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Folkeuniversitetet er for alle
Motioner hjernen på folkeuniversitetet. Her er ingen adgangsbe
grænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. Her kan
du dyrke dine interesser, blive klogere på verden, dig selv og dit
arbejde. Har du forslag til foredrag om bestemte emner, er du vel
kommen til at kontakte os. Se navne på kontaktpersoner side 26.
Corona
Vi kan ikke vide, om der kommer ny begrænsninger mht. forsam
linger og møder. Men vi er optimistiske og regner med at forårets
forelæsninger kan gennemføres. Tjek hjemmesider for Norddjurs,
Rougsø og Randers Folkeuniversiteter for ændringer eller kontakt
arrangører af de enkelte forelæsninger.

Birgit Årsnes

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
Foredrag i serien ’Offentlige foredrag i Naturvidenskab’ med
naturvidenskabelige emner arrangeret af Fakultetet Science and
Technology ved Aarhus Universitet fortsætter forår 2022. 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 spørgs
mål til forelæseren på sms.
I foråret 2022 bliver seks foredrag livestreamet direkte fra Sø
auditoriet i Aarhus til Randers Bibliotek, Langå Kulturhus, Ørsted
Biograf og Rimsøhuset ved Grenå. Læs mere side 15 - 17.

Yvonne Holm Karnøe

Peter Staugaard

Forskningen ud til befolkningen
Folkeuniversitetet er en ikke-kommerciel organisation, der arran
gerer forelæsninger om videnskabens teorier, metoder og resulta
ter 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 fagområ
der. Programmet udgives med støtte fra Norddjurs og Randers
Kommuner. Se mere på hjemmesiderne.

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

Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorie på vrangen
Tag med på en rejse tilbage til en eksotisk tid – 1800-tallet – og stift be
kendtskab med den sidste hofnar på Augustenborg Slot, præstedatteren
fra Fredericia som skiftede køn og en sort plantageslave som gik i land på
Skagens Gren flere år efter slavetransporternes ophør. Foredraget handler
om eksperimenter der gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen
længere abonnerer på.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Poul Duedahl, PhD, professor
Tirsdag d. 4. januar kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægtsog Lokalhistorisk Forening for Djursland

Hvorfor blev Djursland aldrig en del af Romerriget?
Jernalderen er en af de rigeste perioder i forhistorien. I Norden blomstrede
forbindelserne til supermagten mod syd, Romerriget. Alt fra eksklusive
romerske glas til eksotiske krydderier kom til. Men krig og vold var bagsiden
af medaljen for de rige jernaldersamfund i nord.
Også Djursland fik del i både rigdomme og vold. Xenia Pauli Jensen sætter
jernalderens Djursland ind i en større sammenhæng og fortæller om krigskult
og om de mange rige og smukke jernalderfund, der er gjort i området.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Xenia Pauli Jensen, arkæolog,
seniorforsker Moesgaard Museum
Tirsdag d. 25. januar kl. 19.00
50 kr.
På www.norddjursbib.dk
Billetter kan også købes ved døren
Ørum Bibliotek, Skolebakken 43,
8586 Ørum
Arrangeres i samarbejde
med Norddjurs Biblioteker
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Bruden 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
kirkelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab og det
blev en lang strid. Romerretten, og senere Reformationen, ændrede også
på tingene, men fra 1922 blev det muligt at undgå en kirkelig vielse til fordel
for den borgerlige. På denne kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til
at høre om medgift, brudekrone og brudebuket og ser på mere end 250 års
bryllupsbilleder. Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgå
ende, og det er vel ikke så ringe endda?
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lisa Elsbøll, kulturhistoriker, cand.phil.
Tirsdag d. 1. februar kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægtsog Lokalhistorisk Forening for Djursland

Skudt ned. Flystyrt i Danmark 1939-45
Der styrtede mere end 1000 flyvemaskiner ned i Danmark under Anden
Verdenskrig, britiske, amerikanske, tyske – og en enkelt dansk. Ole Steen
Hansen fortæller historien om en række af de vigtigste flystyrt krigen igen
nem. Vi er med, når nedskudte flyvere forsøger at flygte og møder også de
barske konsekvenser af de mange styrt.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Ole Steen Hansen, forfatter, historiker
Tirsdag d. 1. februar kl. 14.00
50 kr. inkl. kaffe og kage i pausen
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde Tirsdagsklubben i Fjellerup
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Norddjurs

Fællessang – hver for sig
Hvilken rolle kan musik og sang spille i opbygningen af et fællesskab? Og
hvorfor har så mange mennesker lyst til at synge sammen gennem sociale
medier og TV, som det viste sig, da DR lancerede ’Morgensang’ og ’Fælles
sang hver for sig’ i de første uger af Corona-nedlukningen i foråret 2020?
Disse spørgsmål og mange flere vil Katrine Baunvig forsøge at besvare, når
hun holder foredrag på Grenaa Bibliotek.
Underviser Katrine Frøkjær Baunvig, leder af Center for Grundtvigforskning,
Aarhus Universitet
Tid Torsdag d. 10. februar kl. 19.00
Pris 50 kr.
Tilmelding Billetter købes via www.norddjursbib.dk
Sted Grenaa Bibliotek, N.P.Josiassensvej 17, 8500 Grenaa
Arrangeret i samarbejde med Norddjurs Biblioteker.

Herregårdsfruens hverdagsliv i 1771-96
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg førte regnskaber fra 1771-96 og to af
hendes dagbøger er også bevaret på herregården Bidstrup. De giver et
enestående indblik i en jævn, jysk herregårdsfrues hverdagsliv med indkøb til
fadeburet, rejser i kareten til familie og venner, men også de helt personlige
forhold: børnefødsler, sygdom, bryllup og begravelser.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Annette Hoff, dr.phil, museumsinspektør
Tirsdag d. 8. marts kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved døren
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland
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I kløerne på Gestapo
Hør om det berygtede tyske sikkerhedspoliti Gestapos arbejde på Djurs
land og Randersegnen. Historiker Simon Ryvang True fortæller om et af de
sorteste – men også mest spændende – kapitler i danmarkshistorien. Gen
nem personskildringer tegnes der et billede af de ansatte, deres metoder
og af konsekvensen for de modstandsfolk, der blev taget til fange, eller som
nåede at flygte.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Simon Ryvang True, museumsinspektør Museum Østjylland
Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00
50 kr.
På www.norddjursbib.dk . Billetter kan også købes ved døren
Ørum Bibliotek, Skolebakken 43, 8586 Ørum
Arrangeres i samarbejde med Museum Østjylland og Norddjurs Biblioteker

Naturvidenskabelige foredrag
Rimsøhuset (www.rimsoehus.dk) tilbyder en række streamede
naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet
Tirsdag d. 08.02. kl. 19.00:

Fremtidens natur

Tirsdag d. 22.02. kl. 19.00: 	Den sovende hjerne
Tirsdag d. 01.03. kl.19.00:

Klimaforandringerne

Tirsdag d. 15.03. kl. 19.00: 	Ekstrem fordøjelse
Tirsdag d. 29.03. kl. 19.00:

Flagermus

Tirsdag d. 26.04. kl. 19.00:	Ig Nobel Prize
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Norddjurs

Kongens borg på Kalø
Den store borg var et vigtigt magtcentrum gennem hele senmiddelalderen,
og det tilhørende len omfattede hele Djursland. Foredraget skildrer borgens
spændende historie fra opførelsen i begyndelsen af 1300-tallet til 1660, hvor
lenet blev nedlagt. Efterfølgende blev bygningerne nedrevet, men der er
stadig betydelige ruiner tilbage og arkæologiske udgravninger har kastet lys
over de mange bygninger på øen.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Vivian Etting, seniorforsker, museumsinspektør, Nationalmuseet
Tirsdag d. 5. april kl. 19.00
50 kr.
Ingen. Billetter købes ved indgangen
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Djursland
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Crowdfunding: den digitale andelsbevægelse?
Folkefinansiering, også kaldet crowdfunding, er den nye digitale andelsbe
vægelse. Alle kan for små beløb investere i lokale virksomheder, låne penge
ud til indkøb af nye maskiner og lignende og samtidig enten få renter eller
ejerskab som tak. Foredraget giver dig et indblik i hvad folkefinansiering er.
Foredraget er krydret med eksempler fra ind- og udland.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Thomas Neumann, PhD, cand.jur., lektor Ålborg Universitet
Onsdag d. 20. april kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
På www.norddjursfolkeuni.dk eller billet kan købes ved indgangen.
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary

Hvorfor er danskerne så tillidsfulde?
Danskerne stoler blindt på staten, på politiet og på fremmede menne
sker, når vi ubekymret stiller vores børn i barnevogne uden for butikkerne.
Umiddelbart kan det virke blåøjet med al den danske tillid, men set ud fra
et samfundsmæssigt synspunkt er tilliden et godt fundament for vores
velfærdssystem.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Gert Tinggaard Svendsen, PhD, professor
i statskundskab, Århus Universitet
Onsdag d. 1. juni kl. 19.00
100 kr. inkl. kaffe og kage
På www.norddjursfolkeuni.dk eller
billet kan købes ved indgangen.
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11,
8500 Grenaa
Arrangeres i samarbejde med Grenaa-Djurs Rotary
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rougsø

Litteratur – Hvad er det, der skaber en familie – og et liv?
Vi vil fire tirsdage i januar, februar og marts 2022 læse fire romaner, der har
det til fælles, at deres forfattere kredser om væsentlige livsspørgsmål, som
eksempelvis hvem man i grunden er, når livet forandrer sig, og hvad det er,
der skaber en familie og et godt liv.
Tirsdag den 11. januar: ”Løgneren” af Martin A. Hansen (1950)
I Løgneren følger læseren i dagbogsform Johannes Vig gennem fire skelsæt
tende forårsdøgn. Johannes Vig, der er tæt på de 40 år, er lærer og degn på
Sandø og lever som den enlige iagttager blandt øens beboere. I en følsomt,
nølende sprogtone, der spænder fra melankoli over ironi til fortvivlelse,
skildres Johannes Vigs indre splittelse mellem drift og distance i mødet med
kvinderne Annemari og Rigmor, mens han vikles ind i dramatiske begivenhe
der på øen.
Tirsdag den 25. januar: ”De usynlige” af Roy Jacobsen (2013)
Roy Jacobsens lille roman er en lavmælt, næsten tyst beretning om livet
på en lille norsk ø, Barrøy, i begyndelsen af det tyvende århundrede. Der
bor kun en familie, en håndfuld mennesker, med pigen Ingrid som en slags
hovedperson, som vi følger fra barndom til voksenlivet. Det er ikke de store
begivenheder, der præger romanen, de små ting bliver det vigtige. Årets
gang. Fiskeriet. Landbruget. Det daglige virke. Fødsel. Død. De sjældne
besøg. Natur og menneskeliv sammenskrevet.
Tirsdag den 8. februar: ”Om hundrede år” af Elisabeth Jessen (2019)
Bogen rummer en familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede
korte nedslag fra 1914 til 2014 – et for hvert år. Romanen begynder i 1914,
da Første Verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønder
jyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I steder
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overtager svogeren Marius og søsteren hele gården. De får fem børn, hvis liv
præges voldsomt af deres døve far og de spor, som den store krig træk
ker helt op til 2014. Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et
skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre en familie.
Tirsdag den 1. marts: ”Frank vender hjem” af Kristian Bang Foss (2019)
Frank er vokset op i Hvidovre. Moderen var kontordame og faderen en
sørgelig skikkelse, hvis liv og død er en hemmelighed, som Frank bærer
på. Frank forelsker sig i Thea, som er yngste generation i en stenrig familie.
Frank går rundt med en nagende følelse af ikke at høre til i denne familie så
forskellig fra det, han er rundet af. En dag forsvinder han, og da han vender
hjem er det med en historie, der er svær helt at tro på. Romanen er en for
tælling om mennesker, der kæmper for at finde en plads i livet og et yderst
velskrevet portræt af to vidt forskellige familier.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding

Sted

Ole Juul, cand. theol., Hadsten
Tirsdagene 11. og 25. januar, 8. februar og 1. marts kl. 9.00 -11.00
300 kr. Der serveres kaffe og rundstykker for 20 kr.
www.folkeuniversítetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Genbrugsen, Rougsøvej 122, 8950 Ørsted

USA efter præsidentvalget
Hvad var det for et USA, der gik til valg i 2020? Hvorfor blev præsidentval
get i 2020 karakteriseret som en kamp om USA’s sjæl? Hvordan lod det sig
overhovedet gøre fire år tidligere, at en byggematador og forhenværende
realitystjerne med meget ringe politisk erfaring blev valgt til præsident? Hvad
fik Donald Trump gennemført i løbet af sine fire stormomsuste år i Det Hvide
Hus? Hvem er Joe Biden? Hvad er udsigterne til, at Biden kan få gennemført
sit politiske program? Hvad er betydningen af, at Kamala Harris blev Bidens
vicepræsident? Vender USA nu tilbage til ”normale tilstande”? Spørgsmå
lene hober sig op. Tag med på en rutsjebanetur gennem de sidste godt 4
års amerikansk politik, når Jørn Brøndal tager disse og en række relaterede
spørgsmål op til behandling. Brøndal er professor i Amerikanske Studier ved
Syddansk Universitet og optræder hyppigt på TV og i radioen.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding

Sted

Jørn Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved SDU
Onsdag den 19. januar kl 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48,
Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b,
8950 Ørsted

rougsø

12

Vadehavet – Nationalpark og verdensnaturarv
I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som
verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi. Dermed
har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland
status som verdensarv. Men hvordan er Vadehavet og marsken dannet?
Hvordan har tidevand og stormfloder påvirket området? Der fortælles om,
hvordan Vadehavet og marsken fungerer som trækkende fugles spisekam
mer og mange fugles yngleområde og om dyre- og plantelivet. Ud over at
rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en
spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri, der vidner
om menneskers udnyttelse af Vadehavet og marsken. Vi er på vej ind i en tid
med klimamæssige forandringer, så hvordan ser fremtiden ud med invasive
arter og global opvarmning? Biolog Uwe Lindholdt, der har været med til at
skrive bøger om Vadehavet og Nordsøkystens dyr og planter, vil fortælle om
disse emner.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Uwe Lindholdt, biolog, Aabenraa
Onsdag den 2. februar kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Den Røde Brænding –
Krigssejlere og øvrige danskere i allieret krigstjeneste
på D-dag og i invasionen i Normandiet 1944
Historiker Jakob Kjærsgaard udgav i 2019 bogen ’Den Røde Brænding’
om danske beretninger fra D-dag. Med udgangspunkt i bogen fortælles der
om de over 800 danske søfolk samt utallige danskere i allieret tjeneste som
deltog på D-dag den 6. juni 1944 og i invasionen i Normandiet.
Under forberedelserne til D-dag var 31 danskbemandede skibe fra han
delsflåden central for opbygningen af invasionsstyrken – både hvad tropper,
materiel og forsyninger angik. Men handelsflåden spillede sammen med
de øvrige dele af søstridskræfterne derudover en væsentlig rolle ved selve
invasionen i Normandiet.
Jakob Kjærsgaard har tidligere arbejdet ved Kystmuseet i Frederikshavn
samt Utah Beach Museum i Normandiet.
Læs mere om foredraget på vores hjemmeside.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Jakob Kjærsgaard, cand. mag. i historie og kulturarvsformidling, Randers
Onsdag den 23. februar kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.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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Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten
Hvad vil Kina, Rusland og USA have ud af Arktis? Hvilke udfordringer skaber
stormagterne for Danmark og Grønland og kan Rigsfællesskabet overleve i
fremtiden? Vil USA stadig købe Grønland? Hvordan påvirker klimaforandrin
gerne fremtidens Arktis?
Aftenens foredragsholder er assosiate professor, ph.d. ved Forsvarsakade
miet og er medredaktør på den nyligt udgivne bog ”Sikkerhedspolitik i Arktis
og Nordatlanten”. Hun medvirker ofte som ekspert i radio og TV.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Camilla Tenna Nørup Sørensen, Associate professor, ph.d.,
Forsvarsakademiet, København
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk,
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

”Dårlige kunstnere imiterer - Gode kunstnere stjæler”
Denne provokerende udtalelse af Picasso kunne passende stå som overskrift
på aftenens foredrag. Vi ser på, hvorledes kunstnere i tidens løb har stjålet
og kopieret fra hinanden for at karikere, forvrænge, protestere eller slet og ret
for at give et forældet udtryk en ny relevans. Foredraget vil vise eksempler på
kunstværker, der er skabt for at ændre fundamentale dogmer i verden.
Christian Kortegaard Madsen, der stod bag udstillingen ”Art Strikes Back
– Jorn til Banksy” på Museum Jorn, fører ordet og åbner kunsthistoriske
skuffer og nicher, de færreste har besøgt.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Christian Kortegaard Madsen, Kurator/museumsinspektør, Museum Jorn.
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

rougsø
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Sundhedsvæsenet efter COVID-19
Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting. Vores sundhedsvæsen er
blevet testet som aldrig før, og effekterne af krisen skal vi leve med i årevis.
Vi har også lært meget nyt. Diskussionen om fremtidens sundhedsvæsen er
mere aktuel end nogensinde og må nu ses i et nyt lys. Hvad har vi lært? Kan
vores sundhedsvæsen stå distancen? Hvordan skal og kan der prioriteres i
fremtiden? Hvilken struktur giver danskerne den bedste sundhed, og hvad vil
vi betale for den? Kjeld Møller Pedersen tager temperaturen på vores sund
hedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest centrale udfordringer.
Kjeld Møller Pedersen, professor i økonomi, Syddansk Universitet
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Sted Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Underviser
Tid
Pris
Tilmelding

Drømmen om Amerika – den danske udvandring til USA
I årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede hver tiende
dansker. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk fra?
Hvad håbede de at finde? Hvordan blev deres nye tilværelse i det fremmede
efter ankomsten til New York? Den danske udvandring til Amerika er et
spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i dati
dens danske samfund. Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske
udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden
side af Atlanten.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Christian Friis, cand. mag. i Idéhistorie og Indienskundskab, Askov
Torsdag den 31. marts kl. 19.00
70 kr.
www.folkeuniversitetet-rougso.dk
Ørsted Bibliotek, tlf. 86 48 85 48, Auning Bibliotek, tlf. 89 59 43 00
Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73b, 8950 Ørsted

Streaming af naturvidenskabelige foredrag
i Ørsted Biograf
Samarbejde med Ørsted Biograf. Ingen tilmelding – gratis adgang
Læs mere side 15-17

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d.
d.
d.
d.

08.02.
22.02.
15.03.
29.03.

kl.
kl.
kl.
kl.

19.00: Fremtidens natur
19.00: 	Den sovende hjerne
19.00: 	Ekstrem fordøjelse
19.00: Flagermus

15

Offentlige foredrag i
Naturvidenskab
Aarhus Universitet

Fremtidens natur
Ved professor i økologi Jens-Christian
Svenning, Institut for Biologi, 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 skal vi satse på?
Tirsdag den 8. februar
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
og Kulturhuset Langå (tilmelding på
www.randersbib.dk)
Gratis adgang

Den sovende hjerne
Ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek
Kornum, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet.
Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor
er søvn nødvendig for helbredet? Med afsæt i
den nyeste forskning dykker vi ned i søvnens
mysterium – herunder de gavnlige effekter af de
fire søvnfaser og hvilke søvnråd der faktisk er
værd at lytte til.
Tirsdag den 22. februar
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
og Kulturhuset Langå (tilmelding på
www.randersbib.dk)
Gratis adgang
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Klimaforandringerne
Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg
Christensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Hvilke konsekvenser får den globale
opvarmning? Hvordan afbøder vi
dem? Hvordan tilpasser vi os?
Hør svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare
vigtige atmosfæreprocesser
og dele af videnskaben bag
rapporternes resultater.
Tirsdag den 1. marts
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
og Kulturhuset Langå (tilmelding på
www.randersbib.dk)
Gratis adgang

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

Ekstrem fordøjelse
Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang,
Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Slanger trives, modsat os mennesker,
med at æde enorme måltider efter lang
tids faste. Hør om hvordan forskere
med udgangspunkt i slangers ekstreme
fordøjelsessystem prøver at blive klogere
på, hvordan dyr og mennesker overlever
langvarig faste.
Tirsdag den 15. marts
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Gratis adgang
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Flagermus
Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg
Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter
og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter,
er der meget vi ikke ved om hvad de foretager
sig i mørket. Men nu har forskere sat små
computere på flagermus og fået ny viden om
deres adfærd og jagt med ekkoer.
Tirsdag den 29. marts
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Kl. 18:45 Ørsted Biograf
Kl. 18.45 - 21.00 Randers Bibliotek
(tilmelding på www.randersbib.dk)
Gratis adgang

Ig Nobel Prize: first laugh, then think
By Marc Abrahams and three price winners
The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first makes us laugh and
then think deeply. Attend this lecture for a humour-filled dive into the prize-winning
research. Meet Marc Abrahams and some of the recent prize winners.
Foredraget er på engelsk
Tirsdag den 26 april
Kl. 19:00 Rimsøhuset
Gratis adgang
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Det amerikanske præsidentvalg og amerikansk politik
Biden har snart været præsident i et år. Han startede med at aflyse mange af
de dekreter Trump havde indført. Hvilken politik har Biden-administrationen
fået vedtaget? Hvad er på vej? Hvordan står det til med samarbejde mellem
partierne? Oplægget vil give en status om amerikansk politik, og også kigge
fremad mod de kommende midtvejsvalg i efteråret 2022.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Derek Beach, professor
Tirsdag den 11. januar 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5,
8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening

OBS: 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.

Dansk natur forarmes hastigt
I et billedrigt Power Point-foredrag redegør forfatter og idéhistoriker Rune
Engelbrecht Larsen for, hvorfor dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke
har standset den igangværende artsuddøen og tilbagegang af naturværdier.
I Nationalparkerne er der f.eks. slet ikke nogen særlig naturbeskyttelse, og
langt hovedparten af budgetterne går til alt andet end naturformål. Derfor
er der brug for at gentænke en dansk naturforvaltning, så den i højere grad
foregår på naturens egne præmisser.
Foredraget præsenterer grundtanker i bogen ”Vildere vidder med dansk
natur”, der beskriver, hvordan Danmark sammenlagt kunne få over 1.000
kvadratkilometer vildere natur fordelt på en lang række større naturområder,
der allerede i altovervejende grad er offentligt ejet. Det kræver, at vi er villige
til at få vildheste, bisoner og elge tilbage i udvalgte områder, for at naturen
selv kan komme på fode igen. Disse nøglearter er nemlig økosystemernes
manglende natur-ingeniører, som vore øvrige arter er udviklet i et samspil
med gennem tusinder af år. Dermed bliver både natur- og oplevelsesvær
dierne mangedoblet til gavn og glæde for naturen – og for os, der gerne
vil opleve den. Rune Engelbrecht Larsen er medlem af Hovedbestyrelsen i
Danmarks Naturfredningsforening og sidder i Etisk Råd.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Rune Engelbrecht Larsen, forfatter og idehistoriker
Onsdag den 12. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Gudhjemtid
Hvad er klokken? – Siden 1. januar 1894 har vi i Danmark fulgt det samme
klokkeslæt. Da gjorde man op med ideen om, at hver landsby havde sin
egen lokale tid, styret af solens gang over himlen, fordi det var upraktisk.
Fremover var klokken 12 i Danmark, når solen stod højest over Bornholm.
Og lige siden har de samme timer, minutter og sekunder været den afgø
rende målestok i en verden besat af tid. Foredraget fortæller om tiden før og
efter, om 500 års samliv med uret og om hvordan tidsmåleren har bidraget til
at gøre Danmark til et velstående land. Vi bliver klogere på, hvorfor det hed
der ”det akademiske kvarter”, ”post til tiden” og ”tidens tyranni.”
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Poul Duedahl, historiker, ph.d., professor Aalborg Universitet
Tirsdag den 25. januar kl. 19.00 -21.30
50 kr., gratis for medlemmer
Ingen tilmelding
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15,
8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Dagligdag i et symfoniorkester
Hvordan bliver man medlem af et symfoniorkester? Hvordan er arbejdsfor
holdene, udfordringerne og omkostningerne? Hvem bestemmer programmer
og økonomi? Leif Balthzersen har som tidligere musikchef for både Aarhus
og Sønderjyllands symfoniorkestre stor indsigt i disse spørgsmål og har
desuden skrevet bøger og mange artikler om musik.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Leif Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab
Onsdag den 26. januar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

RANDERS

20

F oto : D et K gl . B ibliotek

Den sidste zarfamilie
Det var et rigt og lykkeligt hus – men dets fald var stort. En billedfortælling om
den danske prinsesse Dagmar, der giftede sig med kejser Aleksander den 3.
af Rusland. En fortælling om Dagmars russiske families liv – og undergang.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Holger Lyngberg, provst
Torsdag den 27. januar kl. 19.00 - 21.30
75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Syd for åen
De sydlige forstæder i Randers var indtil 1970 selvstændige sognekom
muner med egen administration og historie. Forstæderne udgøres af de
gamle Vorup og Kristrup Kommuner og begge områder rummer deres helt
egen historie. Fra de tidligste skoler og fattigforsorg til forsøgene i 1969 på
at danne Strømmens Kommune som modstykke til den nye store Randers
Kommune. I foredraget vises billeder fra de to forstæder – krydret med gode
historier og fakta.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tina Knudsen Jensen, overarkivar Randers Stadsarkiv
Tirsdag den 8. februar 10.30 -13.30
80 kr.
Ingen tilmelding
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ
Arrangør: Kristrup Højskoleforening
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Tallenes historie og betydning
Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke så tydeligt, men de er der. Vi måler
og vejer som aldrig før, og tal styrer både vores individuelle hverdag og vores
samfund og videnskab. Tal kan være tørre, men de kan også være fascine
rende, næsten mystiske. De kan være synlige som klokkeslæt og busruter,
hårdtslående som eksamenskarakterer, eller mere skjulte som dem, der ind
går i videnskab og politiske beslutninger. Nogle kan endda være bange for
nogle tal eller have tal som personlige venner. Men hvad er de faktisk, disse
tal? Hvor kommer de fra? Hvad kan de bruges til? Og kan de misbruges?
Tag med på en rundtur i tallenes ide- og kulturhistoriske perspektiver.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Henrik Kragh Sørensen, professor Københavns Universitet
Onsdag den 9. februar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening

Hvem var Karin Michaëlis?
Karin Michaëlis har solgt millioner af bøger og var en verdensdame, til trods
for det er hun stort set glemt i den brede offentlighed i sit hjemland og sin
hjemby Randers. I begyndelsen af det 20. århundrede var Karin Michaëlis en
af de mest populære forfattere i Europa. Flere af hendes bøger blev filmatise
ret i Hollywood. Hun var venner med de største kendisser i verden. Hun hjalp
flygtninge ud fra Nazi-Tyskland, Og nogen siger hun var inspirationen til bø
gerne om Pippi Langstrømpe. Alligevel er hun stort set gået i glemmebogen
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Inger Nygaard Kaad, bibliotekar, cand.mag.
Onsdag den 23. februar kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15,
8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Religiøse mesterværker på danske museer
Med afsæt i et bredt felt af kunstnere fra Wilhelm Marstrand, L. A. Ring, Anna
Ancher til Per Kirkeby m. fl. ser vi på religiøse mesterværker på danske kunst
museer. En stor del findes i kirkerne, men ikke alle blev vurderet som passen
de i kirkerummet. Mange kunstnere har gennem tiden taget livtag med troen
og eksistentielle spørgsmål om tro og tvivl, skyld og frelse, nærvær og fravær.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lise Jeppesen, mag.art., museumsdirektør Randers Kunstmuseum
Torsdag den 24. februar kl. 10.30 -13.30.
Entré 70 kr. eller 450 kr. for en hel sæson
Ingen
Johanneskirkens Sognelokaler, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
Arrangør: Vorup Højskoleforening

© ARoS

Amtmændenes alsidige arbejde
Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude
i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladmi
nistrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle behandles
af statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange
nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om enkelt
personer, der måske er vores egne aner.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Torben Albret Kristensen, cand.mag., slægtsforsker og underviser
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 - 21.30
50 kr., gratis adgang for medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
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Generalstrejken i Randers 1922
Generalstrejken i Randers var en begivenhed som prægede byen i den
måned den varede. Den prægede også store dele af oplandet, og bønder og
husmænd sendte mad og opmuntringer til de strejkende, f.eks. med påma
lede æg hvor der stod: Hold ud! Strejken fik også landsdækkende betydning,
fordi den var en del af overenskomstkampen i 1922. Den blev derfor fulgt
med stor interesse i de landsdækkende medier. Strejken vil blive husket, fordi
den står som symbolet på en enig fagbevægelses kamp for at sikre ordnede
løn og arbejdsforhold.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lars Ulrik Thomsen, forfatter
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 -21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund

Vild opstandelse
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om tilværelsen på godt og
ondt ud fra en række nye sange og salmer. Undervejs skal vi synge om alt
fra vintermørke og livskriser til tidlig forårsglæde og vild opstandelse.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter.
Onsdag den 9. marts kl. 10.30 -13.30
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Ejendomshistorie 1844 -1930
Foredraget omhandler perioden fra den nugældende matrikel 1844 til tiden
efter indskrivningen af dokumenter i skøde- og panteprotokoller. Ved hjælp
af den nye matrikel fra 1844 og de nyoprettede realregistre kan man finde
frem til, hvor ens forfædre har boet. I de tilhørende skøde- og panteprotokol
ler findes oplysninger om skøder, obligationer, aftægtskontrakter m.m. Alt
ligger parat på nettet, så med en trin-for-trin- vejledning er det muligt at følge
en ejendoms historie i perioden.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Jens Aaberg, folkeskolelærer
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.30
50 kr., gratis for medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Den gode historie hopper på én
Blandt fortællere siger vi, at den gode historie hopper på én. Denne formid
dags fortællinger får overskrifterne: En flyvetur november 1950, en stormfuld
sejltur 1967 og historien om den blå fisk. I november 1950 rejste min mor
med fem børn til Accra på Guldkysten, hvor min far arbejdede som dyrlæge.
17 år senere boede vi i Mzuzu i Malawi, hvor jeg fik lejlighed til at sejle på den
smukke sø Lake Malawi til Likoma Island i et forrygende stormvejr.
Den blå fisk er en fortælling om et af udviklingshistoriens “overgangsdyr” Latimeria Calumnae. Hør om hvordan Marjorie Latimer Courtenay opdager Co
elecanten (fisken har disse tre navne) under meget ugunstige forhold, og om
hvordan en stærkt troende Sydafrikansk premierminister er med til at redde
en fisk, der er med til at sandsynliggøre Darwins teori om arternes oprindelse,
selv om han tror på bibelens ord, om at verden blev skabt knap 4.000 år f.kr.
Dette er ikke en forelæsning men en fortælling.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Peter Staugaard, pensioneret bibliotekar
Onsdag den 23. marts kl. 10.30 - 12.00
70 kr.
Ingen
Sct. Clemenshus, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C
Arrangør: Sct. Clemens Højskoleforening
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Det gode gamle Randers – set gennem de tidligste
fotografier af byen fra ca. 1860 -1920
Randers er til alle tider skildret gennem fotografier, og Randers Stadsarkivs
tidligste fotos viser byen fra ca.1860. De ældste fotos giver et nostalgisk
tilbageblik på en by, der er ændret meget gennem de sidste 150 år.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Tina Knudsen Jensen, overarkivar Randers Stadsarkiv
Torsdag den 24. marts kl. 19.00 - 21.30
Pris 75 kr.
Ingen
Fritidscentrets store sal, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Højskoleforeningen for Randers og Omegn

Rakkere og natmandsfolk
Foredrag om tatere, kjæltringer eller skøjere – et ukært barn har mange
navne. Fra 1500-tallet til begyndelsen af 1900-tallet blev en særlig gruppe
mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Det var men
nesker, som udførte ”uærlige” – men nødvendige – opgaver som fjernelse
af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere, men de blev marginaliseret og
udstødt af samfundet.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Lisbeth Lunde Lauridsen, folkeskolelærer og kulturformidler
Tirsdag den 5. april kl. 19.00 - 21.30
50 kr., gratis for medlemmer
Ingen
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, 8900 Randers C
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers
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Barnemordet i Veggerslev
Denne kriminalhistorie foregik i 1831 på en nu nedlagt gård i Veggerslev
by. Sognet Veggerslev ligger 7,5 km nordvest for Grenaa. Sagen er meget
atypisk i forhold til mange af de gamle kriminalhistorier. Der er ingen mænd
blandt de sigtede og straffede. Der er ingen indsatte i Horsens Tugthus.
Indgangsvinklen til historien, sagen fra Veggerslev, er heller ikke helt normal.
Det viser sig, at hvis man graver dybere i en lille bemærkning i en kirkebog,
udfolder der sig en fortælling om dagliglivet og hændelser i et landsogn.
Underviser
Tid
Pris
Tilmelding
Sted

Leif Sepstrup, slægtsforsker og webmaster
Tirsdag den 19. april kl. 19.00 - 21.00
Gratis for medlemmer – 50 kr. for ikke-medlemmer
Ingen
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund

Mere information på www.randersfolkeuni.dk
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15. marts

16

Ra R Ø

Flagermus

29. marts

17

26. april

17

Det amerikanske præsidentvalg og amerikansk politik

11. jan.

18

Dansk natur forarmes hastigt

12. jan.

18

Gudhjemtid
						
Dagligdag i et symfoniorkester

25. jan.

19

26. jan.

19

Den sidste zarfamilie

27. jan.

20

Syd for åen

8. febr.

20

Tallenes historie og betydning

9. febr.

21

Hvem var Karen Michäelis

23. febr.

21

Religiøse mesterværker på danske museer

24. febr.

22

1. marts

22

8. marts

23

9. marts

23

Ejendomshistorie 1844 – 1930

22. marts

24

Den gode historie hopper på en

23. marts

24

Det gode gamle Randers – set gennem de tidligste fotografier

24. marts

25

Rakkere og natmandsfolk

5. april

25

Barnemordet i Veggerslev

19. april

26

R
Randers

		

Ig Nobel Prize

Amtmændenes alsidige arbejde
						
Generalstrejken i Randers 1922
Vild opstandelse

28

		

Følg
foredrag
i naturvidenskab
streamet direkte fra Aarhus Universitet
Se side 15-17

FÅ MERE
UD AF FOREDRAGENE
- lån bøgerne hos os eller
få hjælp til at søge viden på nettet...
Se mere på www.randersbib.dk
Inspiration og viden i din hverdag

Indtryk 5045 3574

