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Velkommen til sæsonen 2018-19 i Folkeuniversitetet i Nysted!

Oplyst og opløftet. Disse to ord skulle gerne være karakteristiske for den
stemning, man befinder sig i, når man har deltaget i et af vores foredrag.
Oplyst, fordi vores foredragsholdere har stor viden inden for deres
fagområde og er dygtige og engagerede formidlere. Opløftet, fordi det er
så dejligt at blive klogere – ikke mindst i samvær med andre interesserede
mennesker.
Sædvanen tro har vi bestræbt os på at sammensætte et alsidigt program,
som det er en fornøjelse at præsentere. Vi håber naturligvis også, at det vil
falde i jeres smag, så vi kan blive mange, der i fællesskab oplyses og
opløftes.
I sidste sæson måtte vi flytte til Sognehuset. Vi er meget glade for, at
Menighedsrådet vil leje huset ud til os, og glæder os til atter at byde
velkommen i det smukke lyse lokale, som sætter så fine rammer både for
tilhørere og foredragsholdere.
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
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Inge-Lise Høring
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Lykke Lund Hansen
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Knud W. Hansen

”Vejrets kulturhistorie”
v/ Meteorolog Jesper Theilgaard
Søndag den 23. september 2018
Fra tidernes morgen har vejret både
været et vilkår og en inspiration for
de mennesker, der har boet her i
landet. I begyndelsen var det
vanskeligt at få et landbrugsland op at
stå, men gradvist lærte man sig nogle
enkle vejrregler – enkelte kan
anvendes den dag i dag og kendes
som de gamle mundheld – og som stadig kan anvendes med godt resultat.
Senere begyndte både malere og digtere at bruge vejret som
inspirationskilde. I foredraget vil der blive vist eksempler på både digte og
malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis. Foredraget giver et
godt indblik i kunstens vejrverden.
Lauritz Tuxens billede “Vesterhavet i storm” er et meget dramatisk
billede. Men er det meteorologisk set et realistisk billede? Det er et godt
spørgsmål, og det kan nok diskuteres – ligesom andre af vore
malerkoryfæers berømte billeder.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Livsglæde og livsmod”
v/ Forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst
Søndag den 28. oktober 2018
Brug livsglæden. Den er gratis. Den er vitterligt til,
men ofte er det den syge, den handicappede, som skal
fortælle den raske, hvor lyset skinner. Livet er en
udfordring. Livsglæde er at sige ja til livet, mens man
har det. Husk det!
Bjarne Nielsen Brovst er en kendt og skattet
foredragsholder med rod i højskolen, bl.a. som
mangeårig forstander på Pensionisthøjskolen Rude Strand.
Desuden er han meget produktiv som skribent og forfatter. Bjarne Nielsen
Brovst har en stor læserskare til sit folkelige forfatterskab, hvad end det er
romaner, digte, fortællinger, biografier eller løgnehistorier.
Bjarne Nielsen Brovst kan betragtes som en klassisk højskolemand, han
hylder fortællingen, og hans håb er, at man kan høre hans stemme, når man
læser en af hans mange, mange bøger.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Kunst og dannelse”
v/ Kunsthistoriker, mag.art. Gitte Tandrup
Søndag den 18. november 2018
Den nye interesse for ordet dannelse er interessant.
Hvordan får vi udviklet selvstændige mennesker
med dannelse? Hvordan kan man fremme ”en indre
forbedring og forædling”? Hvordan kan begrebet
humanitet få så stort et indhold som muligt i den
enkelte? Hvordan styrke den etiske sans? Og man kan spørge videre: Kan
kunsten være en medspiller i den proces?
Foredraget vil give et perspektiv omkring det. Det gælder den kunst
gennem tiden, som har dannelseskraft i sig. Det kan være antikkens Fidias,
gotikkens Giotto, ungrenæssancens Donatello og højrenæssancens
Michelangelo. Deres figurer var på gaden, så man dagligt skulle få dem
ind i sindet. Der vil også blive knyttet an til den klassiske modernisme,
hvor der stadig er opfordrende meddelelser.
I den nyere kunst er der også kunstnere, der vil have os til at tænke og
mærke livet i dets smerte og mulighed. Det gælder serber-amerikaneren
Marina Abramovic (f. 1946). Hun har siden 1970’erne lavet performance,
hvor der er noget på spil. Som i 2010 på Moma i New York, hvor gennem
tre måneder hver dag satte sig timevis i en stol og tavst tilbød sit nærvær til
de mennesker, der satte sig over for hende, med et lysende stærkt blik,
klædt i rødt, sort eller hvidt.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Arkæologiske udgravninger. Femern Bælt”
v/ Museumsinspektør Bjørnar Måge
Søndag den 20. januar 2019
Med afsæt i de omfattende udgravninger i
forbindelse med Femern projektet, som
Museum Lolland Falster har udført øst for
Rødbyhavn, vil museumsinspektør Bjørnar
Måge fortælle om livet på det sydlige Lolland i
sten- og bronzealder. Vi vil både høre om det arkæologiske projekt, som
grundet volumen og placering i nu inddæmmede arealer, har været noget
ud over det sædvanlige, og om hvad den nye viden, som udgravningerne af
det ekstremt velbevarede materiale, har genereret.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Fra smart spin til politikerlede”
v/ Professor i retorik Christian Kock
Søndag den 24. februar 2019
Er politikernes indstuderede måder at tale og debattere
på med til at svække deres troværdighed og troen på
demokratiet? Christian Kock vil i sit foredrag give
eksempler på denne praksis.
Chr. Kock har udgivet flere bøger og artikler med
analyser af sprogets anvendelse i den politiske debat.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Vild natur med store vilde dyr i Danmark –
hvorfor og hvordan?”
v/ Professor, ph.d. i biologi Jens-Christian Svenning
Søndag den 17. marts 2019
Efter 200 års fravær er der igen ulve i
Danmark – og rundt om i landet er der
stigende chancer for at se kronhjort, bæver,
bisoner, vilde heste m.m. Der tales endda
om elefanter.
Hør om de store dyr, der hører hjemme i
den danske natur. Hvilken betydning har de
for økosystemerne, og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud for store
vilde dyr i Danmark og Europa? Og hvilken rolle kan de spille i
naturforvaltningen, som en vigtig komponent i rewilding?

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.
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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