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Lørdag, den 9. maj kl. 13:00-17:30

17. april
kl. 19:30

Samtale om ytringsfrihed og om satirens indflydelse
v/ph.d. Dennis Meyhoff Brink

18. april
kl. 14

Religion og politik - set i lyset af islam og kristendom
v/filosof og forfatter Kai Sørlander
Fra en rent rationel synsvinkel bør vi stræbe efter politisk ligeværdighed og
åndsfrihed. Og til åndsfrihed hører religionsfrihed. Men skal vi både have
religionsfrihed og demokrati, så skal vi hver især kunne adskille vor politiske forpligtelse fra vor religiøse forpligtelse. Denne adskillelse kommer
imidlertid ikke lige let til alle religioner. Når Danmark er blevet et land med
åndsfrihed, skyldes det ikke mindst, at protestantisk kristendom selv fører
frem til en adskillelse mellem religion og politik. En tilsvarende udvikling er
vanskeligere i den muslimske verden, fordi islam foreskriver en konkret
politisk lovgivning og derfor ikke selv adskiller religion og politik.

25. april
kl. 10-15

Verdens brændpunkter: Temadag Israel – Mellemøsten
v/cand.scient og journalist Hanne Foighel

27. april
kl. 19:30

»Det blå lys« (Madame Curie)
v/forfatter Stig Dalager

8. maj
kl. 19:30

Verdens brændpunkter: Temadag Ukraine – Rusland
v/Hanne Severinsen

21. maj
kl. 19

Der falder sten ned fra himlen
v/planetarieinspektør Aase Roland Jacobsen, Steno Museet, Århus

6. juni
kl. 9-16

Det 11. Thorkil Kristensen seminar på Skærum Mølle
Med arbejdstitlen »Forpligtende Fællesskaber« vil vi analysere og diskutere, om der med afsæt i de gamle guldalderbegreber andelsbevægelse, demokrati og folkeoplysning kan formuleres en moderne vision om et solidarisk samfund, hvor den enkelte virksomhed er til fælles bedste.
Læs programmet på www.skaerum.dk
Medvirkende: Niels Kærgaard (1942): Professor, dr.polit., medlem af
formandsskabet for Det Økonomiske Råd (overvismand) 1995 – 2001. Michael Böss (1952): Lektor, Aarhus Universitet, forfatter, skribent og foredragsholder. Michael Böss har netop udgivet den anmelderroste bog »Det
Demente Samfund«. Ove Korsgaard (1942): Professor emeritus, DPU.
Forfatter. Tidl. højskoleforstander. Ove Korsgaard er aktuel med sin meget
omtalte bog »Solskin for det Sorte Muld«. Uffe Østergaard (1945): Professor, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet, mag.art., ph.d.
Forfatter og samfundsdebatør.

Årsmøde og generalforsamling
i Folkeuniversitetscenterets Støtteforening og
Fejring af foreningens 30 års jubilæum

13:00

Velkomst
v/formanden Jan Zimmermann

»Skærum Mølle –
en lærdoms lystgård«
Generalforsamling
 Valg af dirigent

13:30





Valg af referent



Evt. indkomne forslag - Der er et forslag om optagelse med livsvarigt
medlemskab





Regnskab v/Eva Dahl

Valg af stemmetællere
Valg til bestyrelsen, der består af Jan Zimmermann (formand), Jakob
Sandal, Lars Olsson, Ida Kierbye og Lizzie Toldbod Sørensen. Suppleant
Astrid Sandal. Revisor Thorkil Sohn og kasserer Eva Dahl

Kontingent
Evt.

14:0015:00

Folkelighed og Martin A. Hansen v/Anders Thyrring Andersen

15:0016:00

Kaffebord / »Åbent hus«

16:0016:30
16:3017:30

Mulighed for rundvisning til dele af Centeret,
f.eks. rodzoneanlægget v/Jørgen Løgstrup
(Støtteforeningens første formand)
Folkelig fællessang v/Sten Høgel

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

»Skærum Mølle – en lærdoms lystgård«

Ved Støtteforeningens årsmøde lørdag den 9. maj præsenteres bogen
»Skærum Mølle – en lærdoms lystgård«. Bogens anledning er Gudrun Aspels
80-års fødselsdag i 2014, og vi synes, at Støtteforeningens 30-års dag må
være det helt rigtige tidspunkt til præsentationen.
Bogens tolv indlæg forsøger på forskellig måde at indkredse nogle vigtige
aspekter af Folkeuniversitetscenterets virke, fx de årlige seminarer om
»Natursyn og Gudstanke« og Thorkil Kristensen-seminarerne. Andre indlæg
fortæller personlige oplevelser i forbindelse med seminarer og forelæsninger
på Skærum Mølle. Fælles for alle bidragene er, at de fremhæver den åndsfrihed og tolerance, der hersker på Skærum Mølle, og som er forudsætningen
for formidlingen af forskningens metoder og indhold, der netop er Folkeuniversitetets kerneydelse.
»Skærum Mølle – en lærdoms lystgård« er udgivet af Folkeuniversitetets Komitestyrelse og redigeret af Støtteforeningens formand, Jan Zimmermann.

Få styr på fundraising
Tilmeld dig, bliv inspireret og lær at skrive den perfekte ansøgning.
Dato:
Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 16:30 – 21:00.
Kursusform:
Eftermiddags- og aftenkursus i den gode tænkning – når dine fondsansøgninger skal lykkes.
Formål:
Bliv opdateret på internationale, nordiske og danske fondes muligheder
Lær om partnerskaber
Professionalisering og faglig opkvalificering indenfor fundraising
Erfaringsudveksling og videndeling
Tips, værktøjer og cowboytricks
Målgruppe og deltagere:
Dig der arbejder i, med og for kunst og kulturprojekter
Dig der arbejder i den kreative industri
Virksomheder
Foreninger
Selvstændige
Iværksættere
Medarbejdere fra NGO’er
Frivillighedsorganisationer
Udøvende kunstnere
Kommuner
Kursussted:
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Skærum Møllevej 4
7570 Vemb
Underviser:
Niels-Erik Wischmann. Forfatter til bøger om fundraising.
Professionel fundraiser og underviser.

Gudrun Aspel får overrakt det første eksemplar af bogen
af Poul Erik Kandrup ved en højtidelighed den 2. marts
2015 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.
Bogen, som er på 118 sider, koster 80 kr. + 40 kr. i forsendelse.
Indbetal 120 kr. på reg. nr. 9585 konto nr. 8982 233 829. Angiv venligst
navn og adresse. Og bogen kommer straks med posten. - Kan også afhentes ved personlig henvendelse på Folkeuniversitetscenteret.
Se bogens indholdsfortegnelse på hjemmesiden
eller http://tinyurl.com/nqy2omk

Pris:
970 kr., excl. moms, pr. deltager.
Hvis du har ven, partner eller kollega, der er kan være interesseret i at
komme med på kurset sammen med dig, tilbyder vi 50 procents rabat for
den anden deltager. I kan frit dele rabatten.
No-show fee er 50 procent af kursusprisen.
Undervejs i kurset vil der blive budt på tapas. Der vil også være kaffe, te
og vand.
Tilmelding m.v. http://forretningsudvikling.org/195-fundraisingkursus/

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

