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Velkommen til endnu en sæson i Nysted Folkeuniversitet.
Folkeuniversitet, et sammensat ord, som så fint beskriver sit formål: at
bringe folk og universitet sammen. Således er niveauet tilpasset ganske
almindelige mennesker, som får en fin mulighed for at møde engagerede
foredragsholdere og få indblik i den nyeste viden inden for deres
fagområde.
Interesse og åbenhed er altså eneste forudsætning for at deltage i
foredragene.
Vi håber, at sæsonens tilbud vil appellere til mange, således at vi kan få
nogle gode søndage med ”højt til loftet” til glæde og inspiration.
Lad os mødes i Folkeuniversitetet!

Find flere oplysninger på vores hjemmeside: www.fu-komiteer.dk/nysted
Komiteen modtager meget gerne ideer til fremtidige arrangementer.

Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:
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”Asger Jorn”
v/mag.art. Rasmus C. Olsen, København
Søndag den 21. september 2014

I 2014 ville Asger Jorn være fyldt 100 år. Jorn er indiskutabelt
efterkrigstidens mest internationalt anerkendte danske kunstner.
Jorn var ikke kun skaber af tusinder af malerier, hundreder af keramiske
og grafiske arbejder - han var tillige medstifter af flere kunstneriske
sammenslutninger, hvoraf den bedst kendte er COBRA, og en flittig
skribent med talrige artikel- og bogudgivelser bag sig.
Foredraget vil sammenflette Jorns omfattende produktion til en samlet
skildring af mennesket Asger Jorn, og anskueliggøre, hvad der gør ham til
en ener i dansk kunst.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted på Kirkestien 6B, Nysted.
Det koster 60 kr. pr. deltager, og der er ingen 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.

”Hvad er kræft, og hvordan behandles den?”
v/professor dr.med. Mikael Rørth
Søndag den 26. oktober 2014
Kræftsygdomme skyldes ændringer af cellens DNA,
hvis konsekvenser er uhyre komplicerede. Disse
ændringer i arveanlæggene sker hele tiden og er
nødvendige for udviklingen og evolution, men de
kan også betyde, at cellerne bliver til kræftceller,
som vokser ukontrolleret og spreder sig.
Vi skal høre om mulighederne for behandling af
kræft. Ud over de traditionelle behandlinger som
kirurgi, strålebehandling og kemoterapi er der med ny indsigt i molekylær
biologi, IT-udvikling og tekniske fremskridt skabt mulighed for forbedrede
behandlingsresultater. Fremtiden vil vise stadig nye måder at angribe
kræften på, og betydningen af patientens medvirken fysisk og psykisk må
også inddrages.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Islamisk feminisme”
v/cand.mag. Jesper Pedersen
Søndag den 16. november 2014
I 2005 holdt Amina Wadud som den første
kvinde en fredagsprædiken for en forsamling af
både mænd og kvinder i en kirke i New York.
Begivenheden sendte chokbølger gennem den
muslimske verden.

Det var imidlertid ikke starten på kvindekampen i Islam; det var snarere
kulminationen på en kamp, der startede i 1980'erne, og som i disse år er
ved at udvikle sig til en verdensomspændende kamp for kvinders
rettigheder i islam.
I dette foredrag følger vi udviklingen fra 1980'erne frem til nutidens
muslimske kvinder, der laver moskebesættelser, indtager prædikestolene,
fortolker Koranen selvstændigt, slår teser op på moskedørene (ligesom
Luther) og meget andet.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Middelalderborgen”
v/museumsinspektør cand.mag. Kåre Johannessen
Søndag den 25. januar 2015
Borgene er vel nok det første, de fleste tænker på når
man siger "middelalder": knejsende tårne, stejle
mure, brede voldgrave og vansmægtende prinsesser i
hvert eneste vindue... men det var nu ikke helt sådan,
de fleste borge så ud i middelalderen - og da slet
ikke i Danmark!
Borgenes kulturhistorie afspejler den store historie.
Et studie af borge og befæstninger kan fortælle meget om
samfundsforhold, levevilkår, teknologi - og en mængde andre sider af livet
dengang!
Med afsæt i lokale fund og lokaliteter fortæller Kåre Johannessen om
udviklingen inden for befæstninger, fra slutningen af vikingetiden til
udgangen af middelalderen.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Vulkaner”
v/forfatter og rejseleder Henning Andersen
Søndag den 22. februar 2015
Vulkaner har betydning for al form for liv på
jorden – såvel det skabende som det
ødelæggende. Via billeder og tegninger
beskrives jordens indre, forskellige vulkantyper
– herunder de helt specielt kraftige
supervulkaner - og vulkanudbrud. Både
historiske vulkanologer og den helt moderne vulkanforskning omtales. Et
klassisk natur- og kulturgeografisk foredrag.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved vores
egen i Horreby Lyng”
v/biolog Anita Pedersen
Søndag den 22. marts 2015
Foto: Anita Pedersen

På Lolland Falster har vi to højmoser. Den største
og eneste på Falster er højmosen Horreby Lyng. I
2013 fik Guldborgsund Kommune tildelt ca. 20
mio. kr. til et naturgenopretningsprojekt af mosen.
Projektleder Anita Pedersen fra Guldborgsund
Kommune vil fortælle om, hvad en højmose er samt dens dannelse.
Hvilke trusler er der mod højmoserne i fremtiden, og hvorfor har EU og
staten prioriteret at give så mange midler til højmosenaturgenopretning?
Afslutningsvis vil der blive fortalt om selve projektet i Horreby Lyng.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Vel mødt i
Nysted Folkeuniversitet.

Søndag den 21. september 2014, kl. 13.30:
”Asger Jorn”
v/mag.art. Rasmus C. Olsen

Søndag den 26. oktober 2014, kl. 13.30:
”Hvad er kræft, og hvordan behandles den”
v/professor dr.med. Mikael Rørth

Søndag den 16. november 2014, kl. 13.30:
”Islamisk feminisme”
v/cand.mag. Jesper Pedersen

Søndag den 25. januar 2015, kl. 13.30:
”Middelalderborgen”
v/museumsinspektør cand.mag. Kåre Johannessen

Søndag den 22. februar 2015, kl. 13.30:
”Vulkaner”
v/forfatter og rejseleder Henning Andersen
Søndag den 22. marts 2015, kl. 13.30:
”Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved
vores egen i Horreby Lyng”
v/biolog Anita Pedersen

