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KUNSTHISTORIE
2 foredrag v/mag.art. Charlotte Linvald
Onsdag, den 10. september kl. 10 - 12
Emil Nolde

Enhver er velkommen til vore arrangementer!
Søndag, den 17. august
På Skærum Mølle præsenterer Holstebro Kunstforening den salvadoranske
billedkunstner

- kontrasternes kunstner
Der er udstilling på Louisiana til 19. oktober
http://www.louisiana.dk/udstilling/emil-nolde
Onsdag, den 24. september kl. 10 - 12
Anna Ancher og Marie Krøyer
- kvinderne bag mændene
Der er udstilling om Ancher og Krøyer på Arken fra
27. september
http://www.arken.dk/content/dk/kunst/udstillinger/
kommende_udstillinger
Pris pr. foredrag 50 kr.

ISAÍAS MATA

Kl. 10 Fortælling: Om murmalerier i Latinamerika
Foredrag på spansk med dansk tolk.

Pris 75 kr.

Tag madkurven med til en frokost i det grønne.
Kl. 14 Udstilling åbnes på Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet i Holstebro v/Ole Skov Thomassen.
Søndag, den 31. august kl. 16
(Nissum Fjord-dagen)
RAV - Nordens guld
v/ravsamler og -forsker Peder Laursen
Ravets oprindelse og historie fra oldtid til i dag. Om de uendeligt mange typer af rav, hvis mystik og varme altid har
fascineret mennesker.
Pris 50 kr.
Mandag, den 8. september Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle
Grundtvigsk Forum og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle festligholder
Grundtvigs fødselsdag.

Folkeskolens 200 års jubilæum

Festgudstjeneste i Råsted Kirke v/Ribes nye biskop Elof Westergaard kl. 17.

Tirsdag, den 16. september kl. 19:30

Fødselsdagstale af seminarielektor Kirsten M. Andersen på Folkeuniversitetscenteret kl. 19.30.

»Når finansministeriet tager magten«

Derefter hyggeligt samvær og sang.

Oplæg til samtaleaften v/fhv. undervisningsdirektør Asger Baunsbak-Jensen,
som i 2013 udsendte »Sidste udkald« og i 2014 »Fri skole - Til forældre og lærere«.
Øvrige deltagere: valgmenighedspræst Morten Kvist og skoleleder Ole Bøndergaard. (Er det så galt? - og kan folkeskolen klare det?).
Pris 50 kr.

Deltagelse kr. 150,- inkl. aftensmåltid efter prædiken.
Tilmeldelse nødvendigt senest 5. september på telefon 97 48 13 22 eller på email: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Kr. 150,- indbetales på reg. 8117 konto 0002860907 - HUSK venligst at anføre indbetalers navn og ”Grundtvigs fødselsdag”.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Fredag - lørdag, 19. - 20. september
afholdes i samarbejde med Grundtvig Akademiet.
NATURSYN OG GUDSTANKE 2014
Fremskridt, frelse eller forbandelse?
Om teknologiens samvirke med naturvidenskab,
religion, kunst og etik.
Fredag, den 19. september
15:00

Kaffe og velkomst
Ph.d. Casper Andersen og ph.d. Hans Henrik Hjermitslev:
»Fremskridt, frelse eller forbandelse – teknologioptimismen
og dens kritikere«

16:30

Forfatteren, filosof Lene Andersen:
»Globalt gearskifte – om at gøre verden til et bedre sted«

18:00

Middag

19:30

Ph.d. Ole Morsing:
»Om Goethe, Thomas Mann og teknologien«

21:00

Professor Henry Nielsen:
»Teknologisk frygt og fascination i kunsten«
Derefter socialt samvær og aftensang i Per Kirkebys stenhus

Under Geologiens Dage 20. og 21. september deltager vi søndag, den 21.
september:
»Sten ude og inde« – åbent hus. Kl. 10 – 15 med bl.a. rundvisninger
og guidet tur til den gl. teglværkslergrav
Arrangør: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.
Mødested: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570
Vemb.
Turledere: Skærum Mølles guidekorps.
Turbeskrivelse: Besøg og fortælling i Teglværksmuseet og Per Kirkebys stenhus.
Gratis rundvisninger kl. 10, 12 & 14.
Laden: kl. 11 & 13: Billedforedrag om den sidste istids afslutning i Vestjylland.
Guidet vandretur til den gamle teglværkslergrav kl. 12.30.
Kl. 13.30 vil der være et par pølser m/brød.
Turlængde: Til teglværkslergraven ca. 500 m.
Alle er velkomne. Arrangementet er børnevenligt.

09:00

Morgenmad

Evt. henvendelse til: Leif Carøe, »Vemb vil Videre« tlf:
21653346
E-mail: LHC@vembvilvidere.dk

10:00

Professor Søren R. Fauth:
»Om Heidegger, Schopenhauer og teknologipessimisme«

Der er i alt i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner arrangeret 9 ture – læs
og/eller udskriv programmet www.skaerum.dk

12:00

Frokost

13:30

Dr.phil. Dan Charly Christensen:
»Om H. C. Ørsted, H. C. Andersen og teknologi-optimisme
samt om naturvidenskabens og teknikkens væsen«

15:00

Afsluttende fællessamtale

Lørdag, den 20. september

16:30

Koncert af Duo Modus, docent Jytte
von Rüden og docent Marta Libolová,
som leverer musik, du aldrig glemmer.
Pris incl. forfriskning 100 kr.

Pris: Hele seminaret med foredrag, overnatning m. morgenmad, frokost, kaffe, middag (excl. drikkevarer) og koncert 1.450,- kr.
Enkelt foredrag 70,- kr. - Koncert incl. forfriskning 100,- kr.
Tilmelding senest 5. september - læs mere på www.skaerum.dk

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN:
I tilknytning til »Klassiske dage« i Holstebro med temaet »Magiske byer –
magiske rejser« afholdes et efterårsseminar på Folkeuniversitetscenteret
Skærum Mølle »ITALIEN« og tilhørende koncert på herregården Nørre Vosborg samt ekskursion i det vestjyske landskab med dets storslåede granitkirker torsdag, 2. - søndag, 5. oktober. Det detaljerede program kan ses snarest
på hjemmesiden.

I perioden 1. maj til 20. oktober er der hver onsdag & 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,-).
Udstillingerne kan besøges året rundt efter forudgående aftale.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

