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Velkommen i Nysted Folkeuniversitet.
Som igennem alle årene fortsætter Nysted Folkeuniversitet sit virke med at
tilbyde spændende og vedkommende foredrag om aktuelle emner, der har almindelig og bred interesse.
I lighed med sidste år starter sæsonen i september måned med et kunstforedrag. Idéhistoriker Lars Morell, som for få måneder siden udgav et digert værk
om nyere dansk kunst, fortæller om ”Broderskabet”, en kunstskole, der hurtigt
udviklede sig fra skole til egentlige kunstnergrupper. I lighed med sidste år
bliver kunstforedraget i oktober måned fulgt op af en ekskursion, denne gang
til Kunstmuseet Louisiana. Det var en stor skuffelse for mange, at foredraget
med Tine Lindhardt om ”Bibelens kvinder” måtte aflyses på grund af vintervejret. Det råder vi bod på i denne sæson, hvor Tine Lindhardt i november
måned holder foredrag om akkurat det samme emne. Om aftenen den 17. januar 2009 blev der observeret et kraftigt lysglimt over Lolland-Falster. Det
optog mange, og to måneder senere blev Meteoritten Maribo fundet. Det fortæller Danmarks førende meteoritforsker, geofysikeren Henning Haack, om i
januar måned. Måneden efter får vi besøg af en af Islands mest læste forfattere, Einar Már Guðmundsson, som bl.a. vil fortælle om den netop overståede
velstandstid i Island. ”Hvad blev der af omsorgen midt i al den rigdom” spørger han. I marts måned kommer ingeniør Kaj Dreijer og fortæller om Det falsterske Dige og om Stormfloden i 1872. Som afslutning på sæsonen ser vi på
Ida Jessens forfatterskab, på fortælleformen og den psykologiske realisme,
som Ida Jessen har udviklet, her bl.a. i Hviumtrilogien.
På grund af stigende forelæsningshonorarer har vi været nødsaget til at hæve
deltagerbetalingen fra 50 kr. til 60 kr. Ligeledes har vi måttet ændre vores annoncering, som nu vil finde sted dels i Ugeavisen, dels på internetavisen
www.guldborgsundavis.dk. Vores program er fremlagt på bibliotekerne på
Lolland og Falster, hos Borgerservice og hos de handlende i Nysted og Omegn, ligesom det kan rekvireres hos det enkelte komitemedlem.
Og husk, at Folkeuniversitetet er åbent for alle, man skal ikke have særlige
forkundskaber for at deltage, der er intet medlemskab og ingen tilmelding,
undtaget er dog ekskursionen til Louisiana.
Hjertelig velkommen til en ny sæson i Nysted Folkeuniversitet.
På komiteens vegne
Vibeke Bille-Hansen

Søndag den 12. september 2010
”Da kunsten blev eksperimenterende”
v/idéhistoriker Lars Morell
Lars Morell udgav i begyndelsen af 2010 en spændende bog om Den eksperimenterende Kunstskole.
Skolen blev grundlagt i 1961 og udviklede sig til en
egentlig kunstnergruppe. Poul Gernes’ skoleplaner
medførte en fornyelse af kunsten, der har varet helt
frem til i dag. Foruden Poul Gernes var Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og filmmanden Jørgen Leth
nogle af de kunstnere, der var med i gruppen.
Lars Morell er en enestående forfatter og foredragsholder med en
fantastisk viden om kunst og kunstnere. Han skal opleves! Foredraget vil bl.a. gennemgå popkunst, eksperimentalfilm, minimalisme og
happenings.
Og der er mere kunst på programmet: vi afholder en ekskursion til
Louisiana søndag den 10. oktober 2010 – se nedenfor.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 10. oktober 2010
Ekskursion til kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.
Vi kører med bus fra Dagli’Brugsen i Nysted kl. 10.30 (opsamling
ved Kettingehallen kl. 10.35, Trekanten i Frejlev kl. 10.40, Banegården i Nykøbing kl. 11.00) og kører til Louisiana Kunstmuseum i
Humlebæk.

På Louisiana er der mulighed for at gå rundt på egen hånd og se museets egne samlinger (f.eks. Søhaven med 5 moderne kolonihavehuse, Skulpturparken i den smukke park, Asger Jorn-rummet indrettet i
2007). Der er også særudstillinger med nulevende kunstnere, dels
Sophie Calle, en fransk kunstner, der leger med vores virkelighedsopfattelse og bruger fotografier, tekster og filminstallationer, dels
Anselm Kiefer, som er kendt for sine monumentale og voldsomme
værker fra efterkrigstidens Tyskland. Her indgår Louisianas egen
store samling i de 70 værker, der udstilles.
Deltagerne sørger selv for mad og drikke til turen – der er en udmærket café på museet, og medbragt mad kan nydes i parken.
Vi kører retur fra Louisiana ca. kl. 16.15.
Tilmelding senest 30. september 2010 til Helga Høj Hansen (5487
1442) eller Børge Helleskov (5487 1250). Oplys, hvor du stiger på.
Pris for turen inkl. entré til museet, men uden mad og drikke: 250
kr.

Søndag den 21. november 2010
”Kvindeskikkelser i Bibelen”
v/generalsekretær for Det Danske Bibelselskab, teolog Tine Lindhardt
Bibelen er skrevet af mænd i et mandsdomineret
samfund og handler mest om mænd – men kvinderne er der! Tænk blot på Rebekka, Rakel, Ruth,
Tamar, Batseba.
Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke så
meget om familie og børn, men snarere om handlekraft, list og snilde. Derfor kommer de os alle sammen ved både i
dag og i fremtiden.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 23. januar 2011
”Meteoritfaldet i Maribo”
v/geofysiker Henning Haack
Den 17. januar 2009 om aftenen oplevede
Lolland et kraftigt lysglimt, og et stykke
meteorit på 26 gram blev senere fundet ved
Maribo.
Henning Haack forsker i meteorer og vil
fortælle om, hvad de kan sige om Solsystemets oprindelse. Ved at kombinere data fra
astronomi og geologi er forskerne nu kommet nærmere på et bud
om, hvordan Solsystemet blev dannet.
Maribo-meteoritten er det vigtigste meteoritfund ud af de 6, der hidtil er gjort i Danmark. Den kan måske være med til at give os svar
på, om der kan findes liv i andre solsystemer.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 20. februar 2011
”Sindets mørke, Viljens lys. Finanskrise i Island”
v/forfatteren Einar Már Guðmundsson
Einar Már Guðmundsson er islænding, født 1954 og
forfatter til en lang række digtsamlinger, noveller og
romaner. Han har modtaget Nordisk Råds litteraturpris. I 2009 udgav han en samling essays om kapitalismens krise ”Hvidbogen - Krisen på Island”. Heri
citerer han den svenske digter Tomas Tranströmer:
”Vi reagerede positivt og fremviste vore hjem.
Gæsten sagde: Hvor bor I pænt.
Fattigkvartererne har vi inden i os selv.”

Einar Már Guðmundsson vil bidrage med poetiske overvejelser om
tiderne vi lever i, den sociale situation, historien og de sammenhænge, der kan findes. Det sker gennem fortællinger, digte samt forskellige indfald. Han er stærkt kritisk over for de finansfolk, som sammen med politikere, medier og erhvervsliv pustede den islandske
økonomi kunstigt op.
Kom og hør en kunstners opfattelse af krisen.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 13. marts 2011
”Det falsterske Dige – en følge af Stormfloden 1872”
v/ingeniør Kaj Dreijer
Kaj Dreijer var medlem af Digelagets bestyrelse 1979-2001, og har
skrevet og fotograferet til lagets bog til digeskatyderne i 1997. Han
fortæller om ligheder med og forskelle fra Det lollandske Dige begge underlagt tilsyn af Kystdirektoratet – samt om andre diger i
Østersøen og floddiger i deltaer i Holland.
Det falsterske Dige havde oprindeligt ansvaret for såvel diget mod
øst (fra Ulslev lerklint til klinten ved Odden) som 40 høfder ved
sydkysten hen til Gedser fyr, men det ændredes i 1960 til kun at vedrøre diget ud for ”stor-Marielyst”-området med ca. 7000 sommerhuse (en beskatningsværdi på ca. 6 mia kr.).
Digelagets økonomi, offentlighedens adgang til dige og strand bliver
omtalt, og der bliver vist kort og fotos.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 10. april 2011
”Ida Jessen – en fremmed banker på”
v/lektor Jan Zimmermann
Med udgangspunkt i Ida Jessens romantrilogi
om livet i landsbyen Hvium vil Jan Zimmermann se på forfatterens fortælleform og den
særlige psykologiske realisme, som Ida Jessen
har udviklet.
Første del af trilogien ”Den der lyver” handler om, hvor svært det er
for en fremmed at blive accepteret af et lille samfund. De næste romaner ”Det første jeg tænker på” fra 2006 og ”Børnene” fra 2009
beskriver også det lille samfund set udefra af en fremmed, der kommer til byen.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted på Kirkestien 6B, Nysted, og koster 60 kr. pr.
deltager.
I forbindelse med foredragene er der en pause med mulighed for at købe
kaffe/te/småkager for 15 kr. eller øl/vand for henholdsvis 7 og 5 kr.
Alle foredrag annonceres i Ugeavisen og i Guldborgsund Avis’ netavis
(www.guldborgsundavis.dk).
Hvis du fremover ønsker Folkeuniversitetets program tilsendt, kan du
henvende dig til et af komiteens medlemmer:
Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:
Vibeke Bille-Hansen, formand
Børge Helleskov, kasserer
Inger Bolt Jørgensen, sekretær
Helga Høj Hansen
Inge Høegh
Aage Thustrup Mortensen
Lykke Hansen, revisor

tlf.: 54 87 20 52
tlf.: 54 87 12 50
tlf.: 54 87 36 61
tlf.: 54 87 14 42
tlf.: 54 87 31 63
tlf.: 54 87 18 37
tlf.: 54 87 18 37
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Søndag den 21. november 2010, kl. 13.30:
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v/forfatteren Einar Már Guðmundsson
Søndag den 13. marts 2011, kl. 13.30:
”Det falsterske Dige – en følge af Stormfloden 1872”
v/ingeniør Kaj Dreijer
Søndag den 10. april 2011, kl. 13.30:
”Ida Jessen – en fremmed banker på”
v/lektor Jan Zimmermann

