PROGRAM FOR EFTERÅR 2022 OG FORÅR 2023

UNIVERSITET FOR ALLE
Viden er nøglen til at forstå alt omkring dig. Folkeuniversitetet serverer den nyeste viden fra forskningens verden. Og vi gør det sjovt at blive klogere.
		• DYRK DINE INTERESSER.
		• FÅ OPFRISKET DIN BAGGRUNDSVIDEN.
		• SE NYE PERSPEKTIVER PÅ OMVERDENEN.
		
• FÅ NY INSPIRATION TIL DIT ARBEJDE.
Forskere og faglige eksperter stiller skarpt på den nyeste udvikling inden for deres forskningsfelt og fortæller
engageret om det, de er opslugte af lige nu. Her møder du forskerne i øjenhøjde.
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.
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 kommende år.
Velkommen og god fornøjelse

Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitet

FORELÆSNINGER PÅ
INNOVEST

Forelæsningerne holdes på:
Innovest
Ånumvej 28, 6900 Skjern
Tilmelding og billetkøb: www.innovest.dk
Pris for deltagelse: Online billet 75 kr. / Køb i døren 90 kr.
Dobbeltarrangementet den 25.1.23 koster: Online billet 150 kr. / Køb i døren 200 kr.

DEN NYE LIVSFASE - NÅR
DEN ER ”ALLERBEDST”
Forelæser:
Poul-Erik Tindbæk
Chefkonsulent, ph.d. i Folkeoplysning
Dato: 06.10.2022 kl. 19.00
Pris: Online-billet 75 kr.
Køb i døren 90 kr.

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har – uden at det er gået
rigtigt op for os – også fået en
spritny fase i livet mellem voksen og gammel.
Stadig flere 60+’ere oplever, at
de både mentalt og fysisk kan
meget mere end forventet, og
at det ikke er dem, men måske
snarere den ensidige fortælling om forfald og tab, der skal
pensioneres.

Tidligere har man troet, at blot
man fik styr på økonomien som
pensionist, skulle resten nok gå
– som en leg ligefrem.
I dag har flere og flere erfaret, at
de sociale, de mentale og de fysiske aspekter i den nye livsfase
efter arbejdslivet er langt vigtigere at få vendt og drejet.
Hvad skal den nye livsfase
bruges til - er omdrejningspunktet i denne forelæsning med et
kig ind ad vinduet til de mange
aspekter i den nye begyndelse
som fuldvoksen 60+’er.

LIVSKVALITET: GRIB DET
GODE LIV.
OM HJERNEN, FORDYBELSE OG KONCENTRATION

VEJE OG VILDVEJE
I AT FINDE DEN RETTE
BALANCE

MICHAEL KVIUM - DET
GRUMME, DET SMUKKE OG
DET SANDE

Forelæser:
Albert Gjedde
Prof. emeritus, dr.med.
Dato: 30.11.2022 kl. 19.00
Pris: Online-billet 75 kr.
Køb i døren 90 kr.

Forelæser: Tanja Kirkegaard
Adjunkt, psykolog og Ph.d., Aarhus
Universitet og Michael Martini
Erhvervspsykolog, Ph.d.
Dato: 25.01.2023 kl. 17.00 - 21.00
Bemærk dobbeltarrangement 4 timer!
Pris: Online-billet 150 kr.
Køb i døren 200 kr.

Forelæser:
Anne Sofie Rovsing Ejersbo
Kunsthistoriker, mag.art.
Dato: 02.03.202 kl. 19.00
Pris: Online-billet 75 kr.
Køb i døren 90 kr.

Med stress og jag haster vi
afsted i vores egen lille verden.
Med hovedet begravet i telefonen og tankerne beskæftiget
med fortidens fejltrin og fremtidens bekymringer.

Bliv klogere på, hvad der skal
til for at forebygge og håndtere
stress i arbejdslivet og understøtte den gode balance mellem
arbejdsliv og privatliv – også
kaldet work-life balance.

Men er der en vej til et mere
enkelt liv? Et liv med fokus på
nærvær og samvær. Et liv, hvor
vi sænker farten, vender udviklingsræset ryggen og i stedet
mærker verden og er til stede
i nuet – til gavn for os selv og
dem omkring os. Et liv med øget
livskvalitet.

Med afsæt i et helhedsorienteret perspektiv på stress og ud
fra en forsknings- og praksisbaseret tilgang sætter vi denne
dag fokus på en række af de
udfordringer, som knytter sig til
det moderne arbejdsliv og nutidens forestillinger om den gode
work-life balance.

Få indblik i vores fantastiske
hjerne, positiv psykologi og
vejen til sindsro og overblik i
hverdagen, hvorfor og hvornår
litteraturlæsning kan have terapeutisk effekt, den gode samtale
og den vigtige pause i naturen.

Bliv præsenteret for konkrete
øvelser og værktøjer, der kan
bidrage til at skabe overblik over
udfordringer og muligheder ind
i arbejdet med at forebygge og
håndtere stress samt fremme
trivsel i (arbejds)livet.

Grib nuet – og det gode liv!

Michael Kviums værker er på
mange måder ubehagelige at
se på, men de rummer også en
særegen skønhed, der er trådt
klarere frem gennem årtierne.
Kviums kunst er forståelig,
selvom den både har forarget og
frastødt. Den rummer et ønske om dialog. Den viser os de
fortrængte skyggesider – især
angsten for at ældes og forgå.
Vi bevæger os ind i det Kviumske univers og ser på nogle
af de gennemgående figurer:
skyggerne, blindetegnet, den
tvekønnede og spædbarnet.
Vi ser på malerierne med fokus
på den både brutale og sårbare ærlighed. Det grumme, det
smukke og det sande.

FOREDRAG I GRUNDTVIGSK FORUM
SKJERN-TARM
Ingen tilmelding.
Pris 40 kr. Kaffe kan købes for 35 kr.
Arrangør:
Grundtvigsk Forum for Skjern-Tarm og omegn

KAN KRISTNE OG MUSLIMER LEVE FREDELIGT
SAMMEN?

CHURCHILLS LIV OG VIRKE
– DEN STØRSTE AF ALLE
BRITER

”KÆRLIGHED OG SORG.
P.C. SKOVGAARDS REJSE
TIL ITALIEN I 1869”

Forelæser: Karsten Nissen
Tidl. biskop
Dato: 28.09.2022 kl. 19.00
Sted: Skjern Kirkehus,
Fredensgade 9, Skjern

Forelæser: Jørn Buch
Lektor
Dato: 25.01.2023 kl. 19.00
Sted: Skjern Kirkehus,
Fredensgade 9, Skjern

Forelæser: Anne-Mette Villumsen
Museumsdirektør, Ribe Kunstmusem
Dato: 08.02.2023 kl. 19.00
Sted: Tarm Kirkehus,
Kirkegade 11, Tarm

Foredraget vil gøre rede for
Churchills ukuelige kampvilje
og optimisme gennem hele sit
liv, og slutte med hans tid som
premierminister.
Han bragte Storbritannien intakt
gennem 2.Verdenskrig, hvor briterne i flere år i realiteten både
kæmpede alene og med ryggen
mod muren.
Foredraget belyser de teologiske ligheder og forskelle mellem
de to religioner, deres historie,
og det med- og modspil de har
givet hinanden op igennem
tiden.
Til slut vil foredraget forsøge
at klargøre, hvad der kræves
af kristne og muslimer for at
de kan leve fredeligt sammen i
Danmark.

P.C. Skovgaard rejste til Italien
i 1869 — året efter han havde
mistet sin kone, som var død i
barselssengen med en dødfødt
pige. Her malede han smukke
og samtidig sørgmodige billeder.
I foredraget beskrives malerens
rejse og derudover, hvad man
kan opleve på Ribe Kunstmuseum i løbet af 2023.

P. C. Skovgaard Maleri fra Italien

FOREDRAG I GRUNDTVIGSK FORUM
RINGKØBING
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)

HADING. HELT, HANEGAL
OG MANDSMOD

DEN FARLIGE FRIHED - OM
GRUNDLOVENS TILBLIVELSE BAG KULISSERNE

Forelæser: Unna-Pernille Gjørup
Historiefortæller og sognepræst i
Tim-Stadil-Vedersø
Dato: 27.09.2022 kl. 19.30

Forelæser: Lisbeth Christoffersen
Juraprofessor på Roskilde Universitet
Dato: 25.10.2022 kl. 19.30

”Fæ dør, frænder dør, dø skal
også du”, disse ord stammer fra
Hávamál og deri er gammel visdom gemt, som gælder mennesker til hver en tid, også helten
Hadding i forne tider.

Grundtvig kan beskrives som en
konservativ, der blev liberal.

Fortællingen om Hading, som
kun kendes fra Saxo, er både
sagn og historie og myte og fortælling om mennesker i krig og
kærlighed; der hvor mennesker
til enhver tid befinder sig. Derfor
skal den fortælles.
Hading inspirerede Grundtvig
til at skrive ikke mindst salmen
’Jeg kender et Land’ (1824). Vi
skal høre Hadings historie, og vi
skal synge undervejs.

Hans modstander i folketingssalen, A.S. Ørsted, kan beskrives
som det modsatte: En liberal,
der blev konservativ.
Ørsted fik frihed ind med modermælken, men problematiserede
udspillet til grundloven i forhold
til frihedsspørgsmålet, herunder
religionsfrihed og ytringsfrihed.
Grundtvig, derimod, insisterede
på, at vi måtte vælge ”friheden
med alle dens farer.”
Men hvor dybt stak deres uenighed? Og hvad bundede den i?

Foredraget kaster lys over diskussionerne af den grundlov, vi
stadig har i dag, særligt i forhold
til spørgsmålet om religionsfrihed og ytringsfrihed.

DET GÆLDER LIVET!SØREN KIERKEGAARD KORT & GODT.

Forelæser: Henrik Bækgaard
Forfatter
Dato: 22.11.2022 kl. 19.30

For Kierkegaard var det livet om
at gøre, når han tænkte, skrev
og levede.
Foredraget vil derfor gå på jagt
efter livet i Kierkegaards - og
vores - univers og ridse nogle af
hans centrale overvejelser op.
F.eks. vedr. mennesket og dets
muligheder, kærligheden og
dens gerninger, fortvivlelsen og
dens former, Gud og hans væsen, tiden og evigheden, krydret
med stort og småt fra hans liv.
Kierkegaard er vanskelig, som
livet kan være det, men altid
vedkommende.
Derfor kommer læseren og tilhøreren også selv i spil i mødet
med ham og hans dybsindigheder. Og hvad mange måske ikke
tror, så afstedkommer mødet
altid træk på smilebåndet og
brug af lattermusklerne via hans
finurlighed og herlige humor.

Kierkegaard

Kierkegaard

”EU I 50 ÅR”

C.S. LEWIS LIV OG TANKER
OM TVIVL OG TRO OG
KRISTENDOM.

DEN ÅBNE KIRKE - HVOR
GÅR GRÆNSEN.

Forelæser: Lars Roesen
Rektor på Ringkøbing Gymnasium
Dato: 17.01.2023 kl. 19.00
Sted: Ringkøbing Kirke og efterfølgende i Ringkøbing Kirkehus

Forelæser: Thomas Ø. Aalmann
Forfatter og sognepræst
Dato: 07.02.2023 kl. 19.30

Forelæser: Leise Christensen
Sognepræst og studielektor
Dato: 14.03.2023 kl. 19.30

I 2022 udgav Thomas Østergaard Aalmann den første danske biografi om den engelske
forfatter og professor ved Oxford
Universitet, C. S. Lewis (18981963), som nok er mest kendt
for sin bøger om Narnia med
løven Aslan, heksen og garderobeskabet. Hans personlige rejse
er lige så spændende.

Det er i år 50 år siden, Danmark indtrådte i dét europæiske
fællesskab, som har sikret fred,
frihed og velstand i medlemslandene.
Det er der i høj grad grund til
at fejre; men det virker, som
om mange i Danmark mentalt
set stadig befinder sig i efteråret 1972 og forholder sig til
det europæiske samarbejde
som noget, man ser på udefra
(”Nede i EU”), og som om man i
bund og grund stadig diskuterer,
om Danmark skal være medlem
eller ej.
Hvad er det for nogle spor, som
åbenbart er lagt så dybt ned i
dele af den danske folkesjæl, at
de har skabt denne opfattelse,
og hvilken rolle spiller dét, som
nogle åbenbart opfatter som en
særligt ”dansk kristendom”, i
udviklingen af denne opfattelse
af Europa?

I foredraget skal vi møde denne irske poet, som gik i krig for
England, fandt vejen tilbage til
Gud og skrev om meningen med
Den kirkelige debat er ofte et
livet.
trekantsdrama mellem dogmatikken, eksegesen/bibellæsningen og det faktisk levede liv.
Spændingsfeltet er dramatisk,
men også frugtbart og fører til
mange gode samtaler, ligesom
det hele tiden kalder på både
teologiske og praktiske overvejelser.
Foredraget vil undersøge dette
spændingsfelt og se på, hvordan vi kan vægte de forskellige
vinkler og også se på, hvor
grænsen går for åbenhed overfor samtidens ønsker og tankeparadigmer.
Dåben vil være udgangspunktet,
men også med udblik til andre
kirkelige handlinger.

HISTORIE OG ARKÆOLOGI
JELLING – NYE FUND,
FORSKNING OG
TOLKNINGER

OM TYSKERBØRNS
HISTORIE OG VILKÅR

RINGKØBING I
NAPOLEONSTIDEN

Forelæser: Charlotta Lindblom
Museumsinspektør ved
Vejle Museerne
Dato: 19.09.2022 kl. 19.30

Forelæser:
Henny Vestergaard Granum
Forh. lærer
Dato: 05.10.2022 kl. 19.30

Forelæser: Rasmus Wichmann
Cand. Mag. I historie
Dato: 26.10.2022 kl. 19.30

Jelling kendes af de fleste mennesker som Jellingkongernes
kongesæde.

Hvor der er krige, fødes der altid
børn med forældre fra de stridende parter.

Jelling er kendt fra historiebøgerne, forskningen og har siden
1994 været på Unescos liste
over verdensarv.

Såvel under som efter krigen,
har (lokal)samfundet svært ved
at håndtere sådanne ”i seng
med fjenden”-forhold, og det
er ikke mindre problematisk for
lovgivningen.

I begyndelsen af 1800-tallet
sluttede den længste fredsperiode i danmarkshistorien på
dramatisk vis, da britiske styrker
gentagne gange angreb København.

Men hvad er status i dag?
Har forskningen ændret på nogen af den tidligere narrativer?
I forelæsningen kigger vi på
de gamle tolkninger samt de
seneste årtiers arkæologiske
udgravninger, forskningsresultat
og tolkninger.

Konsekvenserne for disse børn,
der jo ikke selv har valgt deres
forældre, kan være traumatiske.
Jeg berører i foredraget bl.a.
emner som tyskerpigernes
vilkår, da de var på vej til at
blive mødre samt børnenes ofte
kaotiske opvækst.
Foredraget afsluttes med en
personlig beretning om en
barndom fuld af hemmeligheder,
løgne og halve sandheder.

Få provinser i det vidtstrakte
danske imperium forblev uberørte af krigene - lige undtagen
det vældige Ringkøbing Amt,
der var landets største.
Blot 2400 landeværnsoldater,
støttet af en lille kystmilits og
nogle borgervæbninger, skulle
forsvare en kyststrækning på
omkring 100 kilometer.
Ringkøbing forblev krigenes
“stille front”, men slap ikke igennem uden drama. Blandt andet
blev en række af købstadens
borgere stillet for en krigsret!
Foredraget gennemgår tjenesteforhold, træning, og de rige
muligheder for at lave slægtsforskning. Måske sprang din
forfader soldat?

Sted: Skjern Vindmølle,
Marupvej 25 A, 6900 Skjern

Sted: Dommerkontoret,
Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing

Sted: Dommerkontoret,
Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.

Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.

Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.

Arrangør: Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

Arrangør: Ringkøbing Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

Arrangør: Ringkøbing Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

RØR BLOT IKKE VED MIN
GAMLE JUL. ET FOREDRAG
OM DEN GODE GAMLE JUL.
Forelæser: Caroline E. Larsen
Cand.mag. i historie,
museumsinspektør
Dato: 30.11.2022 kl. 19.30

TO FOREDRAG SAMME AFTEN
Dato: 25.01.2023 kl. 19.30
Sted: Dommerkontoret,
Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.
Arrangør: Ringkøbing Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

Tiden flyver afsted, mange ting
ændrer sig, men én ting er som
den altid har været: vores gode
gamle jul!
Men er det nu også rigtigt?
I dette foredrag tager museumsinspektør Caroline E. Larsen
jer med på en julerejse gennem
danskernes jul. Foredragets
omdrejningspunkt bliver hovedsageligt julen i 1800-tallet, men
vi rejser også helt tilbage og
drikker jul med vikingerne.
Foredraget gør jer klar til at tage
fat på den hyggelige julemåned
- og mon ikke vi også skal synge
en enkelt julesang inden aftenen
er omme?

Sted: Dommerkontoret,
Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.
Arrangør: Ringkøbing Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

TEKSTILHÅNDVÆRK I
ÆLDRE JERNALDER
(500 F.KR. – 200 E.KR.)

MIDDELALDERENS
PILGRIMSMÆRKER

Forelæser:
Line Lærke
Arkæolog og museumsinspektør

Forelæser:
Rachel Facius Andersen
Arkæolog og museumsinspektør

I førromersk og ældre romersk
jernalder (500 f.Kr. – 200 e.Kr.)
var fremstillingen af tekstiler
essentielt, tidskrævende og fyldt
med viden og kunnen.

Pilgrimsvæsnet var en helt central
del af livet i middelalderen.

Både tradition og fornyelse præger håndværket, som har fundet
sted på de jyske jernalderbopladser.
Vi skal følge håndværket i livet
og i døden: i spinderen og
væverens resultater, redskaber
og arbejdsrum samt i tenvægtenes indlejrede symbolikker som
gravgaver - for døde hænder
spinder vel ikke?
Hele fortællingen hviler på et
empirisk grundlag bestående af
tenvægte og vævevægte fra Jylland i ældre jernalder, der står
tilbage som håndgribelige beviser på en håndværkspraksis,
der var allestedsnærværende i
menneskets liv og levned.

Folk fra alle sociale lag drog ud for
at besøge helgenaltre og hellige
steder. Med sig hjem bragte de et
lille bevis på rejsen: et pilgrimsmærke.
Disse undseelige mærker, ofte
fremstillet af bly, er nok det hyppigst forekommende arkæologiske
levn fra middelalderens pilgrimme
og mere end 100 mærker kendes
fra dagens Jylland.
Nogle ville måske kalde pilgrimsmærkerne for souvenirs, men dykker man dybere ned i deres liv og
levned, fortæller de en kompliceret
historie om helgenkult og religiøs
identitet, men også om et næsten
magisk tankeunivers.

KIRKEHØJSKOLE PÅ KLITTEN
”SÅ MANGE SKAL DINE
EFTERKOMMERE BLIVE”
(1.MOSE, 15,6)

KRIG OG KRISTENDOM

KRIG OG KRISTENDOM

Forelæser: Ib Katznelson
Forfatter og cand.polit.
Dato: 18.10.2022 kl 19.00

Forelæser: Kurt Christensen
Dr.theol.
Dato: 29.11.2022 kl 19.00

Forelæser:
Elisabeth Dons Chrisensen
Biskop emerita
Dato: 21.03.2023 kl 19.00

Nye Testamentes syn på forholdet mellem krig og kristen etik.

KRIG OG KRISTENDOM

Lad ham dø – En personlig beretning af en overlever i Holocaust

Forelæser: Ivan Nester
Cand. Mag. i øststatskundskab og
historie
Dato: 10.01.2023 kl 19.00

Den ukrainske kirkes historie og
betydning i dag

Foredragene holdes i
Klittens Menighedshus
Søndergade 2
6960 Hvide Sande
Ingen tilmelding. Betaling ved fremmøde.
Yderligere oplysninger: Tlf./e-mail: 21 78 07 44 / hauhoj@outlook.dk
Pris for deltagelse: Kr. 75,00 inkl. kaffe og brød
Arrangør: Kirkehøjskolen på Klitten

”Holodomor” – Ukrainernes
lidelser i den sovjetiske tid

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
Kirkehøjskoler
Grundtvigsk Forum
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Grænseforeningen
Egvad Egnshistoriske Samling
Foreningen Norden
Ringkøbing Museumsforening
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.
Foreningen/institutionen sørger selv for alt det
praktiske omkring afviklingen af forelæsningen.
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.

Foto: Vesterhavet

