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Da Ulfborg og Vemb i øjeblikket modtager flygtninge fra Syrien, sætter vi fokus herpå
»Verdens brændpunkter«

Torsdag, den 12. november kl. 14 Israel-Palæstina
Fredag, den 13. november kl. 16 Israel

- lige nu

v/journalist Hanne Foighel, Tel Aviv

Sommeruniversitet i Vestjylland
Vi afholder sommeruniversitet på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 20.24. juni 2016 med temaet Skærum og Vosborg
Lokalhistorie, der afspejler Danmarkshistorien - formidlet ved aktuel forskning.

Adgang pr. foredrag 50 kr. - tilmelding på 9748 1322
»Ukraine«
Fredag, den 20. november kl. 16
v/Hanne Severinsen og Gudmund Bager
Hanne Severinsen, netop hjemkommet fra lokalvalget i Ukraine, og Gudmund
Bager drøfter emnet: Ukraines forsøg på reformer og vanskelige vej ud af
korruption og dårlig regeringsførelse og Ruslands reaktion herpå.

Med udgangspunkt i lokaliteten Skærum vises et langt snit igennem historien
med eksempler fra såvel vikinger, cisterciensermunke og herrnhutiske bevægelser som adels– og herregårdshistorie i forbindelse med Danmarks mest
udforskede herregård (»Nørre Vosborg i tid og rum«).

Dette foredrag følges i det nye år op torsdag, den 25. februar 2016 v/
professor dr.theol. Christian Gottlieb: Den russisk ortodokse kirke set i lyset
af den seneste politiske udvikling i Rusland.

Derudover er der fortællinger om vestjysk iværksætterkultur med udgangspunkt i mølle– og teglværksdrift og i relation til højskole og andelsbevægelse.

»Syrien«
Tirsdag, den 8. december kl. 19

Ved ekskursioner i området (bl.a. med »Naturbussen«) vises særpræget vestjysk natur, pragtfulde romanske kirker og besøg i IC’s hus med fortælling om
dengang, »Danmark blev regeret fra Vestjylland«.

v/lektor Martin Husted, Aarhus

Kursusafgift, overnatning og forplejning (excl. drikkevarer) 2.900 kr. Tillæg
for eneværelse 300 kr. Bus opkræves særskilt.
Bindende tilmelding senest 1. maj 2016.

Adgang 50 kr. - tilmelding på 9748 1322

En generel orientering om de mange forskellige grupperinger i landet og deres rolle i borgerkrigen. Dette foredrag følges i det nye år op med foredrag v/
Naser Khader: »Mit Syrien«
Adgang 50 kr. - tilmelding på 9748 1322
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Astronomi
Torsdag, den 3. december kl. 19
v/Ole J. Knudsen, Aarhus Universitet
Hvad fik vi ud af Andreas Mogensens tur i rummet?
Adgang 50 kr. - tilmelding på 9748 1322

Mineraler
Lørdag, den 5. december kl. 10 →15
v/ 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.
Minikurset består af forelæsninger og øvelser. Det
omhandler spørgsmål som hvad mineraler egentlig
er, hvordan de bestemmes ud fra deres kendetegn,
i hvilke bjergarter og geologiske settings de forekommer, hvad vi bruger mineraler til, og hvilke mineraler gængse bjergarter
hovedsageligt består af. - Medbring gerne lup (10x).
Adgang 275 kr. incl. frokost og kaffe - tilmelding på 9748 1322 senest 30/11
Og lidt om 2016 …..

Vi skal have os en god kop kaffe og lade
kaffemøllen snurre i »Den Gamle Brugs«

søndag, den 21. februar kl. 15
med fortælling om Kaffedrikningens historie
v/museumsinspektør Annette Hoff
fra »Den Gamle By«

Grundtvigsk Forum - Skærum Mølleudvalget afholder som sædvanligt
4 årlige arrangementer på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland.
Målet er at give Grundtvig-interesserede mulighed for at mødes om nogle af
de spændende og aktuelle emner, som man også er optaget af på Vartov.
Arrangementerne og nærmere oplysninger vil løbende blive omtalt på vores
og Grundtvigsk Forums hjemmeside. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Forårsmøde tirsdag, den 15. marts 2016 kl. 19.00 på Skærum Mølle. Tale ved seminarielektor Kirsten M. Andersen, som vil give et oplæg om
arbejdet på Vartov og om de emner, som Grundtvigsk Forum er optaget af.
Der vil blive mulighed for inspiration til kredsenes arbejde og til arbejdet i
Grundtvigsk Forum.
Thorkil Kristensen-seminar. Lørdag, den 11. juni 2016 kl. 9-16 afholder Grundtvig Akademiet og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle for 12.
år i træk seminar om aktuelle og væsentlige samfundsrelaterede forhold.
Seminaret har navn efter Folkeuniversitetscenterets første formand, Thorkil Kristensen (Thorkil »Livrem«), som
var finansminister, professor og generalsekretær for
OECD. Han lagde sammen med andre grunden til fremtidsforskning i Danmark.
Grundtvigs fødselsdag fejres torsdag, den 8. september 2016.
Arrangementet begynder med gudstjeneste i Råsted kirke
kl.17.00. Prædiken ved cand.theol. Marianne Nørgaard
Gyldenkærne. Dernæst fællesspisning og festtale
på Skærum Mølle v/Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole. Og selvfølgelig skal vi også synge sammen fra Højskolesangbogen.
Natursyn og Gudstanke. Lørdag, den 24. september 2016 kl. 9-16 afholder Grundtvig Akademiet og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle sit
årlige seminar, hvor vi bringer naturvidenskab, teologi og kunst i samtale. Vi
mener, at netop denne treklang kan danne grundlag for en bedre fremtid
gennem et udvidet dannelsesbegreb.

Vi har for Skærum Mølle oprettet en Facebook side, der kan besøges via dette link:
Det ville være herligt, om vi får endnu flere til at synes om siden, hvorfor vi
beder jer, som har en Facebookprofil, om at synes godt om siden.

Adgang 50 kr. - tilmelding på 9748 1322
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

