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Foredragssæsonen er i gang

Myldrer det med liv i rummet, eller er vi enestående?
-Astronomerne regner med at finde spor af liv indenfor de næste 5 år!
Ole Knudsen og Katrine Rønne holder dette foredrag 4. september kl. 13 og du kan deltage for 100 kr. inklusiv kaffe.
Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Pris: 100 kr. – ved indbetaling på mobilepay 518210 – anfør da venligst navn og foredrag.

September 2021
3/9 Kl. 19.30

Gamle vandmøller
V/fhv. museumsinspektør Christian Fischer
Udgravninger har bl. a. vist at tidlige danske vandmøller var mere
komplicerede end først antaget, og man kalder nu denne type for
padlebladsmøllen. Møllerne har haft vertikale møllehjul og mindst
et gear, der fik en møllesten med en diameter på over en meter og en
vægt på ca. 160 Kr. til at rotere og dermed male korn til mel.
Pris: 60 kr evt. pr. mobilepay 518210

4/9 Kl. 13-17

Tror vi på liv i det ydre rum
v/Ole Knudsen og Katrine Rønne - Pris 100 kr. inkl. kaffe.

Myldrer det med liv i rummet, eller er vi enestående?
Astronomerne regner med at finde spor af liv indenfor de næste 5 år - hvis det ellers eksisterer.
Uanset vil det have stor videnskabelig betydning, men det har også andre konsekvenser at vide, om
vi er alene.
...Du, som er i Himlen...I utallige af Verdens religioner har man anbragt sin Gud eller sine guder
oppe på himlen eller ude i rummet. Er troen på intelligent liv i det ydre rum den nye religion? Hvor
mange tror? Hvad tror de? Og hvorfor tror de? Er UFO-hændelserne med aliens i virkeligheden
guderne, som er nedsteget til Jorden? Og hvor går grænsen imellem religion og vanvid?
Cand.mag. i religion og historie Katrine Rønne Nikolajsen og astronom Ole J. Knudsen tager hul
på nogle af disse varme emner.

8/9 Kl. 17-21
Pris: 200 kr.

Grundtvigs fødselsdag – De kirkelige retninger i dag
v/valgmenighedspræsterne Caspar W. Tornoe og Hans Nørkjær Franck
Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Tilmelding
er absolut
nødvendig!

16/9 Kl. 16.00

Hjernen og det gode liv
v/professor i translationel neurobiologi Albert Gjedde, Syddansk Universitet

Pris: 60 kr.

18/19/9

Blicherseminar
Lørdag den 18. september fra kl. 10.00 Indkvartering
Kl. 12:00 Frokost - Orientering om Blicherdage
Kl. 13:30-15:00 Foredrag, Anders Thyrring Andersen, kaffepause. Titel
kommer!
Kl. 15:30 Omkring film og optagelser af Præsten i Vejlbye i anledning af
Filmmuseets restaurering af A. Bloms filmatisering fra 1922. Medvirkende
Gunnar Tolnæs - Viggo Wiehe - Ingeborg Spangsfeldt -Peter Nielsen - Hans
Christian Sørensen
Kl. 18:00 Festmiddag i anledning af selskabets 70-årsdag
Kl. 19:30 Aftenunderholdning, Musik og oplæsning. Der bliver selvfølgelig en lille afdeling med
E Bindstouw. Leder Erik Harbo
Evt. Billedkavalkade Blicher-Selskabet 70-år.
Søndag den 19. september
Kl: 8:00 Morgenmad

Kl: 8:45 Morgensang i Stenhuset og besøg på Økocenter Storå, som er placeret på Skærum Mølle
ved centerleder Gudrun Aspel
Kl. 9:30 Foredrag: ”Fyrre år på Gyldendal” ved litterær direktør Johannes Riis, kaffepause
Kl. 11:15 Blicher-Selskabet: Et litterært selskab gennem 70 år. Foredrag ved Erik Harbo
Kl. 12:00 Frokost
Kl. 13:00 Foredrag: ”På rejse med Jens Søndergaard” ved Jytte Nielsen, Museumsleder i Thisted.
Hun er en af landets bedste Jens Søndergaard-kendere.
Kl. 14:30 Kaffe og afslutning
Læs mere om Blicherseminaret her (www.skaerum.dk/arrangementer-2021/)

27/9 Kl. 20.00

Røsten fra Island
v/ Einar Már Gudmondsson

Pris: 50 kr.

Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Einar Már Guðmundsson er en islandsk forfatter. I 1979 fik han sin bachelorgrad i
litteraturvidenskab og historie fra Islands Universitet. Han har været ansat på litteraturvidenskab
på Københavns Universitet. Hans bog Universets Engle, der er tilegnet hans afdøde bror, vandt
Nordisk Råds litteraturpris i 1995.
Einar Már Guðmundsson har gæstet Folkeuniversitetet mange gange og kommer nu igen!

