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På grund af personaleskift er der gået kludder i Skærum-nyt meddelelser. Vi fik således
ikke sendt meddelelse til alle omkring Selma Lagerlöf marionetteateret, vi havde dog
en dejlig dag, så nu har vi fejret forening Nordens 100 årsdag med plantning af de nordiske træer og fejringen af de nordiske nobel damer.

Når ler bliver til kunst og keramik
Til alle tider har mennesket brændt ler til keramik. Foredraget vil
fortælle om lers oprindelse og teglværkernes historie.
Inga Kofoed Andersen er tidligere projektleder i miljøministeriet og rundviser Clay.

Torsdag d. 3. oktober kl. 16.00 Pris 50. kr.

Lyset fra himlen
Det er ikke kun Solen, Månen, planeterne og stjernerne, som stråler fra himlen. Der er et væld af andre lysfænomener. Nogen er almindelige, men måske upåagtede, og andre sjældne.
I løbet af to aftener, vil Ole J. Knudsen fra Stellar Astrophysics
Centre på Aarhus Universitet gennemgå en række af dem. Vi kommer bl.a. forbi nordlys, airglow, glorier og nedfald.

Torsdag d. 10 oktober kl. 19.00 Pris 50. kr.

Udviklingen af Dansk turisme
Jørgen Hansen har 45 års erfaring med udvikling og markedsføring af turisme. Han har bl.a. været direktør i Turismens Fællesråd,
Dansk Turistchef i Tyskland, Østrig og Schweiz, Turist Direktør i
Nordjylland og Aarhus. Jørgen Hansen udformede i 1991 Margueritruten og vil give bud på turismens fremtid i Danmark.

Torsdag d. 17. oktober kl. 16.00 Pris 50. kr.

En cello fortæller om alt det der ikke kan siges med ord
"En cello er som en ven, eller en tolk. Den taler et sprog uden ord,
som de fleste sjovt nok forstår. Den fortæller om alt det, der ikke
kan siges med ord."
Ida Riegels som er cellist, fløjtenist og komponist lader celloen
fortælle.

Lørdag d. 19. oktober kl. 16.00 Pris 50. kr.

Velfærdssamfundets muligheder og udfordringer
Den nordiske model har vist sig holdbar og robust. Der er ingen
økonomiske argumenter for, at vi ikke også i fremtiden kan opretholde et velfærdssamfund af den type, vi kender i dag. Til gengæld
kan man ikke hævde, at diskussionen om velfærdssamfundets
fremtid ikke handler om økonomi. Torben M. Andersen beskriver den økonomiske struktur, der er grundstenen i velfærdssamfundet, og han peger på og diskuterer, hvad der er velstandens dilemma og udfordringer. Den nordiske model er lykkedes med at
sikre et veludbygget velfærdssamfund med høj velstand, relativ
lige indkomstfordeling, høje skatter, en stor offentlig sektor og stadig en velfungerende økonomi. Skal velfærdssamfundet opretholdes, er man nødt til at prioritere og forvalte landets økonomiske
muligheder og ressourcer. Skal målet om velstand og relativ lighed
opretholdes, skal der navigeres i spændet mellem udfordringer,
ressourcer og forventninger.

Onsdag d. 23 oktober kl. 19.30 Pris 50. kr.

Nyt fra rummet
Astrofysikker er i stor vækst og rumfarten skaber større og større
interesse. Ikke mindst Andreas Mogensen har skabt stor interesse
hos yngre mennesker, ligesom erkendelsen af de mange genstande
der flyver rundt i rummet som rumskrot der registerets fra Thulebasen i Grønland.
Men hvad er de nye tendenser, og hvad kan vi vente i spørgsmålet
om livet i rummet? Vi for svar af astrofysiker Michael LindenVørnle.

Mandag d. 28 oktober kl. 19.30 Pris 50. kr.

Kommende arrangementer

Klima debat

12. oktober: Jørgen Løgstrups 80 årsdag

24. oktober: Sune Olander
Iskerner og bratte klimaændringer

7.—10. november: Besøg af Billund Grundtvigske forum
16.-17. november: Sten og stjerner
23. november: Bysantz

28. november: Henrik Svensmark
Kosmisk påvirkning af klimaet

Har du betalt dit kontingent?
”Ulven kommer”
Det er en kendt sag, at man ikke skal råbe Ulven kommer ved enhver lejlighed, hvor der kunne
være fare på færde, for så mister advarslen sin alvor. Men når vi råber det nok engang, så er det,
fordi situationen er alvorlig: Vi kan ikke udsende Skærum nyt, hvis der ikke kommer penge i
kassen, dvs. hvis der ikke betales kontingent.
Støtteforeningen har et dobbelt formål: At udbrede kendskabet til Skærum Mølle – og at støtte
Folkeuniversitetscenteret. Det er fortsat vort ønske at nå ud til så mange som muligt. Derfor beder vi om, at I betaler kontingentet på 100 kr. Det kan ske til bankkonto 7590 konto nr.
0005542215 eller Mobile Pay 62971.
Ellers må vi desværre standse din leverance med udgangen af 2019.
Jan Zimmermann

