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Enhver er velkommen til vore arrangementer!
Samtale om

Ytringsfrihed og om satirens indflydelse

Verdens brændpunkter: Temadag

mandag, den 9. marts kl. 19:30
v/ph.d. Dennis Meyhoff Brink og cand.mag. Anna-Karin Guindy

lørdag, den 25. april kl. 10 - 15
v/cand.scient. og journalist Hanne Foighel
Israel og Mellemøsten er noget, vi efterhånden alle sammen har en
hurtig mening om. Det kan være komplekst at forstå den moderne jødiske stat og ikke mindst den langvarige konflikt. Det er (mindst) 100
år siden konflikten begyndte, 66 år siden Israel blev en stat, 20 år siden Osloaftalen blev underskrevet, men hvor går vejen mod fred?
Hanne Foighel, der er kendt fra radio og tv, er på hjemmebane i den
Mellemøstlige konflikt. Hun har arbejdet som journalist med base i Tel
Aviv i over 25 år. Hun lover ingen enkle svar eller hurtige løsninger.
Hun lover til gengæld, at alle efter foredraget vil være forvirrede på et
nyt, højere og mere oplyst niveau.
Enhver er velkommen - adgang 250,- kr. incl. frokost øl & vand kan købes. Tilmelding til frokosten er påkrævet.

Arrangementet var planlagt før attentatet i København 14. februar, hvor Dennis M. Brink var til stede ved foredraget i Krudttønden. Han har forsket i religiøs satire og ser attentatet som et angreb på hele oplysningstanken.

Israel– Mellemøsten

Anna-Karin Guindy er netop hjemvendt fra rejse til Jordan. Hun arbejder med områder i Mellemøsten - ikke mindst den koptiske kirke.
Hun har været gift ind i en koptisk familie og besøger ofte Egypten,
især Cairo.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.
Grundtvigsk Forum / Skærum Mølleudvalget Forårsmøde
tirsdag, den 10. marts kl. 19
»Husk at være vågen i åbningstiden« - oplæg af provst Kræn Christensen
med replik af sognepræst Ole Lange og provstiudvalgsformand Anny Kjær:
Altså, der skal nogen til, før vi med venner i lys kan tale. Foredraget sætter
skub i tankerne om, hvem er vi? Hvad er et menneskeliv i grunden? Underforstået, at intet menneske er noget i sig selv!
I pausen serveres kaffe med brød - øl og vand kan købes.
Enhver er velkommen – adgang incl. kaffe 50 kr.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen 9742 4890 /
karen.bjerre.madsen@mail.dk

Danmarks konger og dronninger
onsdag, den 11. marts kl. 16

Reserver allerede nu den 9. maj, hvor der om eftermiddagen afholdes
årsmøde og generalforsamling i Støtteforeningen.
Klokkeslæt og program følger.

I 2015 kan Dronning Margrethe II - og Danmark fejre majestætens 75 års dag. I den anledning vil Poul Erik
Jespersen i et Danmarks-historisk overblik fortælle om markante personer på den danske trone. Foredraget fortæller
med humor og anekdoter om de danske regenter og om
sammenhængen mellem deres historie med op- og nedture
gennem tiden.
Foredraget holdes i øvrigt på Kong Frederik IX's fødselsdag.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Færøerne i dag

lørdag, den 21. marts
FN og Unesco har besluttet at gøre 2015 til Lysets År. Formålet er at skabe
opmærksomhed omkring de lysbaserede teknologiers potentiale til at understøtte en bæredygtig udvikling og tilbyde løsninger på globale udfordringer
inden for energi og uddannelse.
Over hele verden vil der blive igangsat aktiviteter, som kan give såvel børn
som unge og voksne større teknologisk og historisk indsigt i emnet lys. Fokus
kan være på lysvidenskab, lysteknologi, lyset i naturen og lys & kultur.
I Danmark er det »Dansk Fysisk Selskab«, der står for markeringen af Lysets
År og den store samfundsmæssige værdi af lysbaserede teknologier. Man har
nedsat en nationalkomite. På Folkeuniversitetscenteret vil vi markere
Lysets År 2015 med forskellige foredrag. Flere følger !
Om

solformørkelser - også den på fredag 20/3
torsdag, den 12. marts kl. 19

Ole J. Knudsen fra Aarhus Universitet fortæller: Ulvene æder solen, men indtil
nu har de hver gang spyttet den ud igen. Vi kommer ind på formørkelser i
fortiden og bliver klædt på til den delvise solformørkelse den 20. marts.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.

Det blå lys (Madame Curie)
mandag, den 16. marts kl. 16

Forfatter Stig Dalager taler om sin seneste roman Det blå lys om den dobbelte
nobelpristager Marie Curie og hendes tid. Det blå lys er en roman om en kvinde, hvis fascination af det »blå lys« fører hende ud på en videnskabelig opdagelsesrejse og ind i det ukendte. Men det er også en elementær menneskelig
historie om en lidenskabelig kvinde, hvis kærlighed og intelligens sætter hende i stand til at overvinde næsten uoverstigelige barrierer. Romanen Det blå
lys var indstillet til DR Romanprisen 2013.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.
Om H. C. Ørsted og lyset
mandag, den 13. april kl. 19:30
v/dr.phil. Dan Charley Christensen
Danskeren Hans Christian er verdensberømt,
ikke blot H. C. Andersen, men i meget høj grad
også den samtidige H. C. Ørsted (1777-1851) opdageren af elektromagnetismen. Dan Charley
Christensen, som har skrevet et omfattende to
binds værk om Ørsted, vil gøre rede for hans
store betydning.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.

kl. 13 Ph.d. Janna Hansen: Kristendom på færøsk. Det færøske samfund
gennemgik omfattende forandringer i løbet af det 19. århundrede. Foredraget vil dels generelt stille skarpt på den danske stats rolle i denne
udvikling – og dels se på den bemærkelsesværdige forandring, der i de
seneste 30 år er sket i det religiøse liv og landskab på Færøerne – i
særlig grad i forhold til begrebet sekularisering.
kl. 16 Mag.art. Anne Lie Stokbro: Færøsk kunst. Den færøske kunsthistorie
er ganske kort, knap 100 år. Alligevel har kunstnerne på de Nordatlantiske øer udviklet en genkendelig stil, som trækker på det dramatiske landskab, det hurtigt skiftende vejrlig og livet i tæt samklang
med naturen. Foredraget præsenterer en række af de færøske malere
og billedhuggere, som nyder stor bevågenhed og popularitet.
Enhver er velkommen - adgang incl. kaffe 75 kr. pr. enkeltforedrag
eller samlet 140 kr.
- læs mere på www.skaerum.dk
Verdens brændpunkter: Temadag

Ukraine - Rusland

fredag, den 27. marts kl. 19
v/Hanne Severinsen og Gudmund Bager
Udviklingen omkring Ukraine har vist sig at udgøre et meget alvorligt problem,
hvor relationer til Rusland er i manges interesse. Hanne Severinsen, som har
et mangeårigt omfattende kendskab til Ukraine (bl.a. som valgobservatør) vil
samtale med Gudmund Bager om dette og om russernes syn på udviklingen.
Enhver er velkommen - adgang 50 kr.

Geologisk kursus
lørdag, den 18. april kl. 10 – 17 og søndag, den 19. april kl. 10 – 15
Bjergarter og mineraler er jordens byggesten. De er fyldt med information
om, hvordan de er blevet dannet, og hvad der har forandret dem sidenhen.
Ved at undersøge bjergarter og mineraler kan vi forstå processerne i jordens
skorpe og kappe. Derudover er de af største betydning som råstoffer. De er
uundværlige for civilisationen: Om det gælder husene, vi bor i, om det gælder
metaller, keramik, cement, værktøjer, cykler, biler, smartphones, computere
etc. - ingen af dem fandtes uden mineralråstoffer. Alt kommer fra jorden.
Kurset kombinerer teoretiske indslag og praktiske øvelser. I kursets første del
vil vi beskæftige os med de vigtigste mineraler og i anden del med bjergarterne, deres sammensætning og dannelsesprocesser. I praktiske øvelser vil deltagerne under vejledning selv undersøge mineral og bjergartsprøver.
Medbring gerne lup [10x].
Underviser: lektor em. i geologi Hans Dieter Zimmermann, som er geolog med
speciale i petrologi og mineralogi; han har været lektor ved Institut for Geoscience v/Aarhus Universitet og er fortsat tilknyttet instituttet og nu aktiv som
emeritus. Han har beskæftiget sig med anvendt geologi (især cement mineralogi) og også arbejdet feltgeologisk.
Pris 475,- kr. incl. kaffe og frokost begge dage – øl og vand kan købes.
Tilmelding senest den 30. marts.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

