.norddjursfolkeuni.dk
Yvonne Holm Karnøe, Rougsø Folkeuniversitet – www.folkeuniversitetetrougso.dk
Peter Staugaard, Randers Folkeuniversitet – www.randersfolkeuni.dk



New York, New York. USA – kunst, arkitektur og design

I anledning af 400 året for Mayflowers ankomst til Amerika i 1620 afholdes 
en ”tour de force” om USA – fra kolonitidens New England til det moderne 
New York. Der fortælles om de tidlige amerikanske kunstnere og arkitekter 
til nutidig amerikansk kunst, design og arkitektur med fokus på Boston, New 
England og New York.
Der vises eksempler fra besøg hos Shakerne, The Hudson River School, 
Norman Rockwell, Donald Judd studio til abstrakt ekspressionisme, pop
kunst, den internationale stil afspejlet i den amerikanske kultur og på de 
verdensberømte museer i New York.

Lars Sand Kirk, arkitekt MAA, lektor
Torsdag d. 23. januar og torsdag d. 30. januar kl. 19.00
100 kr. for en aften, 150 kr. for begge aftener 
www.norddjursfolkeuni.dk. Billetter kan også købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Kunst og Musikforening.

Den danske vinhistorie

Hvor længe har danskerne egentlig drukket vin? Var det hele befolkningen 
eller kun konger og adelsfolk, der havde råd til at smage de liflige dråber? 
Og hvorfor skulle Christian IV bruge 35.000 glas til sin kroning i 1596? 
I Den Danske Vinhistorie er Annette Hoff gået på jagt efter fortællingerne om 
danskerne og vores forhold til vin fra middelalder helt op til i dag. 

Annette Hoff, dr.phil., museumsinspektør Den Gamle By
Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening samt 
Slægts og Lokalhistorisk Forening for Djursland.
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Christian 2. – politik og personlighed

Christian 2. er en ener i dansk politisk historie. Foredraget vil argumentere 
for, at Christian i det store og hele fulgte den politik, som hans far Kong Hans 
havde udstukket, og at forskellen mere ligger i, at sønnen valgte stærkere og 
mere kradsbørstige midler til at virkeliggøre den. 

Lars Bisgaard, lektor Syddansk Universitet
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening 
samt Slægts og Lokalhistorisk Forening for Djursland.

Hvordan forstås døden i buddhisme og kristendom?

Døden er det mest afgørende vilkår i menneskelivet, og Buddha og Kristus 
er mere enige om dødens mening, end det står klart for de fleste moderne 
mennesker. Erik Meier Carlsen har praktiseret buddhisme i 46 år og har 
oversat Den Tibetanske Dødebog til dansk. I de seneste fem år er han blevet 
fast kirkegænger og ser ikke noget afgørende modsætningsforhold mellem 
kristendom og buddhisme.
Han har desuden været en af landets vigtigste politiske analytikere og skri
benter, har virket som chefredaktør på Information og B.T. og udgivet bøger 
om politik og religion.

Erik Meier Carlsen, journalist, forfatter, cand.mag. i religionshistorie
Mandag d. 27. januar kl. 19.00
30 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk 
Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs.
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Hjerne og krop – sundhed i top

Foredraget fortæller, hvordan du i hverdag og fritid – med veldokumenterede, 
virksomme metoder – i praksis kan minimere stress og energimangel, og 
optimere livskvalitet, arbejdseffektivitet og fornøjelsen i motionsaktiviteter.
Bedst af alt: Med minimal indsats og med tilvalg i stedet for fravalg. Værdi
fuld viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør samt konkrete tips og 
nemme tiltag, der kan udføres ude eller hjemme.

Marina Aagaard, forfatter og master i fitness og træning
Torsdag d. 6. februar kl. 19.00 
50 kr. inkl. en forfriskning i pausen
kaihansen@djurs.net eller tlf. 2445 2108.
Tilmeldingsfrist: fredag 31. januar 
Åstruphallens Cafeteria, Mellemstrupvej 21, 8500 Grenaa
Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med Åstrup Idrætsforening.

Heksejagt, tortur og trolddom på Djursland

Historiker Rune Clark fortæller om en periode, hvor et dårligt rygte eller en 
nabos anklage kunne betyde, at man endte på bålet. Det handler om tortur, 
trolddom og forfølgelser på Djursland, hvor blandt andet herregården Rugård 
var hjemsted for en særligt ihærdig heksejæger. Rune Clark fortæller også 
om nogle af årsagerne til hekseprocesserne i det øvrige Europa.

Rune Clark, historiker
Tirsdag d. 18. februar  kl. 19.00
50 kr. inkl. kaffe og kage
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk 
Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs.
Arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker og Museum Østjylland



Aagadeskatten 
og Danmarks middelalderlige møntvæsen

I 1910 blev der i forbindelse med kloakeringsarbejde i Aagade i Grenaa 
fundet en meget stor skat fra middelalderen. Skatten bestod af over 12.000 
mønter nedgravet i et lerkar. Skatten giver et tydeligt indblik i, hvilke mønter, 
der cirkulerede i Danmark på nedlæggelsestidspunktet, og fortæller os me
get om, hvordan møntvæsenet var opbygget i middelalderen.  

Thomas Guntzelnick Poulsen, cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, 
museumsinspektør Museum Østjylland
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00 
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Djurslands Museumsforening 
samt Slægts og Lokalhistorisk Forening for Djursland.
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Forlis og strandinger ved Djurslands kyster 

Den lokale forfatter Peter Sørensen fortæller om de mange dramatiske stran
dinger og forlis, der gennem tiden har været ved Norddjurs’ kyster. Peter 
Sørensen tager afsæt i sin bog ”Forlis og strandinger de sidste 300 år ved 
Djurslands klinter”, hvori han har beskrevet intet mindre end 300 skibsulyk
ker ved kysten og opridset den udvikling, der bevirkede, at også Djursland 
fik et kystredningsvæsen. 

Peter Sørensen
Mandag d. 2. marts kl. 19.00
50 kr. inkl. kaffe og kage
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk 
Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs.
Arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker og Museum Østjylland



At være et grænselandsbarn

Kjeld Holm fortæller om sin opvækst i Sønderjylland – i spændingsforholdet 
mellem dansk og tysk, mellem land og by og mellem tradition og modernitet.
Kjeld Holm er født i 1945 i Sønderjylland. Han blev mag. art i idéhistorie fra 
Aarhus Universitet i 1972 og tog I 1974 en teologisk tillægseksamen. Han 
har været gymnasie og universitetslærer og sognepræst, indtil han i 1994 
blev biskop over Aarhus Stift.
Foredraget er en del af Forskerturnéen Genforeningen 2020.

Kjeld Holm, cand.theol, biskop emeritus
Onsdag d. 25. marts kl. 16.3018.30
30 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek

Folkeafstemningen i 1920 
– spurgte man virkelig folket?

Den dansktyske grænse blev fastlagt i 1920 efter en folkeafstemning. Men 
var det virkelig ”folket”, der bestemte, hvor grænsen gik? Hvordan kan det 
så være, at f.eks. Tønder med knap 80% tyske stemmer kom til Danmark? 
Foredraget handler om grænsedragningsproceduren, afstemningsbetingel
serne og alternative grænseforslag, og hvorfor det tog et halvt århundrede, 
inden grænsen var alment accepteret.

Martin Klatt, lektor ved Center for Grænsedragning, Syddansk Universitet
Onsdag d. 11. marts kl. 19.00 
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med GrenaaDjurs Rotary
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Litterære stemmer i grænselandet

Foredraget giver eksempler på forfattere og værker, som skildrer sider af 
grænselandets og den dansktyske dobbeltheds identitet og virkelighed fra 
Guldalderen til vor tid. Vi skal bl.a. se på forfatterskaber som H.C. Andersen, 
Steen Steensen Blicher, Jens Baggesen, Herman Bang, Karen Blixen, Willy 
August Linnemann og Sigfried Lenz.
Foredraget er en del af Forskerturnéen Genforeningen 2020.

Johs. Nørregaard Frandsen, cand.phil., professor Syddansk Universitet
Mandag d. 30. marts kl. 16.3018.30
30 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk
Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Grenaa Bibliotek
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Den frivillige sektor og frivilligt arbejde i Danmark

Hvem er engageret i frivilligt arbejde? Hvad er de engageret i? Hvorfor laver 
de frivilligt arbejde? Hvorfor begyndte de som frivillige? Hvor meget tid 
bruger de på frivilligt arbejde og hvordan er sammenhængen med erhvervs
arbejde og familieliv?
Foredraget fokuserer på udviklingen i den frivillige sektor og i frivilligt arbejde 
belyst gennem især danske undersøgelser, men med internationale sammen
ligninger. 

Torben Fridberg, seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings og 
Analysecenter for Velfærd)
Onsdag d. 25. marts kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med GrenaaDjurs Rotary
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Død, tab og sorg

Helle Dalby Kristensen beskriver det tab og den sorg, døden forårsager, ud 
fra en psykologisk og eksistentiel vinkel. Vi hører om den teori, der findes på 
området, om mødet med den sørgende, om mange måder at sørge på, og 
om hvordan vi støtter mennesker i sorg. 
Herefter taler litteraturformidler, Thomas Olesen, med Naja Maria Aidt om 
bogen ”Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage”. Romanen bygger 
på Aidts tab af sin 25årige søn, som døde i en meningsløs ulykke.

Helle Dalby Kristensen, sygeplejerske, souschef på Hospice Djursland
Torsdag d. 11. juni kl. 19.00
100 kr.
Billetter kan købes ved indgangen eller via www.norddjursbib.dk
Sostrup Slot, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker. Arrangementet er del af 
den internationale LiteratureXchange Festival i Aarhus d. 11.21. juni.
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Barnemordet i Veggerslev

I 1831 blev der begået et barnemord på en fæstegård i Veggerslev by. Sa
gen, der fyldte meget i det lille landsbysamfund, blev behandlet først ved By
retten i Grenaa og senere ved Landsretten og Højesteret. Derfor findes i dag 
meget arkivmateriale om sagen, som foredragsholderen har gennemgået. 

Leif Sepstrup, kriminalhistoriker
Tirsdag d. 31. marts  kl. 14.00
50 kr. inkl. kaffe og kage 
Bent Sølyst. Telefon: 2711 7794. Mail:bes@pc.dk
Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8585 Glesborg
Arrangeres i samarbejde med Tirsdagsklubben i Fjellerup
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Naturvidenskabelige foredrag

Grenaa Gymnasium tilbyder en række streamede naturvidenskabelige 
foredrag fra Århus universitet. læs mere side 17 - 20

tirsdag d. 04.02. kl. 19.00:  einsteins relativitetsteori

tirsdag d. 18.02. kl. 19.00:  Kvantecomputeren    

tirsdag d. 03.03. kl. 19.00: det er bare en virus

tirsdag d. 10.03. kl. 19.00:    Fremtidens natur

tirsdag d. 31.03. kl. 19.00:  dybhavet – nyt fra en ukendt verden    

tirsdag d. 14.04. kl. 19.00:  ig nobel Prize: first laugh, then think

tirsdag d. 21.04. kl. 19.00: rask og glad – tak dine unikke mikrober 

Grenaa afdeling   tlf: 8779 7979 
  www.spardjurs.dk   grenaa@spardjurs.dk
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Fra Statsfængslet i Horsens 
til Det Grønne Museum på Gl. Estrup

Anne Bjerrekær tiltrådte den 1. januar 2018 som ny direktør på Det Grønne 
Museum. Museet er en fusion af Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt 
og Skovmuseum, der tidligere lå i Hørsholm. Museet er det eneste statslige 
museum uden for København og er placeret i de smukke avlsbygninger på 
Gl. Estrup.  I 15 år var Anne Bjerrekær leder af Horsens Museum og har 
blandt andet stået i front for udviklingen af det nu internationalt prisbelønnede 
Fængselsmuseum. I dette foredrag tager hun os med på en rejse fra en meget 
lukket verden til de tanker, der ligger bag Det Grønne Museum. Vi får også et 
indblik i de helt nye 3000 m2 store udstillinger, museet pt. arbejder på.

Anne Bjerrekær, museumsdirektør, Gl. Estrup
Tirsdag den 7. januar kl.19.00
60 kr. incl. kaffebord
Ingen
Auning Sognehus, Kirkevej 1, 8963 Auning
Arrangeres i samarbejde med Aktuelle Aftner, Auning

STrEAMiNG AF NATUrViDENSkABELiGE FOrEDrAG
i ØrSTED BiOGrAF

Samarbejde med Ørsted Biograf.  Ingen tilmelding – gratis adgang
Læs mere side 17-20

tirsdag d. 18.02. kl. 18.45:  Kvantecomputeren    

tirsdag d. 03.03. kl. 18.45: det er bare en virus

tirsdag d. 10.03. kl. 18.45:    Fremtidens natur

tirsdag d. 31.03. kl. 18.45:  dybhavet – nyt fra en ukendt verden    

tirsdag d. 21.04. kl. 18.45: rask og glad – tak dine unikke mikrober 

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted
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Litteratur – Sæt pris på ordene…

Fire nordiske forfattere, der har det til fælles, at de alle har modtaget Nor
disk Råds litteraturpris. Vi vil også sætte pris på deres ord og formidlings
evne ved at læse og gennemgå fire af deres romaner. 

”Fuglene”, Terjei Vesaas (1957)
Mattis bor med sin søster, Hege, på et lille sted nær skov og sø. Usikker 
som han er på sine oplevelser, skal han hele tiden konfrontere Hege med 
sin tågetale. Han tager varsler efter fuglene og deres adfærd. Arbejdet som 
færgemand bliver skæbnesvangert for Mattis. Mødet med to unge piger 
bringer ham langvarig lykke, hvorimod besøget af en skovhugger truer hans 
fortsatte eksistens. Som læser følger man Mattis, hans både dybsindige 
og overfladiske tanker, og man kommer helt ind til kernen i det at være et 
menneske.

”Kaptajn Nemos bibliotek”, Per Olov Enquist (1991)
Romanen handler om to drenge, der bliver forbyttet på en fødegang, hvilket 
først opdages seks år efter. Drengene bliver byttet tilbage, og fortælleren 
må forlade det grønne paradisagtige hus, som han voksede op i og flytte 
tilbage til sine rigtige forældre. Modsat flytter den anden dreng, Johannes, 
ind i det grønne hus og får samtidig en plejesøster, EevaLisa. Fortælleren 
oplever tilbagebytningen og de ændrede opvækstbetingelser som et tab, 
som styrer hans udlægning af historien.

”Bonsai”, Kirsten Thorup (2000)
Romanens hovedpersoner er Stefan og Nina. De møder hinanden, da Nina 
flytter til København med det formål helt at udslette sin provinsoprindelse. 
Stefan kan med sin kunstneriske indgangsvinkel til livet hjælpe hende på 
vej, og han har brug for et alibi for at kunne leve dele af sin seksualitet ud i 
skjul. Stefan er homoseksuel, men nægter at erkende det både overfor sig 
selv og omverdenen.

”Stiklingen”, Audur Ava Olafsdottir (2007)
Arnljotur Thorir følger sin drøm om at blive gartner i en af verdens mest 
berømte klosterhaver. Med sig har han tre stiklinger til en ny rosensort, som 
det lykkedes hans mor at fremelske trods barske vejrforhold, og et billede 
af sin datter på 7 måneder, som han uforvarende kom til at avle med ’en 
slags veninde til en ven’. Men netop som han er kommet godt ind i arbej
det med haven, får han uventet besøg. ”Stiklingen” er en livsbekræftende 
og humoristisk kærlighedshistorie om en ung fars forhold til sit lille barn og 
om, hvordan et barns eksistens kan sætte andre relationer i perspektiv.

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 14. og 28. januar, 18. februar og 3. marts kl. 9.00 11.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykker for 20 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, 86 48 85 48
Auning Bibliotek, 89 59 43 00
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted
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Tyskland – 30 år efter genforeningen

I 2020 kan man fejre tredive års jubilæet for den såkaldte Tyske Demokra
tiske Republiks (DDR) tiltræden til Forbundsrepublikken, Tysklands genfor
ening efter mere end 40 års deling. Begejstringen var stor, og Vesttysklands 
konservative kansler Helmut Kohl gav håb om ”blomstrende landskaber”. 
Den tidligere socialdemokratiske kansler Willy Brandt regnede med, at nu 
”ville det vokse sammen, som naturligt hører sammen”. Men hvedebrødsda
gene var hurtigt forbi, og en ny tysktysk hverdag bankede på. Overgangen 
fra socialisme til demokrati og markedskræfter var ikke helt så let, som 
mange ønskede sig midt i euforien omkring Murens fald i november 1989. I 
foredraget tager vi temperaturen på genforeningen tre årtier efter: Er østty
skerne vel ankommet i det forenede Tyskland? Og hvor kan vi finde sporene 
efter DDRtiden, bortset fra den lille venlige ”Ampelmann”. 

Poul Schlüters tid 1982-1993

Med sine godt ti år i statsministerstolen fra 1982 til 1993 er den konservative 
Poul Schlüter den længst siddende danske statsminister siden Stauning. 
Han dannede en borgerlig mindretalsregering i 1982 i en situation med dybe 
økonomiske problemer, der dels var forårsaget af 1970’ernes internationale 
økonomiske krise, dels var hjemmeskabte problemer i forbindelse med 
udviklingen af den danske velfærdsstat. Gennem sin regeringsperiode løste 
Schlüters regeringer nogle af disse problemer med offentlige besparelser, 
mens andre forblev uløste, blandt andet den kronisk høje arbejdsløshed. 
Regeringsperioden var præget af store reformer af den danske velfærdsstat, 
men den var også præget af hårde politiske konflikter om udenrigs og sik
kerhedspolitikken. I løbet af 1980’erne begyndte et nyt politikområde også 
at skabe spændinger, nemlig udlændingepolitikken. Det førte også til rege
ringens fald, nemlig i form af Tamilsagen, der begyndte i 1987 og langsomt, 
men sikkert udviklede sig til den største politiske skandale i nyere dansk 
historie. I forelæsningen vil Niels Wium Olesen, forfatter til bogen ”Poul 
Schlüters tid 19821993”, sætte et kritisk blik på det begivenhedsrige tiår i 
dansk politik, som tydeligt peger frem mod spørgsmål, vi også diskuterer i 
dag.
Foredraget er en opfølgning på foredraget Anker Jørgensens tid.

Lektor Niels Wium Olesen, Aarhus Universitet
Torsdag den 27. februar kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Der er nogen efter dig! - konspirationsteorier

Konspirationsteorier stortrives på internettet og i Det Hvide Hus. Men hvad 
er konspirationsteorier, hvordan fungerer de, og er de farlige? Dette foredrag 
vil diskutere konspirationsteorier, deres særlige måde at afsløre magten på, 
og ikke mindst skal vi se på, hvorfor der i dag bliver flere og flere af dem, 
og ikke kun fra sølvpapirshatteklædte mørkemænd i kældre men også fra 
ledende politikere og kommentatorer. Sidst men ikke mindst skal vi diskutere 
om konspirationsteorier er en gave eller en forbandelse for demokratiet.
Mikkel Thorup er medforfatter til den nylig udkomne bog ”Den skjulte sand
hed. konspirationsteorier, magt og konflikt”.

Professor Mikkel Thorup, Aarhus Universitet
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Ass. Professor Thomas Wegener Friis, SDU, Odense
Onsdag den 11. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00 
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted



Dronningens Gobeliner

I Riddersalen på Christiansborg Slot hænger 17 moderne gobeliner, som en 
af de største fremstillinger af Danmarkshistorien på vægtæpper. Gobelinerne 
var en gave fra erhvervslivet og en række fonde til dronningen i anledning af 
hendes 50 års fødselsdag. Det blev en opgave, der tog ti år for 30 franske 
vævere at fremstille, og de blev hængt op i den nyrestaurerede riddersal i år 
2000.
Det blev kunstneren Bjørn Nørgaard, der blev sat på opgaven at skildre 
Danmarkshistorien gennem de seneste godt 1000 år. Det gjorde han i et 
moderne, kulørt billedsprog, hvor scener med historiske begivenheder 
sammenvævedes med konger og dronninger, periodetypiske genstande, 
symboler og ornamenter. En overdådighed af skønne billeder.
I foredraget vil der blive gjort rede for baggrunden for gobelinerne og for 
deres funktion i den repræsentative riddersal med dens klassiske arkitektur. 
Men der vil især blive fortalt om deres historiske indhold og holdningen til 
historien, som Bjørn Nørgaards billeder repræsenterer.

Lektor Jørn Buch, Haderslev
Tirsdag den 14. april kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetetrougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted
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Einsteins relativitetsteori
Foredrag ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, 
Aarhus Universitet. 
I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af relativitetsteoriens 
mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, 
men afhænger af bevægelsen af den der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane gen-
nem rummet er krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Tirsdag den 4. februar
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek, Kulturhusets sal
Tilmelding: www.randersbib.dk. Gratis adgang

FOTO: FERDINAND SCHMUTzER/WIKIMEDIA
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kvantecomputeren
Foredrag ved professor i kvantefysik Klaus 
Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, 
Aarhus Universitet.
Hvis du tror at kvantecomputere kun er 
fremtidsdrømme og tankespin, så duk op til 
dette foredrag. Efter en intro til kvante-
fysikkens verden, vil du høre om en ny 
”kvanterevolution” som udvikler teknologier 
der bygger på de mest paradoksale kvante-
fænomener.

Tirsdag den 18. februar
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå Bibliotek 
Tilmelding: www.randersbib.dk. 
Gratis adgang

Det er bare en virus
Foredrag ved overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard, 
Statens Serum Institut.
De er overalt, virus: det mindste smitstof som trænger ind i og 
udnytter levende celler til at formere sig. De fleste af dem er fre-
delige, men en del af dem giver sygdom og det er nogle af dem 
du vil høre om: ”de grove”, ”de utilpassede”, ”de klamme” og 
”de virkelig syge”. Dem der rammer os mennesker. Dem vi bør 
kende. Hør de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører 
sig, hvordan de ”tænker” og hvordan virusforskerne tænker.

Tirsdag den 3. marts
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Langå Bibliotek 
Tilmelding: www.randersbib.dk. Gratis adgang

FOTO: METTE HØST©

MR NITTA, JAPAN AGENCY FOR MARINEEARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY, JAMSTEC
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Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
Foredrag ved professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk 
Universitet og professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet.
Havbunden er Jordens største bioreaktor. Under overfladen lever ingen dyr – det er 
mikroorganismernes verden. Hop ombord på avancerede ubådsrobotter når to af verdens 
førende forskere afslører helt uventet liv i undergrunden og på de største havdybder.

Tirsdag den 31. marts
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek, Kulturhusets sal 
Tilmelding: www.randersbib.dk. Gratis adgang 

Læs mere om foredragene på 
https://ofn.au.dk/

FOTO: RUNE ENGELBRETH LARSEN

Fremtidens natur
Foredrag ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, 
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige 
livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen. 
Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og 
om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke 
løsninger bør vi satse på?

Tirsdag den 10. marts
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek, Kulturhusets sal 
Tilmelding: www.randersbib.dk. Gratis adgang 
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ig Nobel Prize: 
first laugh, 
then think
Lecture by the founder of the Ig 
Nobel Prize, Marc Abrahams, and 
three price winners.
The Ig Nobel Prize is awarded for 
“peculiar research” that at first 
make us laugh and then think 
deeply. Attend this lecture for a 
humor-filled dive into the prize-
winning research that are creative, 
unlikely and bizarre, though still 
serious. Meet the founder of the 
prize, Marc Abrahams, and three 
Ig Nobel Prize winners who will 
explain their prize-winning achie-
vements.

Tirsdag den 14. april
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium

rask og glad – tak dine unikke mikrober
Foredrag ved professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.
Hør om ny forskning som viser hvordan vi hver især med en sund livsstil og et naturligt 
forhold til vores mikrober – bakterier, vira, svampe, arkæer og bakteriofager – kan berige 
og forstærke vores uundgåelige mikroorganismer så de optimerer vores immunforsvar, 
fordøjelse, energi og mentale balance.

Tirsdag den 21. april
Kl. 19:00 Grenaa Gymnasium 
Kl. 18:45 - 21.00 Ørsted Biograf
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Dagligdag i et symfoniorkester

Hvordan bliver man musiker, hvordan kommer man ind i et symfoniorkester,  
og hvordan er livet der? Hvor meget bestemmer dirigenten? Disse og en 
mængde andre spørgsmål besvares af mag. art. i musikvidenskab Leif 
 Balthzersen, som har været musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester 
og Aarhus Symfoniorkester. Han har desuden undervist på universiteterne 
i Aarhus og København, på Det Jyske Musikkonservatorium og er bestyrel
sesformand for Aarhus Sommeropera. Han har skrevet mange anmeldelser, 
programnoter og artikler om musik blandt andet i Den Store Danske Encyklo-
pædi. I 2016 udkom hans bog Mozarts operaer. En guide og i 2018 Richard 
Strauss’ orkester musik. En brugsanvisning.

Leif Balthzersen, mag. art. musikvidenskab
Onsdag den 8. januar kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole
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Husk til foredrag i Kristrup, Vorup og Sct. Clemens Højskoleforeninger at medbringe 
madpakke. I Kristrup Højskoleforening kan du købe kaffe/te. I Vorup Højskoleforening 
kan du købe kaffe/te, øl og vand. I Sct. Clemens skal du selv medbringe drikkevarer.

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Underviser
Tid

Pris
Tilmelding

Sted

Det forunderlige univers

Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor 
trang til at undersøge naturen i et forsøg på at forstå sammenhængene i den 
verden, som omgiver os. Selv i dag rummer universet et utal af spændende 
gåder  både løste og uløste. Foredraget vil komme ind på, hvad vi finder 
derude blandt stjernerne samt omtale Big Bang, solsystemet og søgning ef
ter planeter omkring andre stjerner. I foredraget vil også indgå en diskussion 
af hvordan naturvidenskab undersøger verden og hvilken typer af spørgsmål 
og svar naturvidenskaben rummer. Foredraget vil blive illustreret med en 
serie af billeder fra det forunderlige univers.

Hans Kjeldsen, professor og astronom
Tirsdag den 7. januar kl. 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 
8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Den moderne kunsts mange veje 
– fra urinal til kunstmuseum

Op gennem det 20. århundrede sker der store forandringer i kunsten og dens 
forståelsesramme.  Forskellige retninger i kunsten udfordrer grænserne mel
lem kunst og virkelighed. Fra hverdagsobjekters indtræden på kunstscenen 
til beskueres aktive deltagelse i kunsten. Vi undersøger flere af den moderne 
kunsts retninger og kigger samtidig på, hvordan kunstmuseet som institution 
i dag befinder sig i spændingsfeltet mellem viden, refleksion og oplevelse.

Majbritt Løland, mag.art. kunsthistorie
Onsdag den 22. januar kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole

På grænsen mellem land og vand 
– om friserne ved Vadehavet

Friserne bor ved Nordsøen  og lever på havets præmisser med alt, hvad det 
indebærer af risiko for stormflod. Op gennem historien har friserne også skul
let forsvare sig mod vikinger, romere, hollændere, spanske tropper og meget 
mere. Hør om kultur, natur og historie, når den berejste geolog, Inga Kofoed 
Andersen, viser billeder og fortæller om et næsten glemt folkeslag, der er bo
sat en dagsrejse fra Kristrup i ydmyge egne af Holland, Tyskland og Danmark.

Inga Kofoed Andersen, geolog, rejseleder og foredragsholder
Tirsdag den 21. januar kl. 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Fra Matador til Badehotellet 
– historien om den danske familieserie

Med ”Huset på Christianshavn” fik DRTV i begyndelsen af 70'erne opfyldt et 
længe næret ønske om at få en familie på skærmen efter engelsk forbillede. 
Hvad betød det for dansk drama at få sig en familie? Det vil blive belyst gen
nem en række eksempler. Hovedparten er fra Matador (1978 1981), Krøni
ken (2004  2007) og Badehotellet (2014 ). De er alle historiske familieserier, 
der viser, at familien er velegnet som holdepunkt for historiske fremstillinger. 
Gennem deres billeder af familien og dens skiftende rolle i samfundslivet, 
peger de på væsentlige træk i dansk mentalitets og socialhistorie – træk, 
der er genkendelige for mange fra deres egen familiehistorie.

Gunhild Agger, dr. phil., professor
Torsdag den 6. februar kl. 19.00  21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentret, store sal
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

23

Underviser
Tid
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Tilmelding
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kvinderne fra Thy

Efter at have brugt 30 år på at skrive bøger om konger, dronninger og 
guldalderens kunstnere vender Maria Helleberg blikket mod sin egen utrolige 
slægtshistorie. Kvinderne fra Thy er en fantastisk slægtsroman om forholdet 
mellem en mor og datter, der tager kampen op for et bedre liv på landet i 
Thy omkring år 1900. 
Det er en roman om to stærke kvinders liv, der går brat ned og langsomt op. 
Om Mariane, der kunne være blevet frue på en herregård men ender i Vester 
Vandet alene med en stor børneflok, da hendes mand stikker af for at prøve 
lykken i Amerika. Om hendes datter Marie Dusine, der vokser op uden en far 
eller andre mandlige autoriteter. Hun er en vred oprører, der ikke kan bestride 
arbejdet som stuepige, men som gennem sine stærke holdninger kommer til 
at danne par med en uventet mand. Kvinderne fra Thy er et portræt af livet 
på landet og i provinsen, som det tegnede sig for kvinder omkring år 1900.

Maria Helleberg, forfatter
Onsdag den 5. februar kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole



Danske-tyske grænseforhold bliver kulturarv

Som resultat af afstemningen i Sydslesvig i 1920 fremvoksede med årene et 
forbilledligt forhold mellem flertals og mindretalsbefolkningen. I Sydslesvig er 
det lykkedes at skabe en så positiv udvikling og et så frugtbart samarbejde 
på tværs af grænsen, at det nu er optaget på den tyske Unescokommissions 
liste over immateriel kulturarv.

Viggo Jacobsen, tidl. provst Flensborg
Onsdag den 19. februar kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole

kalø, slottet og godset i 700 år

Foredraget vil som titlen antyder, handle både om Kalø Slot, der i dag er 
blevet til Kalø slotsruin, og Kalø Gods, hvis karakteristiske bindingsværks
bygninger ligger lige øst for Rønde. Foredragsholderen udgav bogen om 
Kalø med samme titel som foredraget i 2013, hvor det var 700 år siden, 
kong Erik Menved bød Kaløborgen bygget. I de 700 år har Kalø haft en 
omskiftelig tilværelse. 
De første 350 år som kongeligt slot under skiftende lensmænd, og derefter 
som privat gods, først under slægten Reventlow og fra 1824 under den 
holstenske slægt Jenisch. Efter besættelsen blev Kalø konfiskeret af staten 
som tysk ejendom, en beslutning der endnu er omstridt, men efter den 
sidste diskussion om Kaløs skæbne i 1990 står det fast, at Kalø ejes af 
den danske stat, og takket være Jenischfamilien er hele Kaløs unikke 
herregårdslandskab bevaret og kunne derfor ganske naturligt glide ind i 
Nationalpark Mols Bjerge, da nationalparken oprettedes i 2009.

Vilfred Friborg Hansen, forfatter og foredragsholder, tidl. Lektor Grenaa 
Gymnasium og fhv. borgmester Rønde og Syddjurs Kommuner
Tirsdag den 18. februar kl. 10.30 13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Musikalsk foredrag med kærlighedssange 
fra middelalderen og til nu

Jeannet synger danske og franske kærlighedssange fra alle tider og fortæller 
om sangene undervejs. Publikum er med på udvalgte fællessange. Nogle 
af de franske sange synges først på fransk og så i dansk oversættelse. 
Deltagerne vil nikke genkendende til flere af Edith Piafs kendteste hits. Der 
er også franske grandprix melodier på programmet, fredssange og gamle 
folkesange. De danske kærlighedssange er skrevet af bl.a. Jeppe Aakjær, 
Johannes V. Jensen, Halfdan Rasmussen, Ellen Heiberg og H. C. Andersen.

Jeannet Ulrikkeholm, cand. mag.
Torsdag den 20. februar kl. 19.00 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentret, store sal
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn
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Det lyder som et eventyr – om Genforeningen 1920

Som led i den landsdækkende markering i 2020 af 100året for Sønderjyl
lands genforening med DK fejrer vi begivenheden med et heldagsarrange
ment med foredrag, fortælling, sang og musik i Helligåndshuset.

Lørdag den 22. februar kl. 10.00  16.00
150 kr.
Senest 11.02. på kontoret, Helligåndshuset, tirs. kl. 15 17, eller tilmelding 
og betaling: histranders@mail.dk og konto: 1551  4711664831
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske 
Samfund og Grænseforeningen 
f. Randers & Omegn

Se fuldt program på næste side
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Randers Amts Historisk Samfund og Grænseforeningen for Randers & Omegn 
 

”Det lyder som et Eventyr” 
1920      100-året for genforeningen       2020 

 
Lørdag 22. februar 2020 kl. 10 - 16 i Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, Randers 

 
Kl. 10: Velkomst og morgensang: ”Det lyder som et eventyr”             
 Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev:           
 ”Fortælling om genforeningen  
                           – hvorfor kom den? hvordan gik det til?” 
 
Kl. 11: Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen, Randers:                       
 Genforeningsmonumentet i Randers 
      
Kl. 11.45: ”Koncertkoret”  v. Bent Faxholm  
 
Kl. 12.15: Frokost 
 
Kl. 13: Lærer, leder af lokalarkivet i Purhus  Jytte Nielsen: 
 Genforeningssten i Purhus Kommune  
 
Kl. 13.30: ”I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog”  
 i fortælling og sang 
 Pastor em. Jens Jørgen Refshauge, Assentoft, fortæller om sin sønderjyske farfars fire år 
 på østfronten 1914 – 1918.  
 Inspireret af de mange breve til og fra fronten har Jens Jørgen Refshauges datter  
 Anne Roed Refshauge og musikgruppen Svestar skabt fortællingen  
                          ”Kærligt hilset fra Ingenmandsland”  – en koncertfortælling om savn og lyspunkter 

  
Svestars koncert med nyskabende viser og folkemusik 
formidler en personlig og kontrastfuld krigserfaring. 
Gennem poetiske sangtekster og et stemningsfuldt 
lydbillede, knyttes toner og tanker an til vores egen 
historie. 
  
 

SVESTAR: Anne Roed Refshauge: Sang - Marie Sønderby: Klaver - Kirstine Sand: Violin - Kirstine Elise Pedersen: Cello 
  
Kl. 14.45: Kaffe 
 
Kl. 15.15 Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev: 
 ”Hvad har genforeningen så betydet?” 

- for grænselandet Sønderjylland og Sydslesvig? 
- for nutidens naboskab mellem Danmark og Tyskland? 
- og vi - husker vi på, hvor enestående det egentlig var, det der skete i 1920? 

 
Kl. 16: Tak for i dag 
 
Entré: 150 kr. inkl. frokost og kaffe. Adgang for alle.     
Tilmelding og betaling  senest 11/2 2020 på kontoret, Helligåndshuset,  tirs. kl. 15-17- eller tilmelding og betaling: 
histranders@mail.dk og  konto: 1551 - 4711664831    
     Sponsorer:   
Fællessang i forbindelse med de enkelte programpunkter  Grænseforeningens Formandskab 
Ved klaveret: Bent Faxholm    Nordea-Fonden 
     PN Tømrer & Byggefirma, Randers 
     Kulturelt Samvirke, Randers 
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Botanikken i et moderne perspektiv

Offentlig omvisning ved Randers Kunstmuseum samt foredrag.

Denne søndag har du en unik mulighed for at opleve udstillingen ”FLORA –
mellem planter og mennesker”. Randers Kunstmuseum inviterer på offentlig 
omvisning kl. 13, der leder op til foredraget ”Botanikken i et moderne per
spektiv” ved leder af Aarhus Universitets Herbarium, Finn Borchsenius.

I omvisningen lægges vægt på hvordan de udstillede værker knyttes til 
botanikken og dens historie. Flere af kunstnerne forholder sig til videnskabs
historien og stiller fortidens valg til skue. Værkerne mimer videnskabelige 
metoder, men bruger dem frit. De tager fat i floraen og systematikken og 
drøfter kolonitid, magtstrukturer og køn. Samtidigt forholder de sig til botani
ske bøger og plancher, som også findes i udstillingen.

I foredraget fortæller Finn Borchsenius om Aarhus Universitets store herba
rium, og om hvordan man i dag arbejder med botanik. Aarhus Universitets 
herbarium rummer ca. 750.000 indsamlinger af pressede og tørrede planter. 
Hertil kommer en stor samling af glas og små plasticflasker med blomster 
og frugter konserveret i alkohol og en mængde større plantedele, der er tør
ret i hel tilstand, fordi de ikke kan presses — for eksempel palmefrugter og 
lignende. Herbariet rummer også en voksende samling af bladprøver tørret i 
silica gel med henblik på DNAanalyse.

Kl. 1314: Offentlig omvisning i ”FLORA – mellem planter og mennesker” 
Kl. 1415: Foredraget ”Botanikken i et moderne perspektiv” v. Finn Borchsenius.

Finn Borchsenius, prodekan, Science & Technology, Aarhus Universitet.
Søndag den 23. februar kl. 13.00 15.00
Omvisningen er gratis efter betalt entré til særudstilling 50 kr. Adgang til 
foredraget er gratis og fordrer ikke at man har deltaget i omvisningen
Ingen
Randers Kunstmuseum, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Kunstmuseum
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De døde krigere fra Alken Enge i illerup Ådal

Fund af menneskeknogler i Alken Enge har længe skabt stor undren. 
Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af 
sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske 
undersøgelser fra 1957 til 1960, men først med de sonderende undersø
gelser i 20089 blev det klart, at der i fundmaterialet er store muligheder 
for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp over midlertidig depo
nering til ofring. Med et samarbejde mellem Museum Skanderborg og 
Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi lykkedes det at få 
bevilget 5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til et videre forskningsprojekt: 
Hær og efterkrigsritual i jernalder  de dræbte krigere i offermosen Alken 
Enge i Illerup Ådal. 

De efterfølgende udgravninger i somrene 2012 til 2014 bekræftede, at vi 
her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne 
krigere. I dele af engene ligger der spredt menneskeknogler ud over den 
gamle søbund i større og mindre koncentrationer. Hvad der er sket her i 
tiden omkring Kr. fødsel vil arkæolog Ejvind Hertz fortælle om denne af
ten. Udgravningen fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfunds
struktur, hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige 
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Ungdommen og den globale klimakrise

Rapporten fra FN’s klimapanel fra d. 8. oktober 2018 gjorde det klart, at 
temperaturstigningerne bør begrænses til 1,5 grader, og at det vil kræve 
radikale politiske og sociale forandringer i alle områder af samfundet for at 
nå det mål. Foredraget omhandler konsekvenserne ved globale klimaforan
dringer, ungdommens ret til en levedygtig fremtid og Danmarks rolle i den 
grønne omstilling på globalt plan.

Frederik Roland Sandby, stud. scient.
Onsdag den 4. marts kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole
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En munter formiddag 
med fællessang, musik og anekdoter 

Før den rytmiske musik for alvor kom på banen, var de sange, der var på al
les læber, ikke helt de samme som dem, vi synger i dag. Og navnlig var den 
type, ”halvklassiske” musik, man lyttede til, og som alle kunne nynne med 
på noget, der kun sjældent spilles nu om dage.  Vi vil for en stund genop
leve de ”go’e gamle dage” med fællessange og klaverfremførelse af nogle af 
datidens populæreste melodier. Det hele kædet sammen af baggrundsoplys
ninger og muntre anekdoter.

Claus Jørgensen, fhv. konservatoriedocent
Onsdag den 18. marts kl. 10.30 13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Formiddagshøjskole
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Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i 
begyndelsen af 1800tallet. Landeværnets arkivalier er spredt ud over landet 
og er et værdifuldt supplement til lægds og søruller. Foredraget gennemgår 
landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold 
som session og træning. Foredraget tilrettes efter særlige lokale forhold, der 
gjorde sig gældende for de gamle amter.

Rasmus Wichmann, cand.mag. historie
Tirsdag den 10. marts kl. 19  21
Gratis adgang
Ingen
Fritidscentret, Vestergade 15, 
8900 Randers C, lokale 8                                                                                               
Arrangør: Slægts og 
Egnshistorisk Forening Randers

nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Velegnede forhold for gangbesværede.

Ejvind Hertz, arkæolog og museumsinspektør Museum Skanderborg
Torsdag den 5. marts kl. 19.00  21.00. 
50 kr. for medlemmer – 80 kr. for ikke medlemmer.
Senest 20. februar til eske.thoegersen@sol.dk eller ring til 2936 4966 (ikke sms)
Salen, Thors Bakke Ældrecenter, Møllegade 4, 8900 Randers C. 
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer



30

Blomstermaleriet og O. D. Ottesen

Den sønderjyske maler O. D. Ottesen høstede i sin samtid stor anerkendelse 
for sine smukke malerier af blomster. Siden er hans eftermæle visnet og 
blomstermaleriet er blevet en nedgjort og udskældt genre. Kunsthistorikeren 
Morten La Cour har med sin forskning imidlertid gjort en stor indsats for at 
revurdere synet på kunstneren og blomstermaleriet. La Cour fortæller om 
hvordan Ottesens malerier er meget andet end smukke roser og poetiske, 
idylliske buketter. I flere værker udfordrer han det traditionelle blomstermaleri 
med overraskende og usædvanlige kunstneriske greb, og man inviteres ind i 
en smuk og foruroligende tvetydig idyl.

Morten la Cour, kunsthistoriker og kurator på 
Kunstmuseet Brundlund Slot
Onsdag 25. marts kl. 19 21
Pris: 50 kr. – Gratis for Kunstmuseets venner
Ingen tilmelding
Randers Kunstmuseum, Stemannsgade 2, 
8900 Randers C
Arrangør: Randers Kunstmuseum

kønsforskning i arkæologi 
– hvorfor nu det?

Kønsforskning er et meget aktuelt emne og begreber som ”kønsneutral” og 
”det tredje køn” bruges flittigt. Også inden for arkæologien har kønsforsk
ning været aktuel – specielt i England, Sverige og Norge og i mindre grad 
i Danmark. Når mange mennesker hører ordet kønsforskning, er et af de 
første billeder de får på nethinden, en flok skrigende feminister. Men det er 
egentlig slet ikke det det handler om. Det handler om at forstå og tolke de 
genstande vi finder og få dem sat ind i den rette sammenhæng. Forstået på 
den måde, at man skal inddrage det omkringliggende datidige samfund i en 
helhedstolkning. 
Vikinger og Vikingetiden er emner som hitter stort i disse dage og billeder 
af kvindelige krigere og andre magtfulde kvinder ses bl.a. i TVserier om 
”Vikings”. Men hvordan forholder virkeligheden sig? Kan arkæologien doku
mentere at der har været kvindelige krigere i Vikingetiden og har kvinder haft 
mulighed for at krydse kønsbarrierer på andre måder? Charlotta Lindblom 
har arbejdet med vikingetiden og netop disse spørgsmål og vil forsøge at 
give et overblik over emnet: Kvinder i vikingetidsforskningen.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Adgangsforhold er velegnede for gang
besværede.

Charlotta Lindblom, arkæolog og Museumsinspektør ved Vejlemuseerne
Torsdag den 26. marts kl. 19.00  21.00. 
50 kr. for medlemmer – 80 kr. for ikke medlemmer
Senest den 12. marts til eske.thoegersen@sol.dk eller ring 2936 4966 (ikke sms)
Salen, Thors Bakke Ældrecenter, Møllegade 4, 8900 Randers C. 
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer
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Genforeningen 1920 - 2020

Da Kong Christian lørdag den 10. juli 1920 red over den gamle grænse ved 
Kongeåen på sin hvide hest, markerede han officielt, at Sønderjylland nu igen 
var en del af det danske rige. Randers Kammerorkester og Randers Folkeuni
versitet fejrer 100året for genforeningen en hel lørdag fra kl. 9.30 til 15.00, 
hvor politikeren Bertel Haarder og tidligere højskoleforstander Ole Skov Tho
massen står for ordene, og hvor Randers Kammerorkester spiller musikken.
Som både politiker og sønderjyde vil Bertel Haarder trække de lange linjer i 
Sønderjyllands historie, og han vil sætte fokus på forholdet mellem det danske 
og det tyske. Ifølge Haarder er den dansktyske mindretalsordning et enestå
ende forbillede for resten af verden, hvor nationale mindretal overalt er en evig 
kilde til konflikt og krig.
Med den blå højskolesangbog i hånden skildrer Ole Skov Thomassen, 
hvordan genforeningen og danskheden fandt sit poetiske og lyriske udtryk. 
Ordene veksler med fællesang og musik fra bl.a. skuespillet Moderen, som 
Helge Rode skrev i 1920 til Det Kongelige Teaters fejring af, at Sønderjylland 
nu var tilbage i moderlandets favn. Carl Nielsen komponerede musikken, og 
foruden “Tågen letter” indeholder skuespillet ikoniske sange som “Min pige er 
så lys som rav” og “Som en rejselysten flåde”.

Dagens program:
Kl. 09.30 – Ankomst og kaffe i foyer
Kl. 10.00 – Velkomst i Koncertsalen
Kl. 10.15 – Bertel Haarder: Om genforeningen
Kl. 12.00 – Frokost
Kl. 13.00 – Ole Skov Thomassen og Randers Kammerorkester
Kl. 13.45 – Kaffe
Kl. 14.00 – Ole Skov Thomassen og Randers Kammerorkester
Kl. 15.00 – Afslutning

Bertel Haarder, Ole Skov Thomassen og Randers Kammerorkester
Lørdag den 28. marts kl. 9.30 15.00
195 kr. Billetpris inkl. frokost og kaffe/te
Billet købes på Værket eller på Randers Kammerorkesters hjemmeside
Værket, Sven Dalgaards Plads 1, 8900 Randers
Arrangør: Vorup, Kristrup og Sct. Clemens Højskoleforeninger, Højskole
foreningen for Randers og Omegn, Randers Amts Historiske Samfund, 
Grænseforeningen, Randers Bibliotek, Randers Folkeuniversitet og  Randers 
Kammerorkester.
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Brudekjolen var i sort – om bryllup, brudekjoler 
og brudebilleder gennem tiderne

I de gode, gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, der regulerede, 
hvem der var for rette ægtefolk at regne. Kirken mente naturligvis, at den kir
kelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab, og det blev 
en lang strid. På den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre 
om medgift, brudekrone og brudebuket og ser på mere end 250 års bryl
lupsbilleder. Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgående, 
og det er vel ikke så ringe endda

Lisa Elsbøll, historiker og kulturhistoriker
Tirsdag den 31. marts kl. 19  21
Gratis adgang
Ingen
Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C, lokale 8                                                                                                   
Arrangør: Slægts og Egnshistorisk Forening Randers

Detektorarkæologi – introduktion til app'en DiME

Dansk metaldetektorarkæologi har udviklet sig til en unik og internationalt 
anerkendt succeshistorie, som forener de bedste sider af den danske model 
med en bred folkelig involvering i det arkæologiske arbejde og en decen
tral museumsstruktur. Aftenens foredrag sætter fokus på hvorfor Danmark 
er blevet et forgangsland på området og hvordan de mange nye fund har 
ændret vores billede af Danmarkshistorien. Foredraget vil også introdu
cere DIME portalen, den Danske registreringsportal for detektorfund som 
muliggør optimal udnyttelse af metaldetektorfundenes store formidlings og 
forskningsmæssige potentiale. 
DIME har vundet stort indpas i detektorkredse, blev udviklet i 20162018 af 
en gruppe museumsfolk og universitetsarkæologer i tæt samarbejde med 
detektorbrugere og et bredt panel fagfolk fra museer landet over. Aftenens 
foredragsholder er Andres Dobat, idemanden bag DIME. Andres er ekspert i 
jernalder og vikingetid og har især forsket i metaldetektorarkæologi.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Adgangsforhold er velegnede for gang
besværede.
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knuder i usynlige bånd

Lars Terkelsen har skrevet en roman ”Knuder i usynlige bånd”, som handler 
om to mænd og deres familiers vidt forskellige dagligdag i årene, der fulgte 
efter Genforeningen. Tidens voldsomme historiske begivenheder former de
res liv, deres tanker og handlinger. Historiske begivenheder i Sønderjylland, 
fra Genforeningen, mellemkrigsårene, Den anden Verdenskrig og op til i dag. 
Han vinkler både bog og foredrag ud fra hvordan dansk og tysksindede 
levede side om side i rammerne af disse historiske begivenheder, og hvilken 
betydning, det fik for familiers dagligdag helt op til i dag, hvor alt er forandret. 
Lars Terkelsen kommer ind på flere begivenheder, som sikkert mange uden 
for Sønderjylland ikke kender til. Måske heller ikke mange sønderjyder.

Lars R. Therkelsen, lektor i middelalderhistorie
Tirsdag den 21. april kl. 19.00  21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikkemedlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund
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Kristrup Højskoleforening
Poul Frits – 8642 6161
poul.frits@fiberflex.dk

Randers Amts Historiske Samfund
Inger-Lise Mørup – 5099 6105 
inger-lise.moerup@skolekom.dk

Randers Bibliotek
Dorthe Rasmussen – 8710 6852
dr@randersbib.dk

Arrangører forår 2020
randers Folkeuniversitet 

Grænseforeningen f. Randers & Omegn
Erik Skafte Overgaard – 2057 6710
erik@keovergaard.dk

Højskoleforeningen for Randers og Omegn
Kirsten Hune – 23 82 49 80
kirsten.hune@get2net.dk

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
Birgit Reng –  2231 5204
birgit.reng@hotmail.com

Randersegnens Amatørarkæologer
Eske Thøgersen - 2936 4966  
eske.thoegersen@sol.dk

Randers Kunstmuseum
Julie Nyrup – 8642 2922
jmn@randerskunstmuseum.dk

Sct. Clemens Højskoleforening
Hanne Hjørlund –  4034 4012
hjoerlundhanne@gmail.com

Mere information på www.randersfolkeuni.dk
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Andres Dobat, arkæolog, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet
Torsdag den 16. april kl. 19.00  21.00. 
50 kr. for medlemmer – 80 kr. for ikke medlemmer.
Senest den 2. april til eske.thoegersen@sol.dk eller ring til 29 36 49 66 (ikke sms)
Salen, Thors Bakke Ældrecenter, Møllegade 4, 8900 Randers C. 
Arrangør: Randersegnens Amatørarkæologer
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Den danske vinhistorie

New York, New York. USA – kunst, arkitektur og design

Hvordan forstås døden i buddhisme og kristendom?

Christian 2. - politik og personlighed

Hjerne og krop – sundhed i top 

Heksejagt, tortur og trolddom på Djursland

Forlis og strandinger ved Djurslands kyster

Ågade-møntfundet og Danmarks middelalderlige møntvæsen

Folkeafstemningen 1920 – spurgte man virkelig folket?

At være et grænselandsbarn

Den frivillige sektor og frivilligt arbejde i Danmark

Litterære stemmer i grænselandet

Barnemordet i Veggerslev

Død, tab og sorg

Fra Statsfængslet i Horsens til Det Grønne Museum på Gl. Estrup

Litteratur - Sæt pris på ordene

Poul Schlüters tid

Tyskland – 30 år efter genforeningen

Der er nogen efter dig. Konspirationsteorier

Dronningens gobeliner

Einsteins relativitetsteori

Kvantecomputeren

Det er bare en virus

Fremtidens natur

Dybhavet: nyt fra en ukendt verden

Ig Nobel Prize

Rask og glad – tak dine unikke mikrober

Norddjurs

Rougsø

G & R

G & L & Ø

G & L & Ø

G & R & Ø

G & R & Ø

G

G & Ø

ovErsigt

7. jan.

23. og 30. jan

27. jan.

4. febr.

6. febr.

18. febr.

2. marts

3. marts

11. marts

25. marts

25. marts

30. marts

31. marts

11. juni

7. jan.

14. og 28. jan., 

18. febr. og 3. marts

27. febr.

11. marts

26. marts

14. april

4. febr.

18. febr.

3. marts

10. marts

31. marts

14. april

21. april

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

12

13

14

14

15

16

17

18

18

19

19

20

20

Naturvidenskabelige foredrag i Grenaa (G), Ørsted (Ø), Randers (R) og Langå (L)
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Det forunderlige univers

Dagligdag i et symfoniorkester

På grænsen mellem land og vand – om friserne ved Vadehavet

Den moderne kunsts mange veje – fra urinal til kunstmuseum

Kvinderne fra Thy

Fra Matador til Badehotellet – historien om den danske familieserie

Kalø, slottet og godset i 700 år

Danske-tyske grænseforhold bliver kulturarv

Musikalsk foredrag med kærlighedssange og middelalderen til nu

Det lyder som et eventyr – om Genforeningen 1920

Botanikken i et moderne perspektiv

Ungdommen og den globale klimakrise

De døde krigere fra Alken Enge i Illerup Ådal

Landeværnet: Soldaterliv i 1800-tallet

En munter formiddag med fællessang, musik og anekdoter

Blomstermaleriet og O.D.Ottesen

Kønsforskning i arkæologi – hvorfor nu det?

Genforeningen 1920 – 2020

Brudekjolen var i sort – om bryllup, brudekjoler og brudebilleder

Detektorarkæologi - introduktion til app’en DIME

Knuder i usynlige bånd

Randers

  

  

 

 

7. jan.
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21. jan.

22. jan.

5. febr.

6. febr.

18. febr.

19. febr.

20. febr.

22. febr.

23. febr.

4. marts

5. marts

10. marts

18. marts

25. marts

26. marts

28. marts

31. marts

16. april

21. april

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

27

28

28

29

29

30

30

31

32

32
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information og kontakt
 

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

På www.randersfolkeuni.dk kan du læse mere om, hvordan du 
og din forening/institution arrangerer forelæsninger, betaler for 
foredrag m.m. 
Programmet udgives med støtte fra Norddjurs Kommune og 
Kultur- og fritidsudvalget i Randers Kommune.
Randers Bibliotek er sekretariat for Randers Folkeuniversitet.

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 Dorthe Rasmussen – 8710 6852
dr@randersbib.dk

dato side
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Indtryk  8639 8580

Inspiration og viden i din hverdag

Se mere på www.randersbib.dk

FÅ MERE 
UD AF FOREDRAGENE 

- lån bøgerne hos os eller 
få hjælp til at søge viden på nettet... 

Følg 
foredrag 

i naturvidenskab 
 streamet direkte fra  Aarhus Universitet

Se side 17-20


