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Velkommen til sæsonen 2022/23 i Folkeuniversitetet i Nysted

Vi har i vores valg af emner søgt at tilgodese så mange interesser som
muligt med seks yderst forskellige foredrag, som vi håber vil vække
interesse og skabe et som sædvanligt godt fremmøde.
Folkeuniversitet står for folkelig universitetsundervisning, for kultur, for
information og for oplevelse. Grundlaget er den danske oplysningstradition.
Alle er velkomne i Sognehuset i Nysted. Husk unge under 18 år har gratis
adgang.
Hjertelig velkommen til en ny sæson i Nysted Folkeuniversitet.

Venlig hilsen
På komiteens vegne
Lone Bædkel

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted Sognehuset, Østergade 24 C i Nysted.
Det koster 70 kr. pr. deltager, og som noget nyt er kaffe/te og kage
medregnet.
Alle foredrag bliver omtalt i lokalaviserne og sociale medier.

Danske stjernearkitekter
v/ Cand.mag. i medievidenskab og kunsthistorie Mathilde Teglgaard
Nielsen
Søndag den 18. september 2022

Hvad ville Sydney være uden sit Operahus, Aarhus uden sit rådhus og
København uden sine havnebade? Dette foredrag fortæller historien om
dansk arkitektur fra nyklassicisme og historicisme over funktionalisme og
postmodernisme til nutidens mangfoldige strømninger ved at sætte fokus
på nogle af de mesterarkitekter, der har tegnet udviklingen siden
begyndelsen af 1800-tallet. Hvorfra hentede de deres inspiration, og hvori
bestod deres originalitet? Vi skal stifte bekendtskab med bl.a. C.F. Hansen,
M.G. Bindesbøll, Martin Nyrup, Ragna Grubb, Arne Jacobsen, Jørn Utzon,
Dorte Mandrup og BIG.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 70 kr.

Kunsten at give en gave
v/ Antropolog Pia Lund Poulsen
Søndag den 16. oktober 2022

Gaver findes i mange former og betydninger. Julegaver, firmagaver,
nådesgaver og talegaver. Julen er en højtid, hvor gaver får særlig stor
betydning for vores sociale relationer.
I dette foredrag taler Pia Lund Poulsen om gaver, deres betydning og
sociale rolle i forskellige kulturer. Selvom det at give gaver fremstår som
en frivillig social aktivitet, så findes der ofte stramme regler af formel og
social art, som omgiver gaveudveksling. Kan man give en ged? Eller
modtage en panda?
Vi tager fat om gavens betydning både i gammel tid og i vores tid,
ude i verden og hjemme hos os selv.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 70 kr.

Grønland i fokus – klimaændringer og politisk brændpunkt i
Arktis
v/ Magister i eskimologi Jørn Berglund
Søndag den 13. november 2022

Jørn Berglund er magister i eskimologi Fra Københavns Universitet og har
haft et rigt arbejdsliv og oplevet mange spændende ting i Arktis.
Han har dels rejst og boet i hele det circumpolare område, der omfatter
Grønland/Færøerne/Danmark, Canada, Alaska/USA, Island, Finland,
Norge, Sverige og Chukotka/Sibirien/Rusland.
Til belysning af både aktuelle og historiske emner inddrager Jørn Berglund
blandt andet klimaændringerne og det nye trusselsbillede i Arktis.
Præsident Donald Trump påkaldte sig stor opmærksomhed med sit
købstilbud, som skabte ny fokus om Rigsfællesskabets betydning og
Grønlands fremtid. Forhold som Jørn Berglund blandt andet belyser og
skaber videre debat om i sit foredrag.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 70 kr.

Brobygningskulturens udvikling i Danmark og dens
indvirkning på dansk samfundsliv
v/ Cand.mag. i historie og geografi Michael Hertz
Søndag den 22. januar 2023

I løbet af det 20. århundrede blev de danske landsdele knyttet tættere
sammen ved hjælp af et stigende antal nye broer. Broer kom til at afløse
færger, rutebåde og coastere i det indenlandske trafikbillede.
Ligesom tilfældet var, da vi i det 18. århundrede begyndte at anlægge
chausséer og i det 19. århundrede begyndte at anlægge jernbaner, måtte vi
i begyndelsen også indhente udenlandsk sagkundskab og know-how, da vi
stod over for at opføre de første jernbanebroer. Senere har danske
brobyggere imidlertid formået at gøre sig gældende, også ved store
internationale projekter.
Foredraget trækker udviklingslinjen fra oldtiden gennem forskellige
tidsaldre og frem til i dag.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 70 kr.

Dansk naturkrise, vildere naturnationalparker og dyrevelfærd
v. Cand.mag. i idéhistorie Rune Engelbreth Larsen
Søndag den 26. februar 2023

Et billedrigt natur-foredrag
På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som
følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug.
Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i bund i EU – og derfor er
der brug for at gentænke en dansk naturforståelse, der i højere grad tager
udgangspunkt i naturens egne præmisser.
I ord og naturbilleder gør Rune Engelbreth Larsen os klogere på den
danske naturkrise, og hvorfor vildere naturnationalparker kan være en del
af løsningen på problemet. Konceptet "naturnationalpark" er under
etablering 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber debat om
dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man færdes blandt store dyr som vilde
heste, bisoner og elge i danske landskaber.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted. OBS ! Tid: kl. 14-16. Entré: 70 kr.

Englesang og djævlemusik
v. Mag.art. i musikvidenskab Leif Balthzersen
Søndag den 19. marts 2023

Middelalderens musik er fuld af kontraster. På den ene side har vi den
smukke énstemmige og flerstemmige kirkemusik, hvor musikken er til
Guds ære, og på den anden side har vi den livlige verdslige musik, der
blandt andet blev brugt til syndige ting som underholdning og dans.
Musikken i middelalderen er en spændende og anderledes klangverden at
gå på opdagelse i for os i dag, og i foredraget hører vi om og får eksempler
på denne farverige musik, og vi ser også billeder af de storslåede
katedraler og de forgyldte manuskripter.
Leif Balthzersen har bl.a. været musikchef for Sønderjyllands og Aarhus
Symfoniorkester, og har skrevet flere bøger, hvor han vejleder læseren til
at lytte til klassisk musik.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 70 kr.

Lad os mødes i Folkeuniversitetet!

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted i Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.
Det koster 70 kr. pr. deltager, unge under 18 år gratis, og der er ingen
tilmelding.

Prisen er steget en smule, men som noget nyt er kaffe/te og småkagerne
gratis.
Alle foredragene omtales i lokalaviserne.
Find flere oplysninger på hjemmesiden: fuko.dk/komite/nysted-folkeuniversitet
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