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Torsdag 7. september Danskernes historie
En eksemplificering af Folkeuniversitetscenterets ønske om, at videnskabelige
afhandlinger også skal til ”folkelig” bedømmelse.
Kl. 10.00 Ankomst og velkomstkaffe

September
7.
8.
15.
16.
20.
24.
28.

Om danskerne og dansk kultur v/ Carsper Andersen, Bertel Haarder og Steffen Gram
Grundtvigs fødselsdag v/ Per Mikkelsen, Chr. Ulrich Terp og Erik A. Nielsen
Geologiens dag
Stjernehimlen v/ astronom Ole J. Knudsen
Mad og sprog v/ Forskningschef Michael Ejstrup
Et vestjysk erhvervseventyr v/ direktør Kenneth Iversen, Unimerco
Mit liv med CERN. Et gensyn med fysikeren Holger Bech Nielsen

Caspers afhandling gør dansk identitet 1000 år ældre. Hans hypotese er, at der opstod en kongemagt allerede i 4-500 tallet. I starten af 500 tallet opstår betegnelser, som senere blev til daner og
senere igen til danskere. I 1800-tallet bestod den danske identitet af folkemøder og fædrelandssange. I dag er det sportsbegivenheder og bestemte former for mad, der er del af ”det danske”.
kl. 13.00 Frokost
kl. 14.00 Dansk kultur v/ Bertel Haarder

Oktober
2.
5.
12.

kl. 11.00 Præsentation af ph.d. afhandling v/ Casper Andersen: ”Da danskerne blev danske”
(Vejleder dr.phil. Anders Bøgh)

Reformationen i filosofisk perspektiv v/ prof. emer. Hans Fink
De sidste katolske bisper og Hans Tausen v/ dr.phil. Anders Bøgh m.fl.
Stjernehimlen v/ astronom Ole J. Knudsen

Kaffe og fællessang: jvf. Dansk Nationalfølelse genspejlet i Fædrelandssange
(Roar Skovmand 1941)
kl. 17.00 Verden i følge Gram v/ Steffen Gram
Samlet pris foredrag 100 kr. Kaffe og frokost 100 kr.
Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

November
1.
8.
14.
25.
28.-30.

Aksel Schiøtz v/ operaeksperten og forfatter Henrik Engelbrecht
Nyt fra rumfarten v/ astrofysiker Michael Linden-Vørnle
Stjernehimlen v/ astronom Ole J. Knudsen
Bjørn Nørgaard v/ Johan Bender
Den lutherske præstegård. Udstilling og foredrag.

kl. 19.00 Fødselsdagsmiddag for Bertel Haarder for alle interesserede ved tilmelding og
betaling: 150 kr. senest 5. september.

Fredag 8. september Grundtvigs fødselsdag
kl. 17.00

Gudstjeneste i Råsted Kirke v/ sognepræsterne Per Mikkelsen (Venø)
og Christian Ulrich Terp (Stadil-Tim-Vedersø).

kl. 18.00

Let aftensmåltid på Skærum Mølle

kl. 19.00

Fødselsdagstale v/ prof. emer. Erik A. Nielsen: Grundtvig med et
sideblik på reformationen

December
2. -3.

Villemoes, Skærum Mølle og vestjysk iværksætterikultur v/ Esben Gaugaard

Nærmere oplysninger om alle vore arrangementer findes på www.skaerum.dk
Tilmelding til arrangementerne på telefon 9748 1322
eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Følg os på www.facebook.com/folkeuniversitetscenteret

150 kr. Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Senest den 3. september.

Overnatning den 7.-8. september er muligt ved deltagelse
i begge arrangementer.

15. september Geologiens dag
kl. 15.00

Kig ind i Teglværksmuseet og se vores hvalknogle og hør om lergrav, hvalknogler og
Gramhavet
Vær opmærksom på rundvisninger i Gram lergrav

20. september Mad og sprog
kl. 19.30

Om mad og sprog – fra offentlig mad til ernæring
- et led i ”Hearts & Minds” - en vidensfestival om mad of det gode liv
Hvad betyder ”offentlig mad” og ”ernæring”?

v/ Forskningschef Michael Ejstrup

- en blændende formidler med en fortid som diætist på offentlige sygehuse
Pris 50 kr.

kl. 18 - 19 Det er muligt at tilmelde sig et forudgående Karen Marie Germann aftensmåltid med
lokale råvarer til pris 150 kr.

24. september En god søndagseftermiddags-oplevelse
kl. 16.00

Om Eva Dahl
Støtteforeningens sekretær og kasserer Eva Dahl er 17. juni afgået ved døden efter en
hjerneoperation. Sin sidste tid tilbragte Eva på hospice i Hvide Sande.
Eva Dahl, som har varetaget udgivelsen af Skærum-Nyt (og ført kartotek over foreningens medlemmer med kontingentindbetaling, adresseændringer mv.), har gjort en stor indsats i
støtteforeningens arbejde.
Eva var altid engageret, i såvel støtteforeningen som Folkeuniversitetscenterets ”ve og vel”
- og bidrog stærkt med sin kreative evne og sin regnskabsmæssige ordenssans.
Kun i den seneste tid under indflydelse af sygdommen måtte hun ”sige fra”.
Eva er og vil fortsat være savnet i arbejdet.
Vi siger tak for de mange gode år.

Vestjyske værdier i et globalt virke

v/ direktør Kenneth Iversen, Unimerco
Mange kender sikkert navnet ”Unimerco” og sikkert også personen bag: Direktør
Kenneth Iversen. Kenneth Iversen vil søndag eftermiddag fortælle om sit ”erhvervseventyr” og om sit liv bygget på vestjyske værdier.
Der er kaffe på kanden til en god samtale. Evt. børn (gratis) får under foredraget en
rundvisning på Skærum Mølle, så en familietur er mulig.
50 kr. Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Uddrag fra Kraks Blå Bog om Kenneth Iversen:
Iversen Kenneth direktør; f. 1/6 1048 i Thyborøn; Søn af fiskeeksportør Harald Iversen og Mary f.
Christensen. Realeks. (Thyborøn Skole) 1965; revisionsassist. 1965-68; Højere Handelseks. (Herning
Handelsskole) 1970; Økonomichef, Business Jet Flight Center A/S 1970-74; HD (regnskab, Handelshøjskolen i Kbh) 1974-76; HD (afsætningsøko., Handelshøjskolen i Århus 1979 og (org. smst.) 1982.
Økonomichef, Unimerco 1976, dir., Unimerco Group A/S 1978, adm. dir. smst. fra 1985, till. adm. dir.
for Unimerco AB, Jönköbing fra 1991, for Unimerco Ltd.., Lichfield fra 1995, for Unimerco Finance
A/S fra 1996, for Unimerco A/S fra 1998 og for UM Danida GmbH, Ludwigsburg fra 2000.
Poster fra 2011: CEO og President i Kyocera Unimerco A/S; adm. dir. Kyocera Unimerco Tooling A/S;
adm. dir. i Kyocera Unimerco Fastening A/S m.fl.
Fmd. for best. for Unimerco A/S 1995-2011. Fmd. for best. for Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning
1995-2006, Formand for Herning Ervervsråd 1987-90 og 1993-95. Formand for Iversen Kommisionen
(bestående af repræsentanter fra DK’s Fiskeriforening) m.fl.

Vi anmoder medlemmer, som af ovennævnte grund ikke har kunnet indbetale årets kontingent at
gøre det til konto: 7590 0005542215
Desuden vil vi gerne p.g.a. den ”utilregnelige” og dyre postsituation gerne vide, om man har mulighed for at tilmelde sig mailudsendelsen af Skærum-Nyt, og i givet fald meddele os dette på mail:
lizzie.toldbod.sorensen@hotmail.com

