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Januar

Torben Albret Andersen, cand. mag.
Danmark er til alle tider blevet påvirket udefra, og derfor har de fleste af os også aner i ét eller
flere fremmede lande.
Foredraget vil give en overordnet introduktion til slægtsforskning i vore nordiske broderlande
Norge og Sverige samt Tyskland og USA. Det sidste fordi de fleste af os har slægtninge, der
på et tidspunkt er udvandret dertil.
Jeg vil præsentere de væsentligste kilder og hjemmesider samt gode links til, hvor man selv
kan søge videre.
Foredraget er arrangeret af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Dato
Tidspunkt
Adresse
Pris

12. januar 2019
Kl. 13.00-15.00
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Gratis for medlemmer. Gæstekort købes ved indgangen, 50 kr.
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Arkitekt Kaare Klint
- en ener i dansk arkitektur
Gorm Harkær, Arkitekt
Arkitekt Gorm Harkær, der er forfatteren bag 2 binds værket: en monografi om Kaare Klint:
Kaare Klint, udgivet 2010 af KLINTIANA - Center for studier af Kaare Klints arkitektur.
Gorm Harkær fortæller om Kaare Klints liv og arbejde, som den betydningsfulde arkitekt, han
var. Gorm Harkær har gennemført en systematisk registrering af Kaare Klints tegninger og
indsamlet oplysninger og fotos om alle hans arbejder.
Baggrunden for foredraget er især, at Kaare Klint også har sat sit aftryk på Nykøbing F. med
Bjørnebrøndsanlægget, som han sammen med billedhugger Mogens Bøggild stod for i slutningen af 1930’erne. Desuden har Kaare Klints far P. V. Jensen-Klint også sat et aftryk på
Falster med Gedser Kirke, der er opført 1915.
Foredraget er arrangeret af Museum Lolland-Falster i samarbejde med Kulturmindeforeningen og Folkeuniversitetet.

Dato
Tidspunkt
Adresse
Pris

5. februar 2019
Kl. 19.00
Hovedbibliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Gratis for Kulturmindeforeningens medlemmer.
Gæstekort købes ved indgangen: 60 kr.
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Marts

Laura Vang Rasmussen, PH.d. I geografi
Verdens befolkning forventes at stige til mindst ni milliarder inden 2050. Især i Sahel-regionen
syd for Sahara har væksten været kraftig, og en yderligere fordobling af befolkningstallet forventes over de næste 30 år.
Samtidig er regionen præget af lave nedbørsmængder, ringe jordbundskvalitet og derfor lave
høstudbytter. Denne kombination af en stigende befolkning og begrænsninger i det biologiske potentiale giver en massiv udfordring for at brødføde regionens befolkning.
Derfor har mange internationale donorer og nationale strategier fokuseret på at få skabt en
øget fødevareproduktion i landbrugsområderne.
Men er det sådan, at kraftig befolkningsvækst i Sahel-regionen altid medfører et større dyrket
areal? Og er det primære formål med landbrug altid at tilfredsstille familiens fødevarebehov?
Eller har folk fundet nye måder at brødføde familien på, og spiller landbruget derfor en ny
rolle?
Laura Vang Rasmussen har gennem forskning og feltarbejde i Sahel stor indsigt i disse
spørgsmål
Foredraget er arrangeret af Nykøbing Katedralskole i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Dato
Tidspunkt
Adresse
Pris

6. marts 2019
Kl. 15.00-16.30
Katedralskolen, Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F.
Gratis
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Danske
slægtsforskere
Per Andersen, cand scient
Danske Slægtsforskere er Danmarks landsdækkende forening for slægtsforskere med omkring 7.500 medlemmer.
Foreningen driver en lang række aktiviteter og projekter og stiller et stort antal værktøjer til rådighed for slægtsforskere. Derudover varetager foreningen slægtsforskernes interesser over
for Rigsarkivet og andre vigtige organer.
Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere, fortæller om foreningen med hovedvægt på de mange ressourcer, som stilles til rådighed for slægtsforskere
Foredraget er arrangeret af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Dato
Tidspunkt
Adresse
Pris

9. marts 2019
Kl. 13.00
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Gratis for medlemmer. Gæstekort købes ved indgangen, 50 kr.
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Bjørnar Måge, museumsinspektør
Femern projektet har været og er et af Danmarks største og teknisk mest udfordrende arkæologiske projekter. Arkæologerne er blevet udfordret såvel teknisk, logistisk og vejrmæssigt i
deres søgen efter områdets forhistorie – og det er lykkedes over al forventning.
Under udgravningerne øst for Rødbyhavn, er der afdækket talrige spor efter fortidens levevis
i og af området. Ved udgravningerne er der gjort fund, der stammer helt tilbage fra istidens
slutning (Ahrensburgkultur, ca. 10.500 f.Kr. – 9.000 f.Kr.) og frem til vikingetid/tidlig middelalder. Fund om forsvarslinjer fra romersk jernalder og fiskegærder der strækker sig over flere
kilometer i landskabet til de helt næsten mikroskopiske, som en halv vindruekærne – er med
til at omskrive historien om tidligere tiders ”Lollikkers” liv og levned.
Foredraget er arrangeret af Museum Lolland-Falster i samarbejde med Kulturmindeforeningen og Folkeuniversitetet.

Dato
Tidspunkt
Adresse
Pris

12. marts 2019
Kl. 20.00
Hovedbibliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Gratis for Kulturmindeforeningens medlemmer.
Gæstekort købes ved indgangen: 60 kr.
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Femern projektet
- historier fra et arkæologisk projekt

Tak for opbakningen til Nykøbing F. Folkeuniversitet fra:

Viden i Tiden
- Nykøbing F. Folkeuniversitet
Formålet med Folkeuniversitetets ”Viden i Tiden” er at formidle forskningsbaseret
viden til en bred målgruppe på en moderne, kreativ og kulturelt orienteret facon, der
gør den spændende og aktuel for både unge, voksne og ældre.
Vi vil præsentere viden, der giver et grundlag for at forstå aktuelle fænomener eller
strømninger – med andre ord ”viden i tiden”. Det vil ske i form af tilbud om foredrag
og kurser, der giver dybere indsigt og bredere udsyn.
Foredrag og kurser vil benytte sig af moderne og kreative formidlingsformer, der
engagerer publikum, og vil emnemæssigt krydse klinger mellem videnskab, kunst,
kultur og uddannelse i mødet mellem det lokale og ”den store verden”.
Viden i Tiden er Nykøbing F. Folkeuniversitetskomités nye koncept, som er under
løbende udvikling.

Kontakt
Folkeuniversitet i Nykøbing F. koordineres fra studenterhuset KLASH i Nykøbing F.:
KLASH, c/o Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
E-mail: funykoebing@gmail.com
Tlf. 20 41 60 83 eller 29 64 68 27
www.fu-komiteer.dk/nykoebing

grafosign.dk

Nykøbing F. Folkeuniversitetskomité
Bestyrelse: Ulla Kardel (sekretær) Hanne Stilling (SOSU), Sonja C. Rasmussen (Guld
borgsund Bibliotekerne), Mette Lima (CULTHUS Kulturforsyningen) Sys Nielsen
(kasserer) Øvrige medlemmer: Gorm Nielsen (Nykøbing F. Katedralskole), Liza Kaa
ring (Fuglsang Kunstmuseum), Anna-Elisabeth Jensen (Museum Lolland-Falster).

