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Velkommen i Nysted Folkeuniversitet sæson 2011/12
Folkeuniversitetet byder nye og gamle brugere velkommen. Som altid
har komiteen søgt at tilgodese så mange interesser som muligt og
håber, at det er lykkedes også denne gang.
Sæsonen indledes den 25. september, hvor mag.art. Henning Bender
fortæller om ”Udvandringen fra Lolland-Falster til USA i perioden 18471914”, et emne mange interesserer sig for. Efterfølgende, den 23.
oktober, kommer dr. theol. Ole Jensen med foredraget ”På kant med
Klodens klima”, og den 20. november slutter professor Jørgen Bæk
Simonsen året af med foredraget ”Det nye Mellemøsten – de folkelige
oprør og deres betydning”.
Biskop Steen Skovsgaard indleder det nye år den 22. januar, hvor han
viser billeder og fortæller om de danske menigheder i Argentina. Den
26. februar skal vi høre om det at være dansk i et multikulturelt
samfund, og den 18. marts handler et billedforedrag om to af Verdens
store litterater, Grundtvig og Tagore og om den næste stormagt, Indien.
Som altid indgår der en ekskursion i løbet af sæsonen. Den 15. april går
turen til Gisselfeld Kloster, til Orangeriet, hvor vi skal høre landskabsarkitekt Gregory Bryan Kobett fortælle om ”Historiske Haver”, spadsere
lidt rundt i Parken og indtage frokost i Klostercafeen.
Alle foredrag afholdes på Kirkestien 6B i Nysted og altid klokken 13.30.
Undtaget er foredraget 18. marts, der finder sted på ”Stoppestedet”,
Jernbanegade 24 i Nysted.
Kom og vær med i vores Folkeuniversitet, forny din viden eller lær noget
mere. Folkeuniversitetet er åbent for alle, der er intet medlemskab,
men til ekskursionen til Gisselfeld Kloster er der tilmelding.
Hjertelig velkommen til en ny sæson.
På komiteens vegne
Vibeke Bille-Hansen

Søndag den 25. september 2011
”Udvandringen fra Lolland-Falster til USA i perioden 1847-1914”
v/forfatter mag.art. Henning Bender
I årene mellem 1850 og 1914 var Danmark en af de
nationer i verden, der havde flest oversøiske udvandrere
målt i forhold til befolkning. Tidligst og kraftigst var
udvandringen fra Lolland, hvorfra mere end 10.000
drog af sted. Hovedsageligt til USA, men også til
Canada, Sydamerika, Australien og New Zealand. Henning Bender vil
fortælle om, fra hvilke sogne og byer udvandrerne fra Lolland kom, og
hvem de var. Hvorfor, hvornår og hvordan de rejste, og han vil fortælle om
og vise egne fotografier fra de steder i det fremmede, hvor udvandrerne fra
Lolland særlig slog sig ned.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Søndag den 23. oktober 2011
”På kant med klodens klima”
v/ dr.theol. Ole Jensen
Mennesket er på kollisionskurs med klodens klima. Naturen er såret af
overudnyttelse. Vækst er økonomiens mantra – også nu, hvor det hedder
”grøn vækst”. Men man kan ikke vokse uendeligt på endelig plads. Det er
vores natursyn, det er galt med. I praksis er det et brutalt natursyn. Vi
mener, at naturen er til for vores skyld alene. Derfor overudnytter vi den.
Der er ikke noget, der bremser os. Det må vi nødvendigvis ændre. Naturen
er ikke kun til som ressourcer for os mennesker. Den har sin egen vælde,
skønhed og værdighed. Og den er basis for alt. Derfor må den holdes

intakt, og dens mangfoldighed må bevares. Vi må genvinde agtelsen for
skaberværket.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Søndag den 20. november 2011
”Det nye Mellemøsten – de folkelige oprør og deres betydning”
v/professor dr.phil. Jørgen Bæk Simonsen

I foredraget redegøres for de
forskellige årsager, der i de første
måneder af 2011 bragte flere regimer
i den arabiske verden til fald. Der er
flere identiske problemer i staterne i
den arabiske verden, men der er også betydelige forskelle - og vurderinger
af, hvorledes fremtiden skal indrettes. Foredraget opregner en række
konsekvenser af de folkelige oprør, og hvad de kan komme til at betyde for
forholdet mellem Europa og den moderne arabiske verden.
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.
I forbindelse med foredragene er der en pause med mulighed for at købe
kaffe/te /småkager for 15 kr. eller øl/vand til henholdsvis 7 og 5 kr.
Alle foredragene annonceres i Ugeavisen og omtales i lokalaviserne.

Søndag den 22. januar 2012
”Danskere i det fremmede – Argentina”
v/biskop Steen Skovsgaard

Biskop Steen Skovsgaards foredrag handler om de fire danske menigheder
i Argentina. Disse fire menigheder er udover at være en del af biskoppens
tilsynsforpligtelse også venskabsmenigheder med Lolland-Falster Stift. I
marts 2011 var der 41 fra Lolland-Falster Stift, som deltog i en rejse til
Argentina, og det er bl.a. på baggrund af denne rejse, Steen Skovsgaard vil
vise billeder og fortælle om Argentina.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 26. februar 2012
”I Danmark er jeg født - om danske værdier”
v/tidligere højskoleforstander Ole Brunsbjerg

Om danske værdier i en multikulturel tid. Findes der
særlige danske værdier, som vi skal værne om? Sprog,
demokrati, sange, hygge, røde pølser, leverpostej….
Kan lille Danmark overleve som nation i en globaliseret verden – i EU? –
som bliver mere og mere internationaliseret? I 1800-tallet talte man meget
om fædrelandskærlighed. Danmark blev mindre, og vi blev kaldt et
stammefolk, som har nok i sig selv? Et foredrag med et historisk
perspektiv, som netop rummer både fortid, nutid og fremtid.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 60 kr.

Søndag den 18. marts 2012
”Grundtvig, Tagore og Indien”
v/frimenighedspræst cand.theol. Mette Geil

N.F.S. Grundtvig rejste ikke selv til Indien, men skriver i
Kristenhedens Syvstjerne om Hindustan, som én af de syv
menigheder. Den indiske poet og folkeoplyser
Rabindranath Tagore (1861-1941) modtog Nobels
litteraturpris i 1913 som den første ikke-vesterlænding.
Tagore var næsten samtidig med Grundtvig, og hans rolle i
Indien kan på mange måder sammenlignes med Grundtvigs
i Danmark – dengang og nu. Tagore rejste flere gange til Danmark, og en
del af hans værker er oversat til dansk.
Bemærk: Foredraget afholdes i Stoppestedet, Jernbanegade 24,
Nysted. Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Søndag den 15. april 2012
Ekskursion til Gisselfeld Kloster med efterfølgende frokost i
Klostercafeen.
Foredrag i Orangeriet: ”Historiske Herregårdshaver”
v/landskabsarkitekt Gregory Bryan Kobett

Vi kører i bus fra Dagli´Brugsen i Nysted kl. 9.00, samler
op ved Kettingehallen kl. 9.10, ved Trekanten i Frejlev kl.
9.15 og ved Banegården i Nykøbing kl. 9.45. Forventet
ankomst til Gisselfeld kl. ca. 11.15. Foredrag (evt.

rundvisning i Orangeriet) kl. 11.30 til 13.15. I forbindelse med foredraget
serveres kaffe/te og rundstykker. Kl. 13.30 – smørrebrød i Klostercafeen.
Afgang fra Gisselfeld kl. 15.30. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00 –
18.30.
Herregårdshaverne er et stykke levende historie med træer, hække og
anlæg, der rækker mange generationer tilbage. De gamle herregårdshaver
blev anlagt i en tid, hvor visionerne var store, og udgifterne til arbejdskraft
var små. Vedligeholdelsesudgifterne til parkerne blev med tiden så store,
at haverne blev omdannet til parker, der kunne holdes alene med en plæneog hækklipper. En del af herregårdshaverne er i de sidste par år blevet
renoveret med støtte fra Realdania. Med udgangspunkt i de danske
herregårdshavers storhedstid skal vi høre om inspirationskilder fra
udlandet, planter, haveelementer og detaljerigdomme, som var på toppen
af tidens mode i 1600-, 1700- og 1800- tallet.
Tilmelding senest d. 29. marts 2012 til Helga Høj Hansen (54871442)
eller Børge Helleskov (54871250). Oplys hvor du stiger på bussen. Pris for
turen inkl. entré, kaffe/te/rundstykker og frokost med 1 øl/vand: 375 kr.

Hvis du fremover ønsker Folkeuniversitetets program tilsendt, kan du henvende dig
til et af komiteens medlemmer:
Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:
Vibeke Bille-Hansen, formand

tlf.: 54 87 20 52

Børge Helleskov, kasserer

tlf.: 54 87 12 50

Inger Bolt Jørgensen, sekretær

tlf.: 54 87 36 61

Helga Høj Hansen

tlf.: 54 87 14 42

Irene Skeel

tlf.: 20 89 15 34

Aage Thustrup Mortensen

tlf.: 54 87 18 37

Inge-Lise Høring

tlf.: 54 87 14 46

Lykke Lund Hansen, revisor

tlf.: 54 87 18 37

FOREDRAG OG EKSKURSION I SÆSON
2011/2012

Søndag den 25. september 2011, kl. 13.30:
”Udvandringen fra Lolland-Falster til USA i perioden
1847-1914”
v/ forfatter mag.art. Henning Bender
Søndag den 23. oktober 2011, kl. 13.30:
”På kant med klodens klima”
v/dr.theol. Ole Jensen
Søndag den 20. november 2011, kl. 13.30:
”Det nye mellemøsten - de folkelige oprør og deres
betydning”
v/professor dr.phil. Jørgen Bæk Simonsen
Søndag den 22. januar 2012, kl. 13.30:
”Danskere i det fremmede - Argentina”
v/biskop cand.theol. Steen Skovsgaard
Søndag den 26. februar 2012, kl. 13.30:
”I Danmark er jeg født - om danske værdier”
v/tidligere højskoleforstander Ole Brunsbjerg
Søndag den 18. marts 2012, kl. 13.30:
”Grundtvig, Tagore og Indien”
v/frimenighedspræst cand.theol. Mette Geil
Bemærk at forelæsningen afholdes i Stoppestedet,
Jernbanegade 24, 4880 Nysted
Søndag den 15. april 2012
”Ekskursion til Gisselfeld Kloster”
Foredrag v/landskabsarkitekt Gregory Bryan Kobett

