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Velkommen til sæsonen 2016-17 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.
Det er en glæde for os at præsentere sæsonens program. Som sædvanlig
har vi bestræbt os på at sammensætte et alsidigt program, der temamæssigt
spænder vidt. Vi har den særlige glæde at byens kunstner Stig Weye, som
fylder 70 i efteråret, gæster os den 23. oktober.
I denne sæson genopliver vi forårsekskursionen, som har ligget hen i et par
år. Pilgrimsvandring har jo fået en vældig renæssance, og vi har
sammensat et eftermiddagsarrangement den 2. april med fokus herpå.
Bemærk, at der er tilmelding til denne ekskursion.
Vi håber, at vores forskellige tilbud vil appellere til rigtigt mange.
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

Lars Topsøe, sekretær

tlf.: 21 76 23 78, topsoe@mail.dk

Inger Bolt Jørgensen

tlf.: 54 87 36 61

Irene Skeel

tlf.: 20 89 15 34

Aage Thustrup Mortensen

tlf.: 54 87 18 37

Inge-Lise Høring

tlf.: 24 89 79 73

Lykke Lund Hansen, revisor

tlf.: 54 87 18 37

”Islamisk Stat - Kalifatet”
v/Cand.mag. Jesper Petersen
Søndag den 25. september 2016
Siden Atäturk i 1923 nedlagde det
islamiske kalifat, har islamistgrupper
verden over kæmpet for at genetablere det.
I sommeren 2014 blev Abu Bakr udråbt
som kalif for Islamisk Stat, og straks
strømmede muslimer fra hele verden til det
nye land for at bistå ham i kampen for et
islamisk imperium. Kalifatet er genopstået!
I dette foredrag stiller vi skarpt på Islamisk Stat og det samfund,
islamisterne ønsker at etablere. Fokus vil ligge på, hvordan staten opstod,
hvordan den fungerer og den regionale kontekst. Vær forberedt på et
spændende foredrag med ægte rekrutteringsvideoer, flotte terror-magasiner
og anden propaganda fra Islamisk Stats velsmurte mediemaskine.
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.

”Gud skabte ordet - og mennesket begyndte at male”
v/Kunstner Stig Weye
Søndag den 23. oktober 2016
Møde med vores store, lokale kunstner Stig Weye, som
i dette foredrag vil give sit bud på, hvorfor og hvordan
vi mennesker udtrykker os billedligt.
Han vil give os indblik i sin kunstneriske
arbejdsproces: Fra idé/blyantskitse til ophængt maleri,
fortælle om stilarten magisk realisme og sin helt
specielle maleteknik.
Stig Weye medbringer og gennemgår udvalgte egne værker, ligesom han
vil fortælle om medbragte værker af sine ligesindede læremestre.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Nyoversættelse af samtlige islandske sagaer”
v/Cand.mag. Kim Lembek
Søndag den 20. november 2016
Kim Lembek er en af oversætterne bag den nye
samlede udgave af de islandske sagaer. Med
eksempler fra de to store sagaer Njals saga og
Grettes saga vil han fortælle om, hvordan ældre
oversættelser ofte udsatte originalteksterne for både
tilføjelser, udeladelser og omskrivninger med det
resultat, at de berømte middelaldertekster mistede en
væsentlig del af deres kraft – og ikke mindst saft!

Men han vil også stille tilsyneladende mærkelige spørgsmål som f.eks.:
Findes de islandske sagaer overhovedet? Hvad er det egentlig, vi
oversætter og læser, når der tales om de islandske sagaer? Og ikke mindst:
Forstår vi de islandske sagaer?
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Vrag fra farvandene omkring Lolland-Falster”
v/Marinarkæolog, cand.phil. Jørgen Dencker
Søndag den 22. januar 2017
I de danske farvande er der registreret
omkring 2000 vrag. Man regner dog med, at
der er 10 gange så mange. Hvert år dukker
der nye vrag frem – især i forbindelse med
anlægsarbejde på havet. Således også i
farvandene omkring Lolland og Falster.
Foto: Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet

Jørgen Dencker vil fortælle om nogle af de mest spændende vrag lige fra
7.000 år gamle stammebåde fra Ældre Stenalder til en sjælden type
forsyningsskib fra 2. Verdenskrig.
Men især vil der fokuseres på det store trævrag af det hollandske skib
”Swarte Arend”, der, sammen med et andet stort vrag, blev fundet i 1912.
Begge vrag stammer fra søslaget i Femern Bælt den 13. oktober 1644,
hvor den Danske Flåde led sit største nederlag nogensinde: 14 ud af 17
skibe gik tabt. Til ”Swarte Arend” knytter der sig en helt særlig,
spændende historie, som omfatter handelsmæssige interesser og forsøg på
at undgå betaling af Øresundstold til den danske konge.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Science eller Fiction”
v/Astrofysiker, cand.scient. Michael Linden-Vørnle
Søndag den 5. februar 2017
Intelligente robotter, lynhurtige rumskibe, rejser i tid
og rum og fjerne, eksotiske planeter. Det er bare
nogle af de fantastiske ting vi kan opleve, når vi
sætter os til rette i biografen for at se en science
fiction film. Men hvor langt er der egentlig fra
filmens forunderlige verden til virkeligheden? Er der
realitet i nogle af de teknologier vi ser, og hvad ved
vi om muligheden for beboelige planeter?
I foredraget vil Michael Linden-Vørnle fortælle om videnskaben bag
science fiction.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Filmmusik”
v/Pianist, P2-vært Mathias Hammer
Søndag den 12. marts 2017
Så længe der har eksisteret film, har der
eksisteret filmmusik. Med P2-vært og
pianist Mathias Hammer ved roret
udfoldes filmmusikken i bredeste forstand.
Hvad kendetegner god filmmusik?
Hvordan har genren udviklet sig gennem
historien? Hør tonerne fra filmens tidligste
barndom. Genhør en håndfuld af historiens mest populære stykker
filmmusik. Få eksempler på film der - med succes - har benyttet allerede

eksisterende musik. Bliv også klogere på hvordan filmkomponister
arbejder, og hvordan de legendariske partiturer er blevet til.
Foredraget blev aflyst i sidste sæson på grund af sygdom.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Pilgrimsvandring”
Ekskursion til Pilgrimshuset og klosteret i Maribo
Søndag den 2. april 2017
Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith vil
modtage os i Pilgrimshuset og præsentere
det for os. Herefter holder hun et foredrag,
hvor pilgrimstanken belyses generelt og
sættes i et historisk og nutidigt perspektiv.
Blandt andet vil de 7 pilgrimsord blive
gennemgået og uddybet. Desuden vil hun
fortælle om de pilgrimsinitiativer, der siden foråret 2013 har været arbejdet
med i Lolland-Falster Stift. Disse har mundet ud i det nye pilgrimshus i
Maribo og kortlagte, velbeskrevne nye pilgrimsruter.
Efter kaffen vil vi gå en mini-pilgrimsvandring til klosteret, hvor vi
modtages af nonnerne, som vil fortælle lidt om klosterlivet. Der vil blive
lejlighed til at overvære tidebønnen ca. kl. 16.15, hvis man er interesseret.
Transport i privatbiler. Kørelejlighed kan arrangeres med afgang fra
Nysted Brugs kl. 13.30. Ankomst Pilgrimshuset, Klostergade 16-20,
Maribo, kl. 14. Dette er også mødested for selvkørende.
Tilmelding senest den 15. marts på mail: embruunh@gmail.com eller tlf.
29364824 med oplysning om man kører selv eller har brug for transport.
Pris 90 kr. inkl. kaffe/te og kage.

Vel mødt i
Folkeuniversitetet i Nysted

Søndag den 25. september 2016, kl. 13.30:
”Islamisk Stat - Kalifatet”
v/Cand.mag. Jesper Petersen
Søndag den 23. oktober 2016, kl. 13.30:
”Gud skabte ordet - og mennesket begyndte at male”
v/Kunstner Stig Weye
Søndag den 20. november 2016, kl. 13.30:
”De islandske sagaer”
v/Cand.mag. Kim Lembek
Søndag den 22. januar 2017, kl. 13.30:
”Vrag fra farvandene ved Lolland-Falster”
v/Marinarkæolog, cand.phil. Jørgen Dencker
Søndag den 5. februar 2017, kl. 13.30:
”Science eller Fiction?”
v/Astrofysiker, cand.scient. Michael Linden-Vørnle
Søndag den 12. marts 2017, kl. 13.30:
”Filmmusik”
v/Pianist og P2 vært Mathias Hammer
Søndag den 2. april 2017, kl. 13.30 i Nysted
eller kl. 14.00 i Maribo:
”Pilgrimsvandring”
v/Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith

