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Velkommen til sæsonen 2020/21 i Folkeuniversitetet i Nysted
Sidste sæson sluttede brat med en aflysning af vores foredrag om Kina
netop på grund af coronasituationen. Emnet er jo ikke blevet mindre
aktuelt, og vi har fået Jan Larsen til at komme igen d. 25. okt. med et
opdateret foredrag.
Vi krydser fingre for, at udviklingen ikke forværres, og håber vi kan
gennemføre vores program. Sognehuset er heldigvis et dejligt stort og
luftigt lokale, og vi vil naturligvis sørge for at alle forholdsregler
overholdes, således at det er trygt at deltage.
Et nyt tiltag i år: Vi vil forsøge at gøre unge mennesker mere interesserede
i vores foredragsvirksomhed. Naturligvis sætter vi stor pris på vores
trofaste, modne publikum, men det kunne da være dejligt også at få yngre
med. Derfor en appel til bedsteforældre om at prøve at lokke et barnebarn
med. Unge under 18 år har gratis adgang. Nysted Skole er meget positiv
og vil bakke op på forskellig vis, hvilket vi er meget glade for.
Sædvanen tro har vi sammensat et varieret program, hvor der skulle være
noget for de fleste interesser og aldre. Det faglige niveau er og skal være
højt, men det formidles gennem erfarne foredragsholdere på en måde, så
alle kan være med. Eneste forudsætning er lyst og interesse.
Lad os mødes i Folkeuniversitetet!
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”Den dansk-tyske mindretalsmodel i Europa”
v/ ph.d., rektor A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i
mindretalsforskning, Europa-Universität Flensburg, Jørgen Kühl
Søndag den 27. september 2020

Foto: Museum Sønderjylland
I løbet af de seneste 100 år er der opstået en særlig mindretalsmodel i det
dansk-tyske grænseland, der hyppigt fremhæves som europæisk
rollemodel. I dette foredrag undersøges det, hvilke forhold der skabte den
særlige dansk-tyske model, og det diskuteres, hvilke elementer der med
fordel kan overføres til andre mindretalsregioner i Europa.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted. Tid: kl. 13.30.
Entré: 30 kr. (Forskerturné, derfor reduceret betaling)

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. Reduceret pris den 27. sep.
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.

”Kina i dag”
v/ Journalist, tidligere korrespondent ved TV2, Jan Larsen
Søndag den 25. oktober 2020

Kineserne kommer…. Om dagens Kina, kineserne, samfundet og
dagligdagen. Foredraget hjælper til at forstå, hvordan kineserne tænker og
har indrettet det moderne Kina. Med en blanding af analyser, personlige
oplevelser og TV-klip kommer Jan Larsen ind bag facaden af dagens Kina.
Både hos den nye stærke leder på livstid, Xi Jinping, og de snart 1,4
milliarder kinesere.
Vi kommer tæt på kinesernes hverdag og de emner, der optager dem og os
– som skole og sundhedsvæsen. Året har været helt præget af Coronakrisen og er eksemplet på Kina’s helte- og skurkerolle. Og snart kommer
et nyt aktuelt emne, USA's præsidentvalg, der betyder meget for Kina og
verden. Og vi undgår ikke den omdiskuterede 1- og 2-barns politik, landets
økonomiske vækst - og hvordan de klarer den truende forurening.
Emnerne rækker fra glæderne i dagligdagen til undertrykkelse og Kinas
nye rolle som militær- og økonomisk stormagt.

Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Danmark i rummet”
v/ Astrofysiker (ph.d.) og chefkonsulent, DTU Space
Michael Linden-Vørnle
Søndag den 15. november 2020

Selvom Danmark er et lille land,
er vi alligevel med i mange
internationale rummissioner og
også bemandet rumfart med
vores danske astronaut Andreas
Mogensen. I foredraget fortæller
astrofysiker Michael LindenVørnle om nogle af de aktuelle
og fremtidige missioner, hvor dansk rumforskning og rumindustri er med
på banen – fra Swarm-missionen, der løfter arven efter Ørsted-satellitten,
til James Webb Space Telescope, som bliver det hidtil største rumteleskop.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 60 kr.

”Aalholm Slots og Nysteds historie og udvikling”
v/ Middelalderarkæolog v. Museum Lolland-Falster Leif Plith Lauritsen
Søndag den 24. januar 2021
Nysted... Ny sted... nyt sted for hvad?
Hvorfor opstod byen, og hvilken historie har
præget denne smukke by ved Østersøen.
Kan man gennem historien komme til at skimte
byens farverige historie?

Det bliver et foredrag med hverdagens liv, religiøse ordner, ridderlige
stormænd og et slots/en borgs historie.
P.S.: Dette er en gentagelse af sidste års foredrag, som var så populært, at
vi af pladshensyn desværre måtte afvise mange.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30.

Entré: 60 kr.

”Iskerner fortæller – klima og verdenshistorie”
v/ Professor Jørgen Peder Steffensen
Søndag den 28. februar 2021

Med udgangspunkt i sit
mangeårige arbejde med iskerner
fortæller professoren historien om
klimaet og om de ændrede vilkårs
betydning for menneskeheden.

Hør om hvorledes iskerner fra Grønland og Antarktis bidrager til
forståelsen af de nuværende klimaproblematikker og om, hvordan vi kan
aflæse tegn på klimahistorien i nærområdet.
Få dertil et indblik i, hvad det vil sige at arbejde midt på indlandsisen i
minus 30 grader, 2700 meter over havet og med 300 km til det nærmeste
sted med bare et navn.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Krydderiernes kulturhistorie”
v/ Antropolog Pia Lund Poulsen
Søndag den 21. marts 2021
For mere end 500 år siden drog de store
opdagelsesrejsende ud i verden på jagt efter
krydderier, som var mere værd end det
pureste guld. Det siges, at peber er
krydderiernes konge og kardemomme
krydderiernes dronning.
I dette foredrag følger vi krydderiernes lange rejse fra Sydøstasien til
Europa. Krydderiernes historie er lang og blodig. Den handler om
opdagelseslyst, magt og ære. Portugiserne satte sig for at finde den direkte
søvej til de eftertragtede krydderier - peber, muskatnød og kanel - og
Spanien fulgte efter.
Kendte opdagelsesrejsende som Vasco Da Gama, Columbus og Magellan
får deres plads i verdenshistorien. Det blev begyndelsen på de
europæiske kolonimagter, som forsynede hjemmemarkedet med kaffe,
tobak og sukker.
Sted: Sognehuset, Østergade 24 C, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.
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