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Støtteforeningens årsmøde
Marie Bregendahl (i anledning af 100 års mindedagen) v/ rektor Hans Otto
Jørgensen samt fællessange af komponisten Niels W. Gade (i anledning af 200
års mindedagen)
Thorkil Kristensen seminar
Medvirkende: Prof. emer. Per Pinstrup-Andersen, prof. emer. Uffe Østergaard,
dr.phil. Jørn Henrik Petersen, prof. emer. Niels Kærgaard og Cand.mag. Hanne
Severinsen

Skærum-nyt
Årgang 2017
Nr. 318
Udsendt februar

MÆRKEDAGE
Ethvert år har mange mærkedage, og hver eneste dag har sit særlige kendetegn. I året 2017 er
udvalgt nogle begivenheder vi markerer i vort program:
•
•
•
•
•

Sommeruniversitet: Slægter og slotte
De sidste katolske biskopper (bl.a. om Munk (Skærum) og Gyldenstjerne
(Vosborg) v/ dr.phil. Anders Bøgh
Reformationen set fra et filosofisk synspunkt v/ Docent Hans Fink
Den lutherske præstegård (i anledning af reformationsjubilæet)
Grundtvigs fødselsdag (foredrag v/ Erik A. Nielsen)

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk
Tilmelding til arrangementerne på telefon 9748 1322
eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Følg os på www.facebook.com/folkeuniversitetscenteret

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
- et udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning
Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb, Tlf. 97 48 13 22
www.skaerum.dk e-mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Protektor: H.H. Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Dansk kolonihistorie/Vestindien 1672-1917. I anledning af 100 året for salget.
Den russiske revolution, 100 år efter.
Det lutherske reformationsår
Komponisten Niels W. Gade (1817-1890)
Forfatteren Marie Bregendahl (1867-1940)
m.m.

Men vi har også en historie om Ulven: og en foredragsrække om Arkitektur foruden vore sædvanlige seminarer:
•
•
•
•
•

11/3: Natursyn og Gudstanke
2/4 & 3/4: H.C. Andersens fødelsdag
10/6: Thorkil Kristensen seminar
21/6-26/6: Sommeruniversitetet, - ”slotte og slægter”.
Samt Skærum Mølleudvalgets forårsmøde 21/3 og Grundtvigs fødselsdag 8/9

Vi skal heller ikke glemme, at det den 22. april 2017 er 30 år siden, at Folkeuniversitetscenteret
i 1987 fik skøde på ejendommen Skærum Mølle efter vores stiftelse som selvejende institution i
1986.

PROGRAM 2017
Tor. 2. marts
kl. 16
kl. 18.30
kl. 19

RUSLAND

ARKITEKTUR

Den russiske revolution og kejserinde Dagmar v/ sognepræst Preben Ulstrup
En portion suppe
Rusland og USA - og en verden i den postfaktuelle virkelighed
v/ lektor Hanne Severinsen
Samtale om temaer og tendenser i Rusland i dag

Ons. 8. marts
kl. 19

Ulvens genindvandring i Danmark v/ ph.d. i biologi Mark Desholm
Er ulven vendt tilbage til Danmark? Det sky rovdyr har påvirket mange af os,
såvel som naturen omkring os. Denne aften skal vi oplyses om det omdiskuterede vilddyr og høre om dets betydning for dansk natur.

Lør. 11. marts
kl. 9-16.30

Natursyn & Gudstanke
Medvirkende: cand.theol. Sanne B. Thøisen, professor Hans Jørgen Lundager
Jensen, dr.theol. Ole Jensen, musiker og komponist Christian Windfeld, mag.art.
Liv Sejrbo Lidegaard og rektor emeritus Lars Ebbensgaard

Tir. 21. marts

Skærum Mølleudvalgets forårsmøde i samarb. m. Grundtvigsk Forum
Symbolpolitik v/ Lektor Kirsten Andersen

Man. 13. marts

Den store århusianske arkitekt Hack Kampmann
v/ cand.mag. Johan Bender

Man. 20. marts

Nutidig dansk arkitektur af international betydning
v/ arkitekt m.a.a., mag.art. Kasper Lægring
Dansk arkitektur er populær i udlandet som aldrig før, f.eks. Bjarke Ingels. Kasper Lægring vil give nogle bud på årsagen hertil og samtidig trække historiske
tråde tilbage i tiden- til bl.a. Utzon, von Spreckelsen og Henning Larsen.

Man. 27. marts

Arven efter Bedre Byggeskik
v/ arkitekt m.a.a. Jens Thomas Arnfred

Man. 3. april

Det sakrale rum v/ arkitekt m.a.a. Anders Kærsgaard
Eksempler fra arkitekturhistorien på, hvordan tanker om rum bliver til fysiske
bygningsværker, der påvirker vores krop og vore tanker.

Man. 8. maj

Om den romerske arkitekt Vitruv og hans værk: Om arkitektur (0-25 f.kr.).
v/ docent dr.phil. Jacob Isager
Vitruv lancerede de tre begreber: Holdbarhed, brugbarhed og skønhed, som altid
har været knyttet til arkitektur og som har udødeliggjort Vitruv som den person,
der først knyttede dem sammen.

H.C. ANDERSENS FØDSELSDAG
Søn. 2. april
kl. 15

H.C. Andersens Jyllandsrejse 1859 - og et enkelt eventyr v/ Gudrun Aspel

Man. 3. april
kl. 16

H.C. Andersen - livet og skriften v/ dr.phil. Johan de Mylius

Ons. 5. april

I ANLEDNING AF SALGET FOR DE VESTINDISKE ØER (1917)

kl. 15

En fortælling fra kolonihistorien om guvernør Axel Juel (Trankebar 16551720), som er født på Sdr. Vosborg v/ Gudrun Aspel

kl. 16

Fru Jensen og andre vestindiske danskere v/ museumsinspektør Per Nielsen

Lør. 22. april

I ANLEDNING AF REFORMATIONSÅRET
Disse to, samt arrangementer den 10/6 og den 28/6, er støttet af A.P. Møllers
reformationsfond.

kl. 14

Leveregler i Luthers hustavle v/ professor dr. pæd. Ingrid Markussen

kl. 16

Luther – ved hjælp af Løgstrup v/ professor Ole Jensen

Vitruv. som for første gang er oversat til dansk, er stadig meget aktuel i debatten
om, hvilke krav man bør stille til god arkitektur.

