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Villemoes’erne og Skærum
Mølle
- En del af vestjysk iværksætterkultur
v/museumsinspektør dr. Phil Esben Graugaard

Esben Graugaard vil løfte sløret for en del
af det lokalhistoriske stof, der vil fremkomme i en bog, han pt arbejder med og hvor
han ser den lokale udvikling som eksempel
på brydninger i dansk historie i den pågældende tidsperiode.

Kultur i et multikulturelt immigrantsamfund - eksemplet Israel
v/ journalist Hanne Foighel
Israels oprettelse er et af vor tids mere spændende statsdannelser. Hvis man et øjeblik
tager øjnene fra krig og konflikt og ser ind i
det Israelske samfund, ser man et samfund,
der i 1948 begyndte med 600.000 indbyggere
som idag har over 8 millioner. Langt de fleste
af dem er indvandrere eller anden-generations
-indvandrere, fra lande så forskellige som Marokko, Iran, Estland, Grækenland, Polen, Georgien, Yemen, England, Rusland, Irak m.fl.
Hvordan er det lykkedes at skabe ét fælles sprog (ovenikøbet ved at genoplive et
2000 år gammelt og hengemt ét) ? Hvordan har man tacklet emner som integration?
Ghettodannelse ? Kultur ? Religiøs diversitet ?
Hanne Foighel’s stemme har i over 25 år fortalt, forklaret og fortolket Israel og Mellemøsten. Hun har arbejdet som mellemøstkorrespondent for Weekendavisen, Berlingske Tidende og Politiken, og hendes kyndige og vidende stemme har lydt fra Radioavisens morgennyheder over Orientering på P1 til fjernsynets Deadline på DR2
Hendes evne til at observere, med passion at grave sig ind under overfladen og samtidig stille tvivlende og kritiske spørgsmål har gjort hende til en ’anden slags’ formidler
af et område, der behandles løbende i dagspressen men som ofte præsenteres ude af
den store sammenhæng.

Tirsdag 29. november 2016 kl. 19.30

Tilmelding på 9748 1322 eller på mail.

Følg os på www.facebook.com/folkeuniversitetscenteret/

Mandag den 10. oktober kl. 16.00

Tilmelding på 9748 1322 eller på mail.
Detaljeret program findes via hjemmesiden http://www.skaerum.dk/
og www.fuko.dk

”Jo”
- En fortælling om Carlsbergfruen, der gik
sine egne veje.
v/forfatteren Dorthe Chakravarty

Foredraget vil have et lokalhistorisk islæt,
idet Johanne Christiansen, som var Jo Jacobsens pigenavn (før giftermålet med Vagn
Jacobsen, Carlsberg) på et tidspunkt ejede
slottet Rydhave og blandt andet indgik i Struerdigteren Johannes Buchholtz’ nære omgangskreds.
Som supplement vil Gudrun Aspel fortælle lidt om en tidligere Rydhave-ejer, den sålaldte ”gale greve” – og A. Munch, som blev gift med grevens ”plejedatter”.

Onsdag den 12. oktober kl. 16.00
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

Natursyn og Gudstanke 2016
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Tro og tanke
Lørdag den 5. november 2016
Kl. 9.00:

Velkomst. Introduktion
v/ rektor em. Lasse Ebbensgaard

Kl. 9.15-10.30: Tro, tanke og evolution
v/ professor Helge Kragh, Århus Universitet
KAFFEPAUSE
Kl.10.45-12.00: Evolution i religions- og kulturhistorien
v/ professor Hans Jørgen Lundager Jensen,
Århus Universitet

Kl. 12.00:

FROKOST

Kl. 13.00-14.15: Menneskeart – egoistisk kristendom,
Er ”Guds rige” kun for mennesker? v/ professor Ole Jensen

KAFFEPAUSE
Kl. 14.45-15.45:

Kl. 15.45-16.30:

Tro og tanke,
”en kritisk poetisk katekismus” af professor
Gerd Theissen kommenteret v/ph.d. og
marc. Sanne B. Thøissen

Ophavsmanden til
”Den gamle brugs”,
Kaj Lykke Poulsen
Fhv. personalekonsulent i FDB, Kaj
Poulsen havde fra 1937 til 1986 sin
gang i alle regionens brugser i sin
egenskab af konsulent med ansvar
for lærlingeuddannelse og uddeleransættelser.
Han opbyggede i denne periode en
enestående samling af inventar, varelager og anden dokumentation. I
kraft af Kaj Poulsens betydelige anseelse i brugsforeningskredse lykkedes det fra FDB og en række af Danmarks brugsforeninger at skaffe midler til at give samlingen de fornødne rammer i samarbejde med Folkeuniversitetscenteret, således at en butik fra perioden ca. 1910-1915 kunne indrettes og åbne lørdag den
20. april 1991 med åbningstale fra Danmarks Uddelerforening – og foredrag om Dansk
andelsbevægelse i internationalt perspektiv.
Allerede i 1990 omtaltes arbejdet i det jubilæumsskrift (for Vemb og omegns brugsforenings 75 års jubilæum) der blev udgivet af Folkeuniversitetscenteret. Siden da har et
meget stort antal foreninger og besøgende haft glæde af samlingen, der tillige fungerer
som en art ”erindringscenter” for mange, der nikker genkendende til kaffemøllen, fluefangere, hyldeborter og landbrugsredskaber.
Kaj Poulsens store arbejde og venlige væsen er således fortsat nærværende på Skærum Mølle, som dog vil savne hans mange små besøg, hvor han både fornyede udstillingen og forsikrede sig om dens gode tilstand, som opretholdes ved hjælp af et team af
pensionerede uddelere.
Coop-organisationen fejrer i år 150 års jubilæum og dette markeres af Dagli-Brugsen i
Vemb, som selv netop kan festligholde sit 100 – års jubilæum. Butikken i Vemb blev
åbnet 30. oktober 1915, hvor medlemmerne blev indbudt til en kop kaffe, så de ved
selvsyn kunne se de fine lokaler. Den første ordinære generalforsamling blev afholdt i
marts 1916.
Med baggrund heri inviterede Dagli-Brugsen til et familiearrangement på Skærum Mølle
2. oktober kl. 11-14.00 naturligvis med fremvisning af ”Den gamle brugs”. På denne
dag – såvel som på kommende dage - vil tankerne gå til Kaj Poulsen, som sammen
med sin hustru Bodil har etableret denne værdifulde brik i det samlede Folkeuniversitetscenter på Skærum Mølle og som med stor ildhu fortsatte arbejdet – selv efter sin 90
-års dag.
På Skærum mølle arbejdes fortsat med projektet ”Andelsbevægelse, folkeoplysning og
demokrati” som påmindelse om den vældige ”bølge”, der startede i 1880’erne og som
med rette benævnes ”De byggede Danmark”.

Opsamling og afslutning v/ Lasse Ebbensgaard

Tilmelding på 9748 1322 eller på mail.
Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk

