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godt af Anders Bøghs forskningserfaringer og
tænkning og handlingslammelse.
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En aften om Jón Kalman Stefánsson.

ning af 100-året for den såkaldte lensafløsning
af 1919, der var et meget dybtgående indgreb
overfor de store godser og berørte omkring
1/10 af landets jord, hvor meget udstykkedes til
husmandsbrug. Udover Anders Bøgh medvirkede dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, ph.d.
Michael Frausig, dr.phil. Birgit Løgstrup, dr.phil.
Ditlev Tamm og forfatteren Knud Sørensen samt
Dansk familiebrug v. Lone Andersen. Der var besøg på tre vestjyske herregårde. (Lønborggård,
Ausumgård og Rysensteen.) Emnet for sommeruniversitetet 2020 er ”Slægter og slotte” med
udgangspunkt i Juel´erne og deres tilknytning til
Vestjylland.
Også sammen med Nørre Vosborg vil vi fortsætte vores H.C. Andersen-fejring. For tre år siden
startede vi en årlig fejring ved fødselsdagen
2.april (ligesom vi ”holder” Grundtvigs fødselsdag 8.september efter inspiration fra Vartov).
H.C. Andersen-forelæseren var i år teologen
Dorit Ottesen – i 2020 indgår også et ”tegnekursus” ved kunstneren Kasper Köbke.
Grundtvig blev fejret med gudstjeneste i Råsted
kirke ved Hans Nørkjær og foredrag ved forhenværende højskoleforstander Aage Augustinussen. Dagen tilrettelægges i samarbejde med et
udvalg fra Grundtvigsk Forum, som tillige har
arrangeret en temadag med titlen ”Dannelse og
folkeoplysning for en ny tid” og medvirken af
Mads Bille, Stefan Graf og Jeanette Varberg. Som
deltagere i temadagen var også en gruppe fra
Studenterkredsen, som igen i år var på et festligt
og inspirerende weekendophold, der inkluderede medvirken og foredrag af Jens Kristian Lings.
I år har vi også fejret foreningen Nordens
100-årsdag, hvor vi markerede året med plantning af de fem nordiske træer (bøg, birk, gran,
ene og røn). Desuden havde vi litteraturkursus
om ”Islandsk litteratur, sammenhænge og forskelle” ved K.Torben Rasmussen og Annette Jensen og fejring af de nordiske Nobel-prisdamer,
Sigrid Undset og Selma Lagerlöf ved Doris Ottesen og en spændende Marionetteaterforestilling
ved Jakob Oschlag og Skørping marionetteater
samt medvirken af musikeren Lars Kristensen og
gruppen ”De eventyrlystne”.
Årets Thorkil Kristensen-seminar havde temaet
”Centralisering og demokrati”, en analyse af
strukturreformen 2007, der medførte, at antallet
af kommuner blev reduceret fra 271 til 98, og at

13 amtskommuner blev nedlagt og erstattet af
fem regioner. Som sædvanligt en meget givende
debat under medvirken af dr.polit. Niels Kærgaard, ph.d. Roger Buch og professor Tim Knudsen samt lægen Knud Jacobsen. I økonomisk
sammenhæng har vi senere haft foredrag om
”Velfærdssamfundets muligheder og udfordringer” ved overvismand Torben M. Andersen.
Thorkil Kristensen sagde i et interview engang
følgende: ”Selv om alle ved, at jeg anser økonomi for uhyre væsentlig, må vi aldrig glemme,
at det humanistiske er det bærende i vores
tilværelse.” Denne udtalelse falder i tråd med
mange af vore aktiviteter blandt andet et meget
charmerende besøg af cellisten, fløjtenisten og
komponisten Ida Riegels, som berigede os med
sit arrangement: ”En cello fortæller om alt det,
der ikke kan siges med ord” – og af geologen
Inge Koefoed Andersen med foredraget ”Når
ler bliver til kunst og keramik”. Det sidste emne
er med i centerets udviklingsplan, hvor vi med
udgangspunkt i Skærums ler- og teglværksfortid
vil fokusere på den store interesse for keramik
foranlediget blandt andet af museet Clay og
dets udstillinger.
Som sædvanligt har centeret også i år haft
mange besøgende, dels ved de almindelige
rundvisningsdage, hvor de gode frivillige
guider påtager sig et stort arbejde – og dels ved
grupper, der bestiller særlige arrangementer.
Undertiden bliver vi bedt om at tilrettelægge
et seminarprogram, som det f.eks. i år har været
tilfældet sammen med Grundtvigsk Forum i Billund. Tilsvarende gælder det også fra andre dele
af Folkeuniversitetsvirksomheden. At dette også
som regel indbefatter overnatning er særdeles
kærkomment, idet en del af centerets indtjening
netop beror på sådan udlejning. Værelsesudlejning foregår i øvrigt a la ”bed and breakfast” eller
i tilknytning til møder og fester i nabolaget.
Hvad mødevirksomhed og udlejning af lokaler
angår, er vi glade for en 3-årig samarbejdsaftale
med Holstebro kommune, der benytter sig af
vore faciliteter til større personalemøder og
lignende. I alle større sammenhænge indebærer
det forplejning udefra, hvor vi har meget fine leverancer blandt andet fra Karen Marie Germann,
Den røde plads i Holstebro. Og så har vort eget
personale naturligvis også store opgaver ved
lokalebrug.
På personalesiden har vi gode kræfter til blandt
andet denne medvirken men også til vedlige-

holdelse af bygningsmassen og daglig drift. Det
skal fremhæves, at vi har megen glæde af den
såkaldte flexjobordning, hvor arbejdstiden kan
tilpasses den enkelte medarbejders kapacitet.
Såvel for de pågældende som for centeret
som arbejdsplads er det et værdifuldt tiltag på
arbejdsmarkedet.
Centerets økonomi er endnu ikke ”gearet” til
ansættelse på direktør/ledelsesniveau, men
behovet trænger sig på. Et forsøg på et skridt
i den retning gav ”underskud i kassen”, som så
lykkeligvis blev afhjulpet igennem en større
indsats fra personer og virksomheder. Men hvis
Folkeuniversitetscenteret for alvor skal opfylde
sin fremtidsvision om fortsat tilbud af tanke- og
oplevelsesrigdom, vil det kræve indsats udover
det, der ydes af bestyrelses- og centerrådsmedlemmer. Mange af centerets venner bidrager
allerede hertil på forskellig måde, men også i år
må vi konstatere, at vi mister trofaste støtter. Det
gælder i Forlkeuniversitetskomite-flokken blandt
andet Estrid Bay fra Odder Folkeuniversitet,
og det gælder blandt forelæsere og inspiratorer blandt andet Henrik Hoffmeyer, Marianne
Eilertsen, Finn Slumstrup og Stig Møller. Nævnes
skal også Else Tophøj, Anton Kristensen, Gerda
Bjerre og Andreas Lundby samt Lars Villemoes.
Aage Aspel har igennem årene ydet centeret stor
hjælp ved sin biologiske faglighed og kreative
hjerne, der ofte har vist sig ved praktiske gøremål.
At vi senest har modtaget meddelelsen om Herbert Pundiks død, har berørt mange af os dybt.
Centeret har mistet en ven og inspirator, som
har støttet os i rigtig mange år og inspireret os til
vores projekt om ”Martin Buber”.
Heldigvis er der også fødselsdage og fester, vi har
kunnet markere. Det gælder således kunstneren
Peter Brandes, der fyldte 75 år. Peter Brandes er
en væsentlig kraft i det nævnte Martin Buberhus, hvis mission er at skabe rum for samtale i
bred forstand med udgangspunkt i forholdene
mellem israelere og palæstinensere og andre
konfliktgrupper i Mellemøsten.
Som tidligere nævnt kan ses en model af en
sådan bygning i laden på Skærum Mølle, efter at
den har været udstillet på biennalen i Venedig.
Nu gælder det om at finde den rette interesserede finansieringskilde.
Folkeuniversitetscenteret har mange visioner og
ønsker om at markere sig i tidens og samfundets

problemer. Vi agter således at arbejde på en
udmøntning af verdensmålene, og vi indleder
det arbejde i foråret med et besøg af den meget
kyndige Katherine Richardsson, som tillige vil
sætte yderligere fokus på klimadebatten og
kvalificere debatten herom. I denne sag er der
mange røster at høre og mange bidrag at studere. En anbefaling herfra skal gælde professor
Ole Jensens erindringsbog ”Og så alligevel”. Ole
Jensens natur- og menneskesyn om ”agtelse”
har inspireret mange til besindelse og handling,
og det er stadig et område, der kræver opmærksomhed.
Det er også en tænkning, der appellerer til håb
og fortrøstning og appel til menneskets muligheder.
Bogens titel henleder tanken på Ole Wivels digt
fra 1959 om atomtruslen og digtets slutningsvers. Denne parallel udtrykkes også i en kronik
af sognepræst Mikkel Wold (Kristeligt Dagblad
16/5 2019): ”Vi kan ændre verden, hvis vi vil”, som
indledes: ”Ligesom med atomtruslen har klimakrisen så alvorlige konsekvenser, at det næsten
ikke er til at bære”. Og som Ole Wivel henviser
Mikkel Wold til de visioner, der ligger i ”kundskaben til historien og den visdom, vores forfædre
har formidlet” – ”Vi trænger til en genopdagelse
af det, der ligger uden for rationalitetens snævre
rammer. Vi har vænnet os til at opfatte mennesket som et homo oeconomicus.” – ”Vi skal
kombinere realisme, håb og kærlighed for at
ændre verden.” – ”Ved at erkende det mentale
grundlag for den primitive naturudnyttelse, hvis
konsekvenser vi i dag lider under, får vi italesat
de tendenser, vi må gøre op med”, siger Mikkel
Wold og citerer Einsteins udtalelse: ”Et problem
kan ikke beskrives og løses med den tænkning,
der har skabt det.”
Politikens omtale af et nyt værk af Jürgen Habermas (12/12-2019). Habermas siger, at ”Noget
er gået tabt i vores samfund, en følsomhed og
solidaritet, som ikke kan skabes alene ved hjælp
af videnskabelige undersøgelser, økonomiske
modeller og faktatjek.”
Én af stroferne i sangen ”Dybt hælder året i sin
gang” lyder: ”Jeg ved, hvor håbet grønnes da –”
Med ønsket om, at vi hver især finder sådanne
livsverdener for håbet ønskes glædelig jul og
håbefuldt nytår med tak for året 2019, og på
gensyn fremover i Folkeuniversitetsverdenen,
der siden 1898 har haft som formål ”at forbinde
videnskab, kunst og samfund”.

