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seminaret (med Connie Hedegård, Morten Skriver og Torben M. Andersen). Natursyn og Gudstanke (Lene Andersen: »Globalt gearskifte« og musik v/Duo Modus). Støtteforeningens årsmøde »Norden i
ord og toner« i relation til årets Norges fejring (med Tove Hoppe, Johan Herold og Den danske skueplads). Sommer-operakurset (v/Ole
Skov Thomassen og Kulturkompagniet). Grundtvigs fødselsdag (v/
Elof Westergaard og Kirsten M. Andersen). Kunsthistorie (ved bl.a.
Lise Svanholm, Lars Morell og Charlotte Linvald) og et samarbejde
med Holstebro Kunstforening (Isaías Mata).
Derudover har der været de enkelte foredrag, der ofte har aktuel
sammenhæng (»Rav, Nordens guld« og »Pave Frans og hans navnebror Frans af Assisi«). Særlig interesse har der været omkring at
etablere samtaleaftener om aktuelle forhold: »Ny styringsreform for
Folkekirken«, »Folkeskolens fremtid« og »Forfølgelsen af de kristne i
Mellemøsten«. Alt i alt har mange mennesker gæstet Centeret i årets
løb.
Som årsberetningen blev indledt vil den nu sluttelig erindre de trofaste deltagere og samarbejdsparter, vi har mistet (John Douglas,
Astrid Joensen, Inga Vilholm, Edith Villumsen, Mogens Aastrup, Anne
Marie Kristensen, Niels Olav Olsen, Aase Ørhøj, Ruth Cederberg,
Hans Eriksen, Hans Henningsen og Niels Højlund). Både Hans Henningsen og Niels Højlund har fra starten givet udtryk for støtte til
Centeret. Niels Højlund skrev således i 1984:
»Ja, det er da klart, at der bør komme et Folkeuniversitetscenter, og
det er ligeså klart, at der er fundet noget helt rigtigt derovre i Skærum« - men han forudså også vanskeligheder og sluttede derfor:
»Så vær stædig og bliv ved«
- og det gør vi så!

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt
et lykke– og helsebringende nytår.

hvis der sker ændringer i et arrangement

Enhver er velkommen til vore arrangementer!

Stjerneaften
lørdag, den 6. december kl. 19 - 22
v/ astronom Ole J. Knudsen
- stjernekig kl. 21, hvis vejret tillader det
- universet set fra jorden
- og hvad var det astronomisk set med
julestjernen over Betlehem?
Entre 70 kr.

Mindeord over Jan Lindhardt
I anledning af fhv. biskop Jan Lindhardts død skriver Gudrun
Aspel fra – og for – Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle:
Helt fra stiftelsen i 1986 af Folkeuniversitetscenteret Skærum
Mølle har Jan Lindhardt været en aktiv del af Centerets styrelse og
formandskab og af Folkeuniversitetsvirksomheden som helhed.
På en måde var Jan Lindhardt i sig selv en synliggørelse af Folkeuniversitetets grundidé, fordi han i sin person forenede den lærde
dr.theol., det omfattende forskningsarbejde og universitetsundervisningen med en sans for relationerne mellem »videnskab, kunst og
samfund«, som det er formuleret i Folkeuniversitetsformålet fra 1898.
Herudfra belyste han sine hovedemner inden for etik og religion, der
for ham var det, der havde den langtrækkende betydning, det, man
»kunne sætte sin lid til«. Med overraskende vinkler har Jan Lindhardt
formidlet oplysningsidealet, renæssance og reformation ikke blot i
sædvanlige folkelige, men også i mere utraditionelle erhvervsmæssige
sammenhænge.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Jan Lindhardts berøringsflader var omfattende, fagligt, organisatorisk
og personligt, og han holdt af, at de mødtes. Det skete f.eks. i et fuldtonigt kor ved indledningssangen til en reception i 2008 i anledning af
afgangen som biskop i Roskilde:
»Nu fryde sig hver kristen mand
og springe højt af glæde!«
En pointe i een af Martin Bubers jødiske fortællinger lyder »Jeg mente, jeg læste en bog – jeg hørte en stemme«. Jan Lindhardts forfatterskab er omfattende og varieret, og det gælder for ham, at hans
stemme, som han på mange måder har måttet kæmpe sig til, gjorde
indtryk og satte spor fra prædike- og talerstol og i personlige samtaler.
Jan Lindhardts væsen var af stilfærdig beskedenhed med et overrumplende fond af vid. Hans humor, som var forbundet med kærlighed og
alvor, havde en forløsende kraft. Han skabte glæde omkring sig – en
glæde, han modtog og gav videre. Hvor vi nu færdes, vil vi i taknemlighed fortsat høre hans stemme – og glædes over hans smil:
»Nu fryde sig hver kristen mand
og springe højt af glæde!
Ja, lad os alle trindt om land
med liv og lyst nu kvæde!
For Gud, så god som han er stærk,
har gjort et herligt underværk,
betalt i dyre domme«.
(Martin Luther 1523)
Årsberetning 2014
Det er naturligt - og føles næsten nødvendigt - at indlede årsberetningen med at erindre de mange års meget frugtbare samarbejde
med Jan Lindhardt, som blev bisat 17. november fra Roskilde Domkirke. Som for mange i det ganske land er Jans død et stort tab for
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, men vi er taknemlige for de
gode fodspor, han har efterladt hos os.

dagligt henvendelser og besøg af enkeltpersoner eller grupper, f.eks.
af menighedsråd eller »sogneudflugter«, arbejds– og interessegrupper
fra f.eks. kommuner (Struer, Skanderborg), Regionsrådets ledelse m.v.
Det er altid spændende og medfører ofte nye oplysninger om Skærum
Mølles og Villemoes-slægtens betydning, så vores viden om historien
hele tiden forøges.
Det har i mange år været et stort ønske at få udarbejdet en selvstændig
publikation om »Skærum som eksempel på vestjysk iværksætterkultur«. Der foreligger meget stof i spredte sammenhænge, men bortset
fra tidligere publikationer, bl.a. »Skærum og Nørre Vosborg« [1984,
Jens E. Olesen], »Vosborg Teglværk« [1986, Kent Mikkelsen], »Skærum
Andelsmejeri« [1987], »Bedre Byggeskik på Skærum Mølle« [1992] og
»Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, historie og fremtid« [1993,
Anna Elise Villemoes og Gudrun Aspel] er der ikke en samlet fremstilling.
Det tværfaglige forskningsprojekt »Landskab og bebyggelse i Ulfborg
herred« - støttet af Forskningsfonden ved Aarhus Universitet - afsluttedes i år 2000 med et fyldigt og dybtgående bogværk, udgivet på Aarhus
Universitetsforlag: »Mellem hav og hede« [Kristian Dalsgaard, Palle
Eriksen, Jens Villiam Jensen og Jørgen Rømer]. Forskergruppens deltagere fra dengang er delvis identiske med deltagerne i det meget store
projekt »Nørre Vosborg i tid og rum«, der i 2014 har færdiggjort det
meget store og banebrydende arbejde med et to-binds værk, der har
fået megen anerkendelse [red.: Anders Bøgh, Helle Henningsen, Kristian Dalsgaard].
Kendskabet til de mange forskningsresultater og –metoder er uvurderligt og udnyttes formidlingsmæssigt ved de velbesøgte sommeruniversiteter, der de senere år har været afholdt på Folkeuniversitetscenteret
med stort udbytte.
Skærum Mølle som lokalitet giver i sig selv grobund for formidling inden
for næsten alle fagområder, og ikke mindst i samspil giver dette anledning til mange autentiske oplevelser, der har et klart turistmæssigt potentiale.

Og her ved årets slutning er det vigtigt at få udtrykt vores tak, også
til de mange omkring os, der er Centerets levende støtter med mange opmuntrende hilsner og frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde har
bl.a. vist sig ved de gode omvisninger, der i sommerens løb har glædet mange, og ved megen god praktisk hjælp ved forskellige arrangementer.

Dette gælder blandt andet de naturvidenskabelige områder, hvor geologi og astronomi stadig er fremherskende med besøg i Per Kirkeby-huset
for sten og stjerner (herunder også skolebørn og gymnasieklasser). Vi
er med i det spændende initiativ omkring »Geo-park« i Vestjylland og
også involveret i »Geologiens dag« (sten ude og inde). Naturstyrelsens
store genopretningsprojekt ved å-løbene påkalder sig større og større
interesse og medfører bl.a. interesse fra foreninger vedrørende
»Naturpleje«.

Ud over de aktiviteter, der omtales i Skærum-nyt, er der næsten

Årets aktiviteter har i øvrigt fulgt de vanlige spor: Thorkil KristensenNærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

