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Velkommen til sæsonen 2017-18 i Folkeuniversitetet i Nysted!
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.
I år er det 110 år siden Folkeuniversitetet begyndte sine aktiviteter i
Nysted. Vi kan være lidt stolte af, at en så lille by som vores kan
præsentere den type foredragsvirksomhed. Det skyldes at ildsjæle gennem
årene har arbejdet for sagen, at venligt stemte sponsorer har hjulpet i
trange tider, men først og fremmest at publikum har bakket op - uden
gæster intet Folkeuniversitet!
Således håber vi også, at denne sæsons program vil appellere til rigtigt
mange.
I forhold til de senere år er der en væsentlig forandring, idet vi har måttet
skifte foredragssted. Kirkestien 6B har været vores ramme, men da
ejendommen er sat til salg, er vi flyttet til Sognehuset. Vi vil gerne også
her takke Ib Foss Hansen for godt samarbejde gennem årene.
Lad os mødes i Folkeuniversitetet!
Find flere oplysninger på hjemmesiden: fuko.dk/komite/nysted-folkeuniversitet
Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:
Marianne Bruun Hansen, formand

tlf.: 29 36 48 24, embruunh@gmail.com

Anette Watz, kasserer

tlf.: 51 70 53 58

Inger Bolt Jørgensen

tlf.: 54 87 36 61

Aage Thustrup Mortensen

tlf.: 54 87 18 37

Inge-Lise Høring

tlf.: 24 89 79 73

Lykke Lund Hansen

tlf.: 54 87 18 37

”Agnes Henningsen – en let gang på jorden”
v/ cand.mag., lektor Jutta Bojsen-Møller
Søndag den 1. oktober 2017
Agnes Henningsen var barn af det moderne
gennembrud, en gruppe borgerlige intellektuelle og
kunstnere, som med Georg Brandes i spidsen kritiserede
det gamle samfunds værdier og satte spørgsmålstegn
ved kvindens rolle som “englen i huset”. De krævede
også en kritisk, engageret digtning. Agnes Henningsens
liv og forfatterskab var en lang kamp mod samfundets
dobbeltmoral. Hun skrev også i sine tidlige romaner
stærkt selvbiografisk, og det samlende tema er kærlighed. For hende er
kærligheden også den sanselige side, og kvinderne i hendes forfatterskab
er ikke frigide hysterikere eller passive selvudslettende kvinder, spærret
inde i ægteskabets snærende bånd. Det er frie kvinder, som forener
arbejde, moderskab og kærlighed, og ifølge Agnes Henningsen er
kvinderne kærlighedens præstinder. Hun var ikke optaget af politik eller
kvindesagen, og hun klædte sig ikke som en blåstrømpe, men gik i flotte
kjoler og med store hatte. Samtiden så hende som en pikant og letsindig
kvinde, hvis frækhed ingen grænser havde. Hun ønskede selv “en let gang
på jorden”, og det var for hende ensbetydende med en varm, munter
indstilling til livet. Dette blev det gennemgående motiv i hendes 8 binds
erindringsværk, som hun skrev i 1940´erne, da hun selv var i
halvfjerdserne. Disse erindringer gjorde hende kendt og elsket i
befolkningen, og foredraget vil især fordybe sig i de tre første bind, hvor
man møder et varmt og åbent menneske, som møder verden med
opspærrede øjne.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Hold hjernen i gang, få indblik i den aldrende hjerne og
styrk dit hjerne-netværk”
v/ læge, lektor Ellen Garde
Søndag den 29. oktober 2017
Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi
bedre og bedre til at se de spor alder, livsstil og
sygdom efterlader. Hjernen er vores helt personlige
dagbog. Ved foredraget tages du med på en rejse ind i
hjernen og får med detaljerede billeder indblik i hvad
synlige aldersforandringer betyder for hjernens funktion. Bagefter
præsenteres den nyeste viden om, hvordan du selv kan styrke din hjernes
netværk fra fysiske og mentale tiltag til betydningen af socialt samvær,
kost og søvn.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Geologiske fund ved stranden”
v/ cand.scient., geolog, museumsinspektør Palle Gravesen
Søndag den 19. november 2017
De danske strande rummer en overdådig rigdom på
løse sten, som under istiden er kommet til os fra
Sydnorge, Sverige og Østersøområdet. Det er bl.a.
sten dannet dybt nede i gamle foldekæder og ved
vulkanisme af forskellig slags, der har fundet sted så
tæt på os som fx i Skåne.

Der er også aflejrede bjergarter (de såkaldte sedimenter), der kan
indeholde mange slags forsteninger som fx trilobitter og blæksprutter fra
Öland, koraller og søliljer fra Gotland samt plantefossiler fra Skåne og
Bornholm. Og så er der de talrige fossiler i den lidt gådefulde flint fra
skrivekridtet og danskekalken.
Hertil kommer “Nordens Guld”, det berømte rav, der kan indeholde
insekter og andet fra tertiærtidens vidtstrakte skove.
Foredraget linder på sløret til den fascinerende verden, som de danske
strandsten rummer.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”De fremtidige fællesskaber”
v/ journalist, forfatter Karen Lumholt
Søndag den 21. januar 2018
Gode lokalsamfund gør en forskel. Når vi forsker i, hvad
der gør mennesker lykkelige, er det tydeligt, at det ikke
er at være kendt, men at være genkendt. Vi trives, når
der både er nogen, der behøver os - og nogen, som vi
ved, har lyst til at kere sig om os. Vi vil både give og
gives til - og vi vil være en del af noget. Så hvorfor
skaber vi ikke samfund, som tager højde for dette?
Politikerne trækker i den forkerte retning med bureaukratiske systemer, der
tingsliggør og fremmedgør mennesker. Men vi kan selv. Der hvor vi bor,
kan vi skabe fremtidens fællesskaber, som både er økonomisk og socialt
bæredygtige.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Dansk Vestindien – i arkiverne og i virkeligheden”
v/ cand.mag., rigsarkivar, seniorforsker Erik Gøbel
Søndag den 18. februar 2018
Dansk Vestindiens historie er spændende, især hvis
man påtænker selv at rejse til de tre små skønne
tropeøer – St. Thomas, St. Jan og St. Croix.
Dannebrog vajede over kolonien fra 1672 til 1917, og
gennem hele perioden udspillede der sig et broget liv.
På St. Thomas dominerede international handel og søfart, medens St.
Croix var øen, hvor slaverne producerede rørsukker. Slaverne blev hentet i
Afrika, hvor vi også havde en koloni; men Danmark var den første nation,
som besluttede at forbyde den umenneskelige transport over Atlanten.
I 1848 kom det til et slaveoprør på St. Croix, og
generalguvernør Peter von Scholten frigav slaverne.
Derefter gik det ned ad bakke for Dansk Vestindien, og i
1917 solgte vi øerne til USA. I dag hedder øerne US
Virgin Islands, og der er bevaret mange interessante
minder fra den danske tid. Alt dette vil Erik Gøbel
levendegøre i tale og billeder.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Flodkrydstogt på Donau”
v/ lærer, skolekonsulent Christian Friis
Søndag den 18. marts 2018

Floden Donau har gennem mange
århundreder været en vigtig handelsvej,
der har været med til at skabe store, stærke
byer i Midteuropa. Foredragsholderen vil
fortælle om turen fra Passau i Tyskland til
Budapest og retur. Kulturbyerne Wien,
Budapest og Bratislava vil blive beskrevet
og vist på et omfattende power-pointprogram. Prag indgår også i
foredraget, da mange rejsende gør ophold der før eller efter krydstogtturen.
Der lægges i særlig grad vægt på byernes kulturhistorie.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted i Sognehuset, Østergade 24 C,
Nysted.
Det koster 60 kr. pr. deltager, unge under 18 år gratis 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.
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