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Velkommen til Nysted Folkeuniversitet.
Folkeuniversitetet er for alle. Det er Folkeuniversitetets formål at formidle
universiteternes viden ud til ganske almindelige mennesker. Derfor er
alder og forudsætning underordnet i forhold til interesse og
videbegærlighed. Her kan man hente ny viden, blive løftet og inspireret og
samtidig møde mennesker med samme interesse som én selv.
Det er os en glæde at kunne præsentere sæsonens program, som vi synes
rummer alsidige og interessante tilbud, som forhåbentlig vil kunne
appellere til mange.
I år har vi valgt at lægge vores ekskursion i efterårssæsonen som en
forlængelse af vores forelæsning om Frida Kahlo. På ARKEN får vi
mulighed for at opleve hendes kunst og sætte den i perspektiv. Vi vil
efterfølgende besøge den meget smukke Vejleå Kirke.
Man er velkommen til at fremkomme med ønsker om fremtidige
arrangementer til komiteen.
Find flere oplysninger på vores hjemmeside: www.fu-komiteer.dk/nysted
Lad os mødes i Folkeuniversitetet!
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”Frida Kahlo – et liv i kunsten”
v/mag. art. Charlotte Linvald
Søndag den 22. september 2013

Den mexicanske kunstner Frida Kahlo anses som en sand pioner inden for
den moderne kunst. Med udgangspunkt i hendes værkers form- og billedsprog undersøger vi de mange fortolkningslag, som
danner baggrunden for eftertidens fascination af Frida
Kahlos kunstneriske virke. Ved at trække tråde til
hendes eget turbulente og dramatiske liv skal vi se på
den selvbiografiske læsning af værkerne og inkludere
den kulturpolitiske fortolkning med klare referencer
til Mexicos historie, kultur og mytologi. Hermed
bliver Frida Kahlos revolutionære engagement
forbundet med tidens modernistiske stilbrud, som
også er en del af forklaringen bag værkernes interessante udtryk.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Ekskursion
”Arken og Vejleå Kirke”
Søndag d. 6. oktober 2013
Program: Afg. Nysted Brugs kl. 9.00
11.30 - 14.30: Arken: Guidet rundvisning i Frida Kahlo
udstillingen (ca. ½ time).
I øvrigt på egen hånd og frokost efter eget valg.
15.00 - 16.00: Vejleå Kirke: Omvisning ved R. Møller Pedersen.
Hjemkomst Nysted ca. kl. 18.

Pris 280 kr. for bus, entreer og rundvisning. Indbetaling af beløbet
fungerer som bindende tilmelding. Det kan ske ved foredraget d. 22.9.
eller ved indbetaling på konto 3221-4895506877 senest d. 25.9. Angiv
venligst navn og tlf. nr. evt. henvendelse til Irene Skeel tlf. 20 89 15 34.
Arken er først og fremmest Museum for Moderne Kunst, berømt for sin
specielle arkitektur og sine store særudstillinger – i dette tilfælde Frida
Kahlo.
Vejleå Kirke er en meget interessant
kirke. Den blev indviet i 1997 og er
således bygget i moderne materialer,
men Wohlert Arkitekter har valgt
gammel romansk landsbykirkestil i ny
fortolkning i kirkens ydre fremtoning.
Udsmykningen er først og fremmest
præget af Peter Brandes’ imponerende glasmosaikker.
”Historier fra de syv verdenshave”
v/sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen
Søndag den 27. oktober 2013

Et foredrag om Kirkeskibe og Handelsskibe og om samklang mellem hav
og teologi. Sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen, sognepræst i
Øster/Vester Ulslev & Godsted, fortæller ud fra sine oplevelser som
radiotelegrafist i Den Danske Handelsflåde, fra sidst i 60’erne til ind i
70’erne. Om hvordan man får stof til at fortælle historier fra de syv
verdenshave. En fortælling om samklang mellem hav og teologi, set fra et
bondebarns perspektiv.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Det moderne Kina”
v/seminarielektor Jørgen Buch
Søndag den 24. november 2013
Hvad er det moderne Kina? Det er svært at forestille
sig den rasende kapitalisme i Kina i dag uden at sætte
den i forhold til det kommunistiske system. Kinas
kommunistiske system fik en helt anden drejning end
den sovjetiske og den østeuropæiske kommunisme, da
den i høj grad byggede på bønderne og den kinesiske
tradition fra Konfucius.
Kina har i årtusinder været et lukket land, et land som ikke ønskede at
komme i kontakt med andre. Navnet ”Kina” betyder netop riget i midten.
Foredraget vil se på det nye Kina, som startede med opiumskrigen i 1839.
Der vil også blive diskuteret, hvilken betydning åbningen af Kina fik for
den kommunistiske sejr i 1949. Specielt vil den kommunistiske udvikling
blive præsenteret, og herunder Maos katastrofale kulturrevolution i
1960’erne. Der vil til sidst blive set på udviklingen i Kina efter
indlemmelsen af Hongkong i 1997.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted på Kirkestien 6B, Nysted, hvis ikke andet er oplyst i
programmet. Det koster 60 kr. pr. deltager, og kun til ekskursionen kræves
der tilmelding.
I forbindelse med foredragene er der en pause med mulighed for at købe
kaffe/te/småkager for 15 kr. eller øl/vand 10 kr.
Alle foredragene omtales i lokalaviserne.

”Det danske sprog i nutid og fremtid”
v/direktør for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen
Søndag den 19. januar 2014

Sprognævnets direktør sætter fokus på det danske sprogs udvikling i
fortiden og nutiden. Hvor stor er påvirkningen fra andre sprog? Er al
forandring sprogligt sjusk? Hvilken betydning har de sociale medier? Og
hvilke ændringer er der sket i Retskrivningsordbogen 2012?
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Spændende objekter på forårets stjernehimmel”
v/formand for Astronomisk Selskab cand.scient. Michael Quaade
Søndag den 23. februar 2014

Nattehimlen på denne årstid vrimler med spændende
objekter. Jupiter – Solsystemets største planet - står højt
på sydhimlen om aftenen. Mars står op hen mod 23.30,
og Saturn – planeten med det smukke ringsystem – følger
efter ved 1-tiden. Sidst i februar kan man stadig nå at se
Oriontågen mod sydvest – en stor gassky, hvor der
dannes nye stjerner. Ellers er foråret galaksernes tid. Vores egen galakse,
Mælkevejen, strækker sig højt hen over himlen fra nord til syd og der er
også mange andre spændende galakser fremme på denne tid, bl.a. Virgo
galaksehoben med mange hundrede galakser mellem stjernebillederne
Løven og Jomfruen.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 60 kr.

”Flugtrute Østersøen”
v/journalist og historiker Jesper Clemmensen
Søndag den 16. marts 2014

Kom tættere på helte, skurke, ofre og overlevende fra flugtforsøgene over
Østersøen, når vi rejser tilbage til den kolde krig. En
rejse, hvor vi bl.a. bevæger os ind i Stasis
hemmelige og brutale univers, kommer rundt i den
østtyske dagligdag og tager med på flugten. Jesper
Clemmensen har haft adgang til Stasis hemmelige
arkiver og gennem talrige interview med flygtninge,
pårørende og deres hjælpere rekonstrueres mange af
de dramatiske og bevægende flugtforsøg. Vi møder
de heldige, ofrene, heltene og skurkene. Både tyske
og danske.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 60

Vel mødt i Folkeuniversitetet.

Søndag den 22. september 2013, kl. 13.30:
”Frida Kahlo – et liv i kunsten”
v/mag. art. Charlotte Linvald
Søndag den 6. oktober 2013:
Ekskursion til Arken og Vejleå Kirke.
Guidet rundvisning/omvisning.
Søndag den 27. oktober 2013, kl. 13.30:
”Historier fra de syv verdenshave”
v/sognepræst Karen Margrethe Feldmose Antonsen
Søndag den 24. november 2013, kl. 13.30:
”Det moderne Kina”
v/seminarielektor Jørgen Buch
Søndag den 19. januar 2014, kl. 13.30:
”Det danske sprog i nutid og fremtid”
v/direktør for dansk sprognævn Sabine KirchmeierAndersen
Søndag den 23. februar 2014, kl. 13.30:
”Spændende objekter på forårets stjernehimmel”
v/ cand.scient. Michael Quaade
Søndag den 16. marts 2014, kl. 13.30:
”Flugtrute Østersøen”
v/journalist og historiker Jesper Clemmensen

