
Skærum-nyt 
Årgang 2021 • Nr. 340 • Oktober 

 

Hvad skal der til for at verdensmålene virker? 

Klimaforsker og medlem af klima-

rådet Kathrine Richardsson for-

tæller om den vanskelige udfor-

dring med at nå FNs klimamål. 

5. oktober 2021 

Kl. 15-17.00 

Biletter på 

Tlf.: 9748 1322, eller på mail: 

kontor@folkeuniversitetscentteret.dk 

Professor Kathrine Richardson 

Forlaget Systime 

ISBN:  

978-87-616-9234-4 

www.steenhildebrandt.dk 

BAGSIDETEKST: 

Verdensmålene er en 

vision; et løfte fra verdens 

ledere til alle mennesker; 

en universel, integreret og 

transformativ vision for en 

bedre verden. Verdens-

målene er et budskab om 

en vej til mere værdighed 

for alle mennesker på 

jorden. Verdensmålene er 

ikke kun FN´s, men alle 

menneskers mål. Skal 

verdensmålene blive til 

virkelighed, skal alle 

mennesker bidrage. Den-

ne bog er et budskab om 

alle de muligheder, som 

verdensmålene repræ-

senterer. 



14/10-21 Kl. 19.30 

Pris: 50 kr. 

Et spejlbillede af sin tid—den nye højskolesangbog 

V/musiker og sanger Annette Kjær 

Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk 

Der kan betales ved indgangen med mobilepay. 

 

 

5/10-21 Kl. 15-17 

Pris: 60 kr. 

Bæredygtig udvikling for alle 

V/professor Kathrine Richardson, medlem af FNs klimaråd. 

Hvordan når vi FNs klimamål? 

Kathrine Richardsson fortæller om den vanskelige udfordring med at 

nå FNs klimamål. 

Citat Børsen: 

”Hun er en skarp stemme i klimadebatten: Omstillingen hviler i 

høj grad på virksomhedernes skuldre  

I mere end 20 år har Katherine Richardson været en skarp stemme i 

klimadebatten som formand for Klimakommissionen, medlem af Kli-

marådet og medforfatter på gennemgribende rapporter. Omstillingen 

hviler på virksomhedernes skuldre, mener hun, hvis liv slog en kolbøt-

te i slutningen af i 1990’erne”. 

Kathrine Richardsson er den første  kvindelige professor i natur-

videnskab fra  Aarhus Universitet. 

Læs evt. hele artiklen her 

Okober 2021 
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Kl. 19-21 

Gratis 

 

 

 

Kl. 19-21 

Gratis 

 

 

 

Kl. 19-21 

Gratis 

Streaming på Nr. Vosborg af naturvidenskabelige foredrag 

Big Bang og det usynlige univers 
v/astronom Steen Hannestad 
Forelæsningsformat: Via livestream direkte fra Aarhus 
Kontaktperson: Helle Ingrid Sigh –

 email: fs@nrvosborg.dk ellertlf:97484897 og 20997270 
 
Yndre med årene 
v/ overlæge Bente Klarlund Pedersen 
Forelæsningsformat: Via livestream direkte fra Aarhus 
Kontaktperson: Helle Ingrid Sigh – e-mail: fs@nrvosborg.dk eller tlf: 

97484897 og 20997270 
 
Pandemier i de sidste 200 år 
v/pandemiforsker Lone Simonsen 
Forelæsningsformat: Via livestream direkte fra Aarhus 
Kontaktperson: Helle Ingrid Sigh – e-mail: fs@nrvosborg.dk eller tlf: 

97484897 og 20997270 

 

November 2021 

Datoer er 

ikke fast-

lagt end-

nu 

 Europas Grænser v/Henrik Becker Christensen 

Tilmelding til: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk 

November vil jo nok blive mest præget af valget, men vi har i novem-

ber foredraget Europas grænser og vi venter besøg af Steffen Gram. 

Desuden kommer et arrangement om Martin A. Hansen og skolen. 
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