
PROGRAM FOR EFTERÅR 2017 OG FORÅR 2018

UNIVERSITET FOR ALLE

Folkeuniversitetet er for alle. Der er ingen adgangsbegrænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. 
Kom med din interesse og dit engagement, så får du viden og inspiration til gengæld.

På Folkeuniversitetet kan du dyrke dine interesser, opbygge kompetencer med relation til dit arbejde, supplere 
uddannelse og ”komme i form” til videre uddannelse.

Det er undervisning, der kan gøre en forskel. Det er seriøst, underholdende og udfordrende med engagerede 
undervisere og eksperter der brænder for deres fag og som har lyst til at udbrede kendskabet til det.

Folkeuniversitetet samarbejder med en lang række foreninger, organisationer og institutioner. Alle, som har 
forslag og ønsker til konkrete undervisningstilbud, kan henvende sig.

Her kan du læse om de foredrag og kurser, som afholdes i Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitets regi i det kom-
mende år. Der kan komme flere, så hold øje med det på www.kulturspot.dk 

Velkommen og god fornøjelse

Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitetskomité 

Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum
Kirsten Dreier, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Tarm Bibliotek
Arne Refslund
Ritta D. Olesen, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skjern Bibliotek



KAJ MUNKS EFTERMÆLE
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Få danskere har i den grad delt 
vandene som digterpræsten Kaj 
Munk. Det gælder både før og 
efter sin død for de tyske kugler 
i januar 1944. 

For mange var han den helt, 
som de fleste ikke turde være, 
og for andre var han en skum-
mel antidemokrat. Sågar døden 
selv er genstand for debat; 
opsøgte han den selv, ville 
han være martyr, eller var det 
pligten, der drev ham til ikke at 
stikke af?

Det er spørgsmål som disse vo-
res mini-seminar drejer sig om. 
Først analyserer pastor Ricardt 
Riis martyriediskussionen, hvor-
efter lektor Jens Kristian Lings 
diskuterer Kaj Munks eftermæle.

Forelæser: Lektor Jens Kristian Lings
cand. teol. Richardt Riis
Dato: 28.10.2017 kl. 13.00

Pris: 200 kr. 
ved tilmelding til Ringkøbing-Skjern Museum kmp@levendehistorie.dk 
eller telefonisk på 50 41 65 26 eller 250.- kr. ved døren. 
I emnefeltet skrives: Kaj Munk Seminar

Der er mulighed for at bestille frokost bestående af sandwich og kaffe for 70 kr. 
Bestillingen foregår også på kmp@levendehistorie.dk  
I emnefeltet skrives Kaj Munk Seminar og frokost.

Tilmelding til: Ringkøbing-Skjern Museum
Tlf./e-mail: 50 41 65 26 / kmp@levendehistorie.dk 

Yderligere oplysninger:
Arrangør: Kaj Munk Selskabet og Kaj Munks Præstegård i Vedersø



FORELÆSNINGER PÅ
INNOVEST

Forelæser: Ekstern lektor ved CBS, 
Sidsel Jess 
Dato: 7.9.2017 kl. 19.00

GENERATION Z! 
FREMTIDENS STØRSTE 
LEDELSESMÆSSIGE 
UDFORDRING.

Fremtidens største ledelses-
mæssige udfordring.
Forskere, videnskabsmænd 
og statistikere er ikke i tvivl! 
Danmark kommer til at mangle 
arbejdskraft i fremtiden – og 
specielt kvalificeret arbejdskraft. 
De store seniorårgange går om 
få år på pension, og de bliver 
afløst af de små ungdomsår-
gange. En ungdomsgenerati-
on – Generation Z – der stiller 
markant anderledes krav end 
tidligere generationer til hvordan 
de gerne vil undervises, ledes 
og markedsføres.

Forelæser: Professor ved AU Herning, 
Peter Lindgren
Dato: 26.10.2017 kl. 19.00

INNOVATIVE 
FORRETNINGSMODELLER

Virksomhedsledere bliver ofte 
udfordret på nytænkning og ud-
vikling af forretningsmodeller. 
I sit foredrag vil professor ved 
AU Herning Peter Lindgren have 
fokus på strategiske forretnings-
modeller og på virksomheder-
nes indtjening når han fortæller 
om »Forretningsmodel Innova-
tion«.  

Du bliver opdateret på den 
nyeste viden om forretningsmo-
deller, og du får et spændende 
indblik i næste generations for-
retningsmodeller, når der stilles 
skarpt på spørgsmålene: 
• Hvad er »Forretningsmodel 
Innovation«? 
• Hvad er portefølje, dimensi-
oner og komponenter i forret-
ningsmodeller?
• Hvordan leder man mange 
forretningsmodeller samtidig?
• Hvordan kommer »Forret-
ningsmodel Innovation« til at se 
ud i fremtiden?

Forelæsningerne holdes på:

Innovest
Ånumvej 28, 
6900 Skjern

Pris: 50 kr.

Tilmelding: info@innovest.dk
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FOREDRAG I 
GRUNDTVIGSK FORUM
SKJERN-TARM

Forelæser: Forh. Direktør ved 
TVMidtVest Ivar Brændgaard
Dato: 13.9.2017 kl. 19.00

HVILKEN UDVIKLING HAR 
DEN REGIONALE MEDIE-
VERDEN GENNEMGÅET?

28 års tjeneste som leverandør 
af landsdelens TV-fortællinger. 
Hvilken udvikling har den regio-
nale medieverden gennemgået, 
og hvad kan vi se, hvis vi kigger 
i mediekrystalkuglen?

Forelæser: Højskolelærer og forfatter 
Erling Agergaard 
Dato: 11.10.2017 kl. 19.00

DIGTERE OMKRING 
LIMFJORDEN

Tag med på en fortællende lyst-
rejse Limfjorden rundt sammen 
med både små og store digtere, 
der satte Jylland på det litterære 
Danmarkskort. 

Flere blev verdensberømte, og 
en enkelt fik endda Nobelpri-
sen. Op mod 200 forfattere blev 
inspireret af Limfjordslandets 
skønhed, men vi lytter også til 
forfattere, som beskriver skyg-
gesiderne.

Forelæser: Lektor ved RUC og 
forfatter Henrik Jensen
Dato: 8.11.2017 kl. 19.00

DERFRA VORES VERDEN 
GÅR – ET ESSAY OM 
FÆDRELANDSKÆRLIGHED

Nationalismen er farlig, men det 
er også farligt at fornægte nati-
onen. 

Midt i den ophedede debat 
om danskhed går historiker og 
debattør Henrik Jensen ned i de 
hændelser og vilkår, der skabte 
Danmark som nation. 

På sporet af en farbar vej mel-
lem nationalismens afgrund og 
ligegyldighedens grøft.

Forelæser: Cand. theol. og Centerle-
der for folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort
Dato: 10.1.2018 kl. 19.00

FOLKEKIRKEN I NUTID OG 
FREMTID – HVAD VISER DE 
NYESTE UNDERSØGELSER?

Dato: 22.11.2017 kl. 19.00

RUNDT OM KAJ MUNK 
MED SKUESPIL

Sognepræsterne Carsten Clem-
mensen fra Hasle og Lars Lind-
grav Sörensen fra Tilst 
opfører Kaj Munks en-akter 
”Før Cannæ” (1943). 

Kaj Munk forestiller sig en natlig 
samtale mellem den totalitært 
tænkende revolutionære Han-
nibal, og den gamle og trætte 
demokrat Fabius. Skuespillet er 
humoristisk og tankevækkende. 

Programmet består ud over det 
lille skuespil også af en række 
udvalgte tekster af Kaj Munk, så 
tilhørerne kommer “rundt om Kaj 
Munk”.
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Forelæser: Komponist og musiker 
Bodil Heister
Dato: 7.2.2018 kl. 19.00

HØJSKOLESANGBOGEN 
OG SANGENE SOM 
KULTURBÆRENDE 
ELEMENTER I VORES 
HISTORIETRADITION

Sang- og musikaften med rund-
tur i bl.a. Højskolesangbogen 
og sangene som kulturbærende 
elementer i vores historie- og 
sangtradition. 

Sangene krydres med musikek-
sempler, små musikquizzer og 
fornøjelige historier, der ud-
bygger vort kendskab til såvel 
forfattere som komponister. 

Bodil fortæller og spiller til fæl-
lessangen på klaver.

Hvad er det egentlig, vi bør vide 
om billedkunst? Hvor mange 
kunstnere skal vi “kende” for at 
vide, hvad vi “bør vide”? 

Er målet egentlig at kunne score 
højt i Besserwisser eller Trivial 
Pursuit ved at kunne gætte en 
kendt kunstner? Eller er det i vir-
keligheden slet ikke et spørgs-
mål om bare at have præsentvi-
den? 

Jeg perspektiverer i denne 
forelæsning kunstens evne til 
at bevæge og gribe, til at give 
mening og forståelse og dybde 
i tilværelsen. Undervejs møder 
vi også nogle af kunsthistoriens 
helt store navne, men helt sik-
kert også nogen, som slet ikke 
alle har stiftet bekendtskab med. 

Forelæsningen giver en bedre 
forståelse for, hvad det egentlig 
er, alle bør vide om billedkunst 
– for selv at få store oplevelser 
med kunsten, eller forstå, hvor-
for andre får det.

Arrangør:  Grundtvigsk Forum  Skjern-Tarm

Alle foredrag holdes i:

Kirkehuset
Fredensgade 9
6900 Skjern

Ingen tilmelding. 
Yderligere information: 

Arne Bach
tlf. 97 37 53 04

Forelæser: Kunsthistoriker og mag. 
art. Signe Jacobsen
Dato: 21.2.2018 kl. 19.00

HVAD ENHVER DANSKER 
BØR VIDE OM 
BILLEDKUNST

Forelæser: Sygehuspræst, cand.mag. 
i historie og kristendomskundskab 
Preben Kok
Dato: 24.01.2018 kl. 19.00

MED UDSIGT TIL BEGGE 
SIDER

Et gammelt visdomsord siger: 
Hvor der er helhed, er der altid 
mindst to sandheder, der er san-
de på samme tid. 

I de sidste 40 år har vi i man-
ge af livets væsentlige forhold 
glemt den ene af de to sandhe-
der - f.eks. skal man afblomstre 
for at kunne sætte frugt. Det er 
der nu ved at blive rettet op på. 
Hvordan? I den forbindelse spil-
ler tro og kirke en særlig rolle. 
Hvilken?
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FOREDRAG  
I GRUNDTVIGSK FORUM 
RINGKØBING

Forelæser: Forfatter og tidl. Sogne-
præst Ole Juul
Dato: 24.10.2017 kl. 19.30 

”DET VENTEDE LYS”  
OM TILLID OG FORVENT-
NING I TAGE SKOU-HAN-
SENS FORFATTERSKAB

“Der er en sprække i alting. 
Det er sådan lyset slipper ind”. 
Sådan skriver Leonard Cohen i 
sangen “Anthem”. 

Det er det samme, der er på spil 
i Tage Skou-Hansens forfatter-
skab. Begreber som håb, livfor-
ventning og tillid er gennemgå-
ende i forfatterskabet. Med en 
række nedslag i de betydeligste 
af Tage Skou-Hansens romaner 
(bl.a. ”De nøgne Træer”, “Den 
hårde frugt”, “Over stregen”) 
peges der på, hvor i forfatterska-
bet, at livsforventningen opfyl-
des på trods.

Forelæser: Ph.d. i teologi og sogne-
præst Leise Christensen
Dato: 21.11.2017 kl. 19.30 

BIBELEN! BIBELENS 
TILBLIVELSESHISTORIE

Denne oldgamle bog - brugt og 
misbrugt gennem tiderne - hvad 
er det egentlig for en bog? Hæ-
vet over al tvivl er det en vigtig 
bog, måske den vigtigste i ver-
den, og den har sat stort præg 
på verdenshistorien. 

Denne aften vil vi se på bibelens 
konkrete tilblivelseshistorie, og 
hvad den historie betyder for, 
hvordan vi også i dag kan opfat-
te bibelen og læse i den.

Forelæser: Medlem af etisk Råd og 
Leder af Anker Fjord Hospice 
Herdis Hansen 
Dato: 9.1.2018 kl. 19.00 

ETIK NU! 
EN VESTJYSK STEMME 
I DEN ETISKE DEBAT

Det moderne højteknologiske 
samfund med en mangfoldighed 
af kulturer, livsformer og værdier 
rejser til stadighed nye etiske 
problemstillinger. 

Hospiceleder Herdis Hansen 
er medlem af Etisk Råd, hvor 
man til stadighed drøfter græn-
ser for behandling, forskning 
og prioriteringer. Der er meget, 
som skubber til vores syn på det 
uerstattelige i menneskelivet. 

Foredraget kommer ind på 
tidens etiske udfordringer, og 
hvad erfaringer fra en praktisk 
hverdag i Vestjylland kan bidra-
ge med.

Forelæser: Højskolelærer 
Steen Espensen
Dato: 6.2.2018 kl. 19.30

ET LILLE LYS I MØRKE – 
KAREN JEPPE OG DET 
ARMENSKE FOLKEDRAB

For et århundrede siden under 
1. Verdenskrig udspillede der 
sig ét folkedrab i det osmanni-
ske imperium. 

En modig dansk kvinde, Karen 
Jeppe, spillede en afgørende 
rolle for at bringe grusomheder-
ne frem i lyset og redde så man-
ge som muligt fra forfølgelsen. 

I foredraget vil højskolelærer 
Steen Espensen fortælle hen-
des dramatiske historie og kom-
me ind på, hvorfor det armenske 
folkedrab stadigvæk kan sætte 
sindene i kog. 

Alle forelæsningerne holdes i:
 
Ringkøbing Kirkehus 
Kirkepladsen 1, 
6950 Ringkøbing

Arrangør: Grundtvigsk Forum for Ringkøbing og Omegn

Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger:   
Ole Lange
tlf. 97 33 70 11 eller mail: hokl@km.dk

Pris: 100 kr. (50 kr. for medlemmer)
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HISTORIE OG ARKÆOLOGI

Forelæser: Forfatter Nils Aage Jensen
Dato: 20.09.2017 kl. 19.30 

NORD OM AMERIKA – 
BERETNINGEN OM NORD-
VESTPASSAGEN OG DE 
MÆND DER FANDT DEN

Drømmen om at gennemsej-
le det ukendte ishav nord for 
Amerika endte gang på gang i 
katastrofer. 

Forsøgene blev en lang række 
af dramatiske og tragiske hæn-
delser, som krævede hundreder 
af ofre. I vor egen tid har klima-
ændringen gjort det muligt at 
besejre det mytiske farvand, og 
samtidigt er vi kommet på spo-
ret af nogle af de skibe, som så 
gådefuldt forsvandt i Nordvest-
passagen. 

Vi vil prøve at løfte sløret for 
nogle af disse rystende – og 
fascinerende – begivenheder
Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum

Forelæser: Museumsinspektør 
Christian Ringskou
Dato: 25.10.2017 kl. 19.30

KOMMUNALVALG 1917

Forelæser: Museumsformidler, 
cand. pæd. Lisbeth Lunde Lauridsen
Dato: 1.11.2017 kl. 19.30 

VESTJYSKE 
FORTÆLLINGER

Museumsinspektør ved Ringkø-
bing-Skjern Museum Christian 
Ringskou tager os med tilbage 
til 1917, hvor der var byrådsvalg 
i Ringkøbing og sognerådsvalg i 
Skjern. 

Hvad diskuterede lokalpolitiker-
ne, når de førte valgkamp for 
100 år siden?
Hvem vandt valgene i den gam-
le købstad og den fremadstor-
mende stationsby?

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Vestjylland rummer mange gode 
historier og spændende fortæl-
linger. 

Hvordan er det særegne vest-
jyske sind og livsanskuelserne 
blevet til gennem tiderne. 

Lisbeth Lunde Lauridsen har 
udvalgt en række hændelser, 
som perler på en snor, beretter 
om landskabets og indbygger-
nes karakter og forhold. Vestjy-
ske fortællinger er et foredrag 
om fire århundreders udvikling 
i hendes egen hjemegn Vestjyl-
land.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum
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Forelæser: Professor emeritus 
Niels Windfeld Lund
Dato: 8.11.2017 kl. 19.30

KØBMANDEN JENS HAR-
PØTH FRA RINGKØBING

Forelæser: Museumsformidler, 
cand. pæd. Lisbeth Lunde Lauridsen
Dato: 22.11.2017 kl. 19.30 

MARTIN LUTHER

Forelæser: Museumsdirektør 
Kim Clausen
Dato: 29.11.2017 kl. 19.30

HUNDENS 
KULTURHISTORIE

Der går mange historier om 
Ringkøbing-købmanden Jens 
Harpøth ,1758-1844, og man får 
let indtryk af at han var en lidt 
pudsig original, men dykker man 
lidt dybere ned opdager man, at 
han var en både vidende, en-
gageret og politisk person, som 
spillede en central rolle i hans 
samtid.

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Martin Luther er en af de mest 
betydningsfulde personer i euro-
pæisk historie. 

Han kom til at spille en nøglerol-
le for udviklingen af en ny kirke 
og en ny livsform for millioner af 
mennesker – også for os i Dan-
mark den dag i dag. 

Foredraget vil tage udgangs-
punkt i Martin Luthers liv og 
virke, der også trækker tråde til 
Danmarkshistorien på Luthers 
egen samtid og helt op til i dag.

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Hunden, menneskets bedste 
ven,  har spillet en helt speciel 
rolle i udviklingen af forskellige 
menneskelige kulturer.  

Hvad havde eskimokulturen 
f. eks. været uden slædehun-
den?  Gennem tusindvis af år 
har menneske og hund sam-
arbejdet. Et samarbejde, der i 
virkeligheden har ændret begge 
parter. 

I foredraget vil der blive givet 
forskellige kulturhistoriske og 
nutidige eksempler på hvorle-
des, man kan sige, at menne-
skets historie også er hundens 
historie.
Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museums- 
forening i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum
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Forelæser: Arkitekt maa, ph.d. 
Birgitte Tanderup Eybye
Dato: 17.1.2018 kl. 19.30

FRA VESTJYSK BYGGESKIK 
TIL BEDRE BYGGESKIK – 
BELYST GENNEM EKSEMPLER 
PÅ FREDEDE OG BEVARINGS-
VÆRDIGE BYGNINGER I RINGKØ-
BING-SKJERN KOMMUNE

Forelæser: Museumsinspektør og 
arkæolog Lars Chr. Bentsen
Dato: 24.1.2018 kl. 19.30

ÅRETS ARKÆOLOGISKE 
UNDERSØGELSER

Forelæser: Museumsinspektør 
Per Lunde Lauridsen
Dato: 7.2.2018 kl. 19.30

VESTJYSKE HOVEDGÅRDE 
OG HERREGÅRDE – 
HVOR BLEV DE AF

I slutningen af 1700-tallet spred-
te det grundmurede byggeri sig 
fra Holland og Friesland og op 
langs vestkysten. 

Den vestjyske byggeskik er 
især kendt fra de store, smukke 
klitgårde som Abelines Gård 
og Strandgården, men den kan 
også erkendes i små, anonyme 
landarbejderhuse. 

Sidst i 1800-tallet begyndte dan-
ske arkitekter at fatte interesse 
for den danske bygningskultur, 
og stiltræk herfra – bl.a. den 
vestjyske byggeskik – dannede 
inspiration for Bedre Bygge-
skik-bevægelsen, hvis mål var 
at opføre smukke, enkle og 
tidssvarende bygninger.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr. 

Arr. Skjern-Egvad Museums- 
forening i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Museumsinspektør i Arkæologi 
Vestjylland, Lars Chr. Bentsen, 
fortæller denne aften om et ud-
valg af årets mest spændende 
arkæologiske undersøgelser. 

Aftenen byder på alt fra storska-
la-udgravninger til små undersø-
gelser og eksempler på Arkæ-
ologi Vestjyllands arbejde med 
droner.

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr. 

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Der har været mange herregår-
de i det vestjyske, men landbo-
reformerne fik massiv
indvirkning på dem.

Hvilken betydning har det vest-
jyske landskab haft på adelens 
forhold til landsdelen.
Ringkøbing-Skjern Museum har 
i de seneste år deltaget i flere 
projekter om herregårdenes 
historier og betydning.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum



Forelæser: Sognepræst 
Torben Bramming 
Dato: 14.2.2018 kl. 19.30 

RANTZAU – 
DEN HELLIGE KRIGER

Forelæser: Forfatter Hanne Faldborg
Dato: 21.3.2018 kl. 19.30

KAJ MUNK OG HANS VIRKE 
I VEDERSØ

Forelæser: Museumsformidler og 
skibstømrer Olav Martinsen
Dato: 11.4.2018 kl. 19.30

FISKERLEJER VED 
RINGKØBING FJORD

I tiden omkring Reformationen 
sker en af de mest betydnings-
fulde omvæltninger i Danmarks 
og Europas historie. 

I Danmarkshistorien er Johan 
Rantzau nok den mest betyd-
ningsfulde enkeltperson – men 
en glemt person, som der ikke 
er skrevet meget om. 

Som hærfører og handlekraftig 
rådgiver fulgte han sine herrer 
Frederik 1., Christian 3. og Fre-
derik 2. gennem tykt og tyndt, 
fra den usikre tid før Reformati-
onen, gennem krig og nød til det 
sidste felttog. 

Hans karriere afsluttes med, 
at han som 67-årig feltherre 
står i spidsen for erobringen af 
Ditmarsken, som ingen dansk 
konge før havde kunnet undert-
vinge. Det er mærkeligt, man 
ikke har skrevet et bog om hans 
liv, men det skyldes nok den 
aura af gru og råhed, der har 
stået om hans minde de sidste 
århundreder.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr. 

Arr. Skjern-Egvad Museums- 
forening i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

I dette foredrag inviteres del-
tagerne med til en afsondret 
egn ved havet, hvor jeg selv er 
opvokset, og hvor man stadig 
mærker Kaj Munk.

Foredraget handler dels om at 
være en lille pige i et stilleståen-
de landbosamfund, dels om Kaj 
Munks liv og virke i Vedersø. 
Jeg kendte hans enke, som har 
fortalt meget om præsten, også 
ting der aldrig er fortalt før.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr. 

Arr. Skjern-Egvad Museums- 
forening i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

”Bådtyper og fiskerlejer ved 
Ringkøbing fjord før og nu” 

Om Fiskerlejerne ved Ringkø-
bing fjord gennem tiderne...
billeder og historie.... opståen, 
udvikling og afvikling.... bebyg-
gelsen og bådtyperne og deres 
udvikling.

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr. 

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum
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ANDRE SPÆNDENDE 
      FORELÆSNINGER

Forelæser: Cand. mag. og museums-
inspektør Per Lunde Lauridsen, 
Dato: 27.9.2017 kl. 19.30

RAKKERE OG 
NATMANDSFOLK

Ikke alle er lige i Danmark! Det-
te faktum har resulteret i mange 
tragiske skæbner, men også i 
en helt særlig minoritetskultur, 
som vi går tæt på i denne ba-
nebrydende og konfronterende 
udstilling. At blive udelukket fra 
samfundet har været en del af 
menneskets kultur i århundre-
der. 

I Danmark blev dette afspejlet 
i en skelnen mellem hæderlige 
og æreløse personer. Blandt 
de sidste var natmændene, 
der udførte vigtige opgaver for 
lokalsamfundet, men fik en hård 
medfart som tak. 

Sted:
Haunstruphuset
Kirsebærmosen 2, 
Haunstrup
7400  Herning

Yderligere oplysninger: 
Ruth Videbæk revrutjen@gmail.com

Arr. Haunstrup Lokalhistoriske
Museum

Forelæser: Dr. phil. 
Lars N. Henningsen 
Dato: 8.2.2018 kl. 19.30

VÆRDIKAMP OG
FOLKEURO

En historie om en folkelig pro-
testbevægelse, som sidst i 
1790’erne greb Sønderjylland 
og Holsten. 

Menighederne protesterede 
mod, at statsmagten foretog 
ændringer i gudstjenesten, og 
reformen kom til folkeafstem-
ning. 

Resultatet blev totalt kaos. Hi-
storien ligger 200 år tilbage og 
virker alligevel moderne”

Aftenen byder også på ”Sønder-
jysk kaffebord”.

Sted:
Fjorparkens Aktivitetscenter
Holmelunden 10
6950 Ringkøbing

Pris: 80 kr. 

Tilmelding senest d. 5.2.2018 til  
Peter Johannsen 
mob.: 29 26 89 43 eller  
mail: mpjohannsen@gmail.com

Arr. Grænseforeningen for 
Ringkøbing og Omegn

Opgaver, som samfundet fandt 
frastødende og uværdige, blev 
denne gruppes levevej. Ingen 
anstændig borger ville have 
nogen kontakt med dem, og de 
blev holdt uden for det etablere-
de samfund. 

Marginaliseringen af visse grup-
per resulterede oftest i proble-
mer og fordomme. Fra 1500-tal-
let til begyndelsen af 1900-tallet 
var der store sociale spændin-
ger mellem samfundsgrupper – 
også i Danmark.
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Forelæser: Musiker Malene Langborg
Dato: 23.3.2018 kl. 18.00

RUNDT OM 
BENGT AHLFORS

I finske farver med tanke på 
nationen Finlands 100 års jubi-
læum i 2017 – drager Malene 
Langborg rundt i Danmark med 
sangstemme og jazzguitar og 
læser højt af Bengts Ahlfors 
bog og spiller et udvalg af hans 
mange viser.

Bengt Ahlfors er en finsk instruk-
tør, dramatiker og forfatter. 
I den seneste nyoversatte og 
prisbelønnede ”Mens jeg endnu 
mindes - Syv breve til mine bør-
nebørn” fortæller Bengt Ahlfors 
i syv breve om sin opvækst i 
skyggen af vinterkrigen, hvor 
krigstilstanden var normalen for 
et barn født i 1937 - et barn, der 
ikke havde kendt andet. Bengt 
blev født som et erstatningsbarn 
som den fjerde dreng i rækken, 
men nu kun med to storebrødre. 

Sted:
Westergaards Hotel, 
Bredgade 12, 
6920 Videbæk

Tilmelding til 
Emma Egmose på 
mail: ewegmose@privat.dk

Pris: ? kr

Arr.  Foreningen NORDEN, 
Skjern-Tarm-Videbæk. 

Forelæser: Journalist og forfatter 
Knud Jakobsen
Dato: 15.3.2018 kl. 19.30

DESERTØREN SOM GIK I 
KRIG – 
HISTORIEN OM CHARLES 
CHRISTIAN LAURITSEN

Historien om Charles Christian 
Lauritsen er den fantastiske 
fortælling om tømrerlærlingen 
fra Holstebro, der var med til at 
konstruere verdens første atom-
bombe.

Under første verdenskrig stak 
han af fra militærtjeneste i Dan-
mark og rejste til USA, hvor han 
først blev chefingeniør på en 
radiofabrik, og derefter gav sig 
til at læse fysik. 

Han blev professor på rekordtid 
og konstruerede verdens største 
røntgenrør, som han brugte til 
behandling af kræftpatienter.

Sted:
Fjorparkens Aktivitetscenter
Holmelunden 10
6950 Ringkøbing

Pris: 80 kr. 

Tilmelding senest d. 5.2.2018 til  
Peter Johannsen 
mob.: 29 26 89 43 eller  
mail: mpjohannsen@gmail.com

Arr. Grænseforeningen for 
Ringkøbing og Omegn

Under anden verdenskrig ka-
stede han sig ind i kampen mod 
nazismen, og opfandt så man-
ge ny våben, at det afkortede 
krigen. 

Han lavede flere millioner raket-
ter til den amerikanske flåde, og 
var med til at lave atombomben 
og udpege Hiroshima og Naga-
saki som bombemål.

Efter krigen kæmpede han sam-
men med Niels Bohr for kontrol 
med atomenergi. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Forelæsninger og kurser i Ringkøbing-Skjern 
Folkeuniversitetet er lavet af forskellige foreninger 
og institutioner.

Følgende foreninger og institutioner benytter 
jævnligt folkeuniversitetets tilbud om forelæsere 
og forelæsninger: 

Ringkøbing-Skjern Museum 
Vestjyllands Højskole
Kirkehøjskolen
Grundtvigsk Forum
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Grænseforeningen
Egvad Egnshistoriske Samling 
Foreningen Norden
Ringkøbing Museumsforening
Familie & Samfund
Foreningen til Svampekundskabens fremme 
Kaj Munk Selskabet 
Skjern-Egvad Museumsforening

Hvordan arrangerer man en forelæsning?

Du kan få råd og vejledning hos sekretariatet på 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Skjern Bibliotek ved Ritta D. Olesen 
mail: ritta.olesen@rksk.dk eller tlf. 99 74 26 21

Men egentlig er det ret enkelt:  
Find et emne, kontakt en forelæser, aftal alt det 
praktiske med forelæser, så sørger sekretariatet 
for kontrakt, og din forening modtager regning og 
kopi af kontrakt. 

Foreningen/institutionen sørger selv for alt det 
praktiske. Folkeuniversitetet i Ringkøbing-Skjern 
sørger for at redigere et program én gang om 
året. 

Følgende betingelser skal være opfyldt:
Der skal være adgang for alle til forelæsningen/kurset 
Det skal være offentliggjort enten i program eller i 
annonce.
Forelæseren skal være godkendt af Folkeuniversitetet.






