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Mandag, den 6. juni
Madagaskar – Afrikas mærkelige ø
Madagaskar, jordens fjerdestørste ø. Den blev adskilt fra Afrika for millioner af
år siden. Den er befolket af mennesker af blandt andet afrikansk og indonesisk
herkomst. Den er hjem for fem procent af verdens plante- og dyrearter, hvoraf
80 procent er enestående for Madagaskar og gør den til én stor naturpark med
halvørken og savanne, frodige bjergområder, hvide sandstrande, jungle og
regnskove – en naturrigdom, der ganske enkelt ikke findes magen til andre
steder. Madagaskar er et på mange måder paradisisk og autentisk minikontinent, men med store udfordringer. Hvor staten svigter, træder kirken til ved at
give evangeliet krop i verdens fjerde fattigste land.

Dato

Kl.

Skærum og Nørre Vosborg

20.06. 17:00

Skærums fortid
v/dr.phil. Anders Bøgh

21.06. 09.30

Forskningsprojektet »Nørre Vosborg i tid og rum«
v/dr.phil. Anders Bøgh

22.06. 10:00

Iværksætterkultur i Vestjylland. Villemoes og Skærum Mølle
v/dr.phil. Esben Graugaard

20.06. 19:30

Fællessang og musik. Jeppe Aakjær »fylder år«
v/musiker Anette Kjær

23.06. 14:00

Humor og livsmod
v/filosof John Engelbrecht
Pris 50 kr. pr. arrangement.

I perioden 1. maj til 23. oktober er der hver søndag kl. 13:30 guidet
rundvisning i Skærum Mølles udstillinger i Per Kirkebys Hus for Sten
og Stjerner, i Teglværksmuseet og i Den Gamle Brugs. Der afsluttes
med kaffe m/kage. (Kr. 75,-).
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Kl. 14.00: Biolog Uwe Lindholdt, Aabenraa
Hvordan er der på Madagaskar?
Kl. 16.00: Sognepræst Sophie Nordentoft, Hals
Madagaskar - folk, kultur og tro.
Nogle flettede kurve fra Madagaskar er udstillet - de kan
efterfølgende købes.
Uwe Lindholdt
Uwe Lindholdt, lektor, Aabenraa, cand.mag. i biologi og kemi fra Københavns Universitet. Han har virket ved Frederikshavn Gymnasium og HF, Grønlands Seminarium, Midtgrønlands Gymnasium i Nuuk og Aabenraa Statsskole. Foruden undervisning har han varetaget en række tillidshverv i
gymnasiet, bl.a. formand for gymnasiets biologilærere, i
Sønderjylland og arbejdet med opgaver i Foreningen af
Danske Biologer (FADB). Desuden har han startet en naturog miljøforening (Avataq) i Grønland og deltaget i Galathea
3 ekspeditionen Grønland-Azorerne med fokus på pukkelhvaler.
Sophie Nordentoft
Sognepræst Sophie Nordentoft, Hals, er opvokset i Naur Præstegård ved Holstebro og i Løgumkloster. Sophie blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1991
og fik året efter embede som sognepræst i Oddense og Otting Sogne i Salling.
I 2000 søgte hun afsked, idet hun sammen med sin mand, Bjarne Juel Nordentoft, i 6 år drog på langtur til Madagaskar, udsendt af Danmission. Her var de
tilknyttet Antsiranana-synoden, og Sophie Nordentoft var ansvarlig for undervisning af præster, evangelister og ledende lægfolk i menigheder og søndagsskolearbejde. Parrets tre døtre fulgte alle med til Madagaskar. Tilbage i Danmark fik Sophie Nordentoft i 2006 en stilling som sognepræst i Hals Sogn, hvor
hun stadig har sit daglige virke.
Pris 50 kr. pr. foredrag.

Fredag, den 17. juni kl. 19:30
Muren, der faldt – Berlin-muren 1961-1989-1990
v/Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol., forfatter, tidl. DR-korrespondent
Muren blev opført på en nat, og den faldt på en aften. Forud for opførelsen
gik årelange tekniske forberedelser og politiske anstrengelser. Faldet blev
igangsat af en brøler og var derefter spontant. Muren var et imponerende
militærarkitektonisk værk - og dødbringende. Samtidig var Muren legemliggørelsen af DDR og af Sovjetblokken: Den totalitære stats endegyldige krav
på kontrol af menneskers bevægelser og sind. Foredragsholderens bog om
Berlin-muren blev udgivet i 2015.
Pris 50 kr.

Lørdag, den 18. juni
kl. 14

Thorvaldsen – en europæer fra Nordatlanten
»Danskens mejselslag«

v/Margrethe Floryan, ph.d., museumsinspektør, Thorvaldsens Museum
Halvt islænding, halvt dansker og fuldblodseuropæer: Bertel Thorvaldsen levede og arbejdede i Rom i godt 40 år. Han fik bestillinger fra opdragsgivere
som Pave-stolen, russiske fyrster og den bayerske konge. Hjemmefra fik han
tildelt de fornemste opgaver, bl.a. Vor Frue Kirke i København. Og siden er
Thorvaldsens Kristus-statue blevet kendt i talrige kirker over det meste af
Europa. Som gammel tilbragte Thorvaldsen en del tid på herregården Nysø
ved Præstø, men rejste en sidste gang sydpå som godt 70-årig europæisk
berømthed.
Pris 50 kr.
kl. 16
Europa og danske landskabshaver
v/Margrethe Floryan, ph.d., museumsinspektør, Thorvaldsens Museum
Landskabshaver blev højeste mode i England i 1700-tallet. Og de indtog også
snart det meste af Europa, fra Frankrig i vest til Rusland i øst. Til Danmark
kom inspirationen ikke mindst via indflydelse fra Tyskland, bl.a. gennem gartnerne. Blandt de tidligste og fineste danske landskabshaver er Liselund på
Møn, og på Fyn har vi Sanderumgaard og Hindsgavl. Mange af haverne er de
seneste år blevet genskabt – og har vundet et stort nyt publikum. Foredragsholderen har i mange år beskæftiget sig med historisk havekunst, herunder
fredninger.
Pris 50 kr.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Til Thorvaldsen,
da han første gang kom i Studenterforeningen
October bliver man Student,
At sige, naar man staaer sin Prøve,
Kan Græsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes Kunst udøve;
Fortælle snildt hvad Klio skrev —
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men Du fik stoltest Borgerbrev,
Thi Du i Marmor svared’.
Du blev Student, og Du kan troe,
Just i October maa det være.
Du hugged’ Dig igjennem jo,
Saa Talemaaden kom til Ære.
“Hvad giver op Du af Homer?”
Blev spurgt, og man jo vented’ Blade;
Da formed’ Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.
Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du Plastisk gav, Du fatted’ Manden.
Du dristig Skjønhedscirklen slog,
Beregned’ alle Former nøie,
Og i Historien Du tog
Jo Klio selv den høie.
Man spurgte Dig i Christendom,
Og Du lod Stenen for Dig tale;
Saa Christus i vort Tempel kom,
Med Kraft og Mildhed at husvale.
Svar gav Du i Astronomi,
Saa selv Copernikus gjenleved’ ;
Dit Marmor-Ord er Poesi,
Slig Stiil har Du os skrevet.
Dansk og Latin med Marmor-Ord,
Du talte, saa det Døde leved’.
De bleve hørt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bæved’.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,
Hvert Øie er en Glædes-Kjerte;
Hvo elsker og beundrer meer,
End just det unge Hjerte!
H.C. Andersen

