
”Astrid Lindgrens forfatterskab – de store myter” 
Pastor emeritus Kaj Kjerrumgaard Mogensen, Bedsted 
Astrid Lindgren har skrevet 3 lange romaner, som er myter. Brødrene Løvehjerte, Mio,min Mio og 
Ronja Røverdatter. En myte er en fortælling, der i billedets form anskueliggør forholdet mellem liv 
og død. Myten er eksistensbelysning. I fortællingerne gennemspillets de sammenhængende temaer 
liv og død, kærlighed og had, godhed og ondskab, Astrid Lindgren har også skrevet korte myter, og 
især ”Suser min lind, synger min natergal” viser bevægelsen fra Paradis gennem fattiggården til det 
genvundne paradis. I foredraget vil denne bevægelse følges ved en indgående tolkning, især af 
Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte, som begge uden tvivl vil formidle en  livsforståelse, 
som også kan udfordre ”det voksne barn”. 
Tirsdag, den 17. januar 2017 kl. 19.30 på Hurup Bibliotek,Søndergade 1, Hurup. 
Arrangør: Det Grundtvig`ske i Sydthy og Hurup Bibliotek og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
”Så tog de til Nebraska” 
Fhv. museumsinspektør Benny Boysen, Struer 
I perioden fra 1864 til 1920 udvandrede mere end 300.000 danskere til Nordamerika. Fhv. 
museumsinspektør Benny Boysen har fulgt sin slægts spor til Nebraskas sandede bakker og fandt 
her efterkommerne af disse udvandrere: hans oldefars søster. Med udgangspunkt i denne kvindes 
skæbne, vil Benny Boysen gøre os klogere på en tid hvor livet var en kamp for mere end det daglige 
brød. Det gjaldt også kærligheden og slægten. 
Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.00 på Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted 
Arrangør: DIS-Nordvestjylland og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
” Når kvinder hugger. Om billedhuggerne Ane Marie Carl-Nielsen , Astrid Noack og Sonja 
Ferlev Mancoba.” 
Mag.art.  kunsthistoriker og forfatter Anne Lie Stokbro, Vrå 
Anne Marie Carl-Nielsen, Astrid Noack og Sonja Ferlov Mancoba er tre af Danmarks mest 
markante billedhuggere i de 100 år, der er forløber fra Anne Marie Carl-Nielsens debut i 1884  til 
Sonja Ferlov Macobas død i 1984. Anna Marie Carl-Nielsen formede både små kalve, havfruer og 
rytterstatuer, Astrid Noack var optaget af den indlevede menneskeskikkelse, og Sonja Ferlev 
Macoba skabte abstrakte synteser fra mennesker og masker. Tilsammen beskriver de tre 
billedhuggere udviklingen i dansk skulptur fra naturalismen over den klassiske modernisme  til 
1930`ernes surrealisme og den spontane-abstrakte kunst efter 2. verdenskrig. Anne Lie Stokbro har 
skrevet om de tre billedhuggere i bogen ”Et rum med udsigt”, Rønnebækholm 2012 
Onsdag, den 8. februar 2017 kl. 19.30 p´å Heltborg Museum, Skårhøj 15, Heltborg. 
Arrangør: Sydthy Kunstforening og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
”Luther og reformationen, der forandrede Europa” 
Lektor og forfatter Bo Kristian Holm, Lisbjerg, Aarhus 
Stort set hele samfundet blev påvirket af reformationen, men måske skete de største ændringer inde 
i folks hoveder. Foredragene vil give en oversigt over udviklingen i Luthers teologi og i 
reformationsbevægelsen, og udpege de områder, der på godt og ondt kom til at påvirke kirke, 
samfund, dagligliv og menneskers livsopfattelse. 
Onsdag, den 8. marts 2017 kl. 18.30 på VUC, Munkevej 9, Thisted 
Arrangør:  TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Onsdag, den 15. marts 2017 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5,Hurup 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
Evt. forslag fremsendes senest 8 dage inden mødet til formand Anders Damm, Margrethevej 
12, 7700 Thisted 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
”Kvindfolk og fattigfolk, ca. 1850” 
Historiker Agnete Birger Madsen, Aarhus 
Med udgangspunkt i foredragsholderens tip-tip-tip oldemor fortælles om levevilkår på landet for de 
fattigste, de forladte koner og enlige mødre. Det er ikke meget vi ved om disse kvinders liv, men 
Kirsten Andersdatter har blandt andet efterladt sig breve til amtmanden og afhøringer i 



politiprotokollerne. Gennem sådanne kilder kan vi i dag få et indblik i vilkårene for kvinder og 
fattigfolk i midten af 1800-tallet. 
Onsdag, den 22. marts 2017 kl. 19.00  på Østre skole, Kronborgvej 26, Thisted 
Arrangør: DIS-Nordvestjylland og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
”Nye perspektiver  på J P Jacobsens kunst og menneskenatur” 
Lektor, lic.Phil og forfatter( Aarhus UNI) Jørn Erslev Andersen, Aarhus 
Den fine udstilling om J.P. Jacobsen og kunsten, der i 2016 blev vist først på Faaborg Museum og 
siden på Thisted Museum, har givet anledning til nye perspektiver både på den Jacobsen-inspirerede 
billedkunst og hans egen skrivekunst. Foredraget vil belyse dette og samtidig trække perspektiver til 
hans forståelse af menneskenaturen i hans dobbelte egenskab af kunstner og naturvidenskabsmand. 
Fredag, den 7. april 2017 kl. 19.30 på Thisted Museum, Jernbanegade 6, Thisted 
Arrangør: J P Jacobsen selskabet og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤	  
     
”Et indblik i myrernes forunderlige liv” 
Lektor emeritus Mogens Gissel Nielsen, Højbjerg. 
Myrerne kan karakteriseres som de mest succesrige ”dyregrupper” idet de har tilpasset sig og 
koloniseret nesten alle områder på jorden. Blandt landlevende dyr er det kun myrernes 
biomasse, der overgar menneskets. 
Der vil også blive snakket om forskellige myrers biologi b.a. om hærmyrerne, der er  nomader 
og kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskæremyrer der dyrker svampe og 
engmyrerne, der holder ”kvæg”. 
Onsdag, den 26. april 2017  kl. 19.30 på VUC, Munkevej 9, Thisted 
Arrangøe: Biologisk forening for Nordvestjylland og FU 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤gej 


