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UNIVERSITET FOR ALLE

Folkeuniversitetet er for alle. Der er ingen adgangsbegrænsning eller krav om uddannelse og baggrundsviden. 
Kom med din interesse og dit engagement, så får du viden og inspiration til gengæld.

På Folkeuniversitetet kan du dyrke dine interesser, opbygge kompetencer med relation til dit arbejde, supplere 
uddannelse og ”komme i form” til videre uddannelse.

Det er undervisning, der kan gøre en forskel. Det er seriøst, underholdende og udfordrende med engagerede 
undervisere og eksperter der brænder for deres fag og som har lyst til at udbrede kendskabet til det.

Folkeuniversitetet samarbejder med en lang række foreninger, organisationer og institutioner. Alle, som har 
forslag og ønsker til konkrete undervisningstilbud, kan henvende sig.

Her kan du læse om de foredrag og kurser, som afholdes i Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitets regi i det kom-
mende år. Der kan komme flere, så hold øje med det på www.kulturspot.dk 

Velkommen og god fornøjelse

Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitet  



FORELÆSNINGER PÅ
INNOVEST

Forelæser: Michael Ejstrup
Chefforsker ved Danmarks Medie- og 
journalisthøjskole
Dato: 26.9.2019 kl. 19.30
Pris: 90 kr.

DANSK SPROG OVER SØ 
OG LAND

Sproglig mangfoldighed trives i 
Danmark og vil uden tvivl også 
fremover være en del af vores 
hverdag. 

Skoler og medier har i flere hun-
drede år brugt københavnsk 
som rettesnor for rigtigt og for-
kert dansk; uden at skelne klart 
mellem skrift og tale. Skriftspro-
get i skoler og offentlige institu-
tioner er underlagt regler som 
Dansk Sprognævns anvisninger.

Vi har i høj grad smag og fine 
fornemmelser, når det gæl-
der sprog. Tiden er inde til 
at øge fokus på forskellene 
snarere end på ensretning.                      

Vestjysk er næsten ukendt for 
andre end dem, der taler det, og 
mange talere føler sig utilpasse 
ved at vælge deres modersmål, 
når det ikke er københavnsk. 

Den slags har stor betydning for 
både vestjyders tro på sig selv 
og deres sprog. Tiden er inde til 
at glæde sig over vores sprud-
lende sproglige mangfoldighed. 

Forelæser: Esben Skipper Sørensen
Professor, ph.d.
Dato: 04.11.2019 kl. 19.00
Pris: 75 kr.

FORDØJELSESSYSTEMET 
OG TARMENS HUNDREDE 
BILLIONER BAKTERIER

• Dårlige tarme kan føre til 
psykisk sygdom

• Jo flere bakterier i vores tar-
me, jo sundere er vi

• Så meget påvirker dine tarm-
bakterier din vægt

Fascinerede nyt om tarmsyste-
met og dets hundrede billioner 
af bakterier er næsten daglig 
kost i medierne. 

I dette foredrag gives en in-
troduktion til opbygningen og 
funktionen af menneskets fordø-
jelsessystem fra mund til ende-
tarm. 
Tarmsystemet er også bolig for 
billioner af bakterier; tarmens 
mikrobiota, som gennem det 
sidste årti har vist sig at have 
meget stor indflydelse på både 
fordøjelse af kosten og på men-
neskets helbred generelt. 

Eksempler på den nyeste over-
raskende forskning i tarmens 
mikrobiota vil også blive præ-
senteret i dette foredrag.

Forelæsningerne holdes på:

Innovest
Ånumvej 28, 
6900 Skjern

Tilmelding: info@innovest.dk



RETSMEDICINEREN 
OG DRAB

Forelæser: Asser Hedegaard  
Thomsen
Cand. med.  Retsmedicinsk Institut Århus
Dato: 11.03.2020 kl. 19.00
Pris: 75 kr.

Drabssager omtales ofte i medi-
erne, men hvordan er det dagli-
ge arbejde med drabssager for 
en retsmediciner egentlig? 

Med udgangspunkt i et forsk-
ningsprojekt om 25 års drab i 
Danmark gennemgås forskellige 
forhold omkring drabssager. 

LÆR AT SE PÅ MODERNE 
KUNST

Forelæser: Anne Sofie Rovsing 
Ejersbo Mag. art. i kunsthistorie
Dato: 01.04.2020 kl. 19.00
Pris: 75 kr.

Abstrakte ænder, stablede kas-
ser og lort på dåse. 

Hvordan skal man se på mo-
derne kunst? Hvordan skal man 
vurdere, om det er godt? 

Anne Sofie viser tendenser og 
teknikker i kunsten i dag og 
giver nøglerne til at forstå, hvad 
den går ud på. 

Vi ser på kunst af både danske 
og internationale kunstnere fra 
Asger Jorn og Michael Kvium til 
Olafur Eliasson og Pipilotti Rist.

Forelæsningerne holdes på:

Innovest
Ånumvej 28, 
6900 Skjern

Tilmelding: info@innovest.dk



FOREDRAG I 
GRUNDTVIGSK 
FORUM
SKJERN-TARM

Forelæser: Iben From
Direktør og cand.mag. i kunsthistorie
Dato: 23.09.2019 kl. 19.00

KUNSTCENTRET 
SILKEBORG BAD

-Kunstformidling i dag med ek-
sempler fra de seneste 26 år. 

- Historien om Silkeborg Vand-
kuranstalt 1883-1983. 

Forelæser: Poul Smedegaard Ander-
sen Cand.mag. i musik og historie
Dato: 04.11.2019 kl. 19.00

HISTORISKE SOLSTRÅLER - 
HISTORIENS SANG

Forelæser: Morten Thaysen
Cand. theol. og sognepræst i Varde
Dato: 18.11.2019 kl. 19.00

LYKKE PER

For at kende sig selv er det nød-
vendigt at kende sin historie. 

Vi kan lade os inspirere af 
spændende personligheder fra 
historiens arkiver og de spor, de 
satte i deres tid. Vi kan synge 
deres sange og berige vort 
samvær. 

Ved at sammenkæde musik og 
historie udvides Nu`ets virke-
lighed, og der opstår en slags 
“sprækker i tiden” til en leven-
degørelse af personen i sin tid. 
Poul Smedegaard Andersen har 
samlet en række “historiske sol-
stråler” under navnet “historiens 
sang”. 

Det er musisk-historiske fore-
drag, typisk portrætter af betyd-
ningsfulde personer og deres 
livgivende bidrag til den danske 
kulturarv.

”At blive sig selv” og ”At være 
sig selv” 

Henrik Pontoppidans roman 
om Lykke Per bliver man aldrig 
færdig med. 
Den er spændende, givende og 
præcis i sin skildring af det at 
være menneske. 

Historien om Lykke-Per er på 
mange måder historien om en 
mand, der vil kæmpe sig fri af 
sin slægt. Han hader sin Sideni-
uske præsteslægt og vil gøre alt 
for at slippe fri af dens kristen-
dom. 

Per tror ikke på Gud, men på sig 
selv. Ja, han tror på viljen til at 
være sig selv. Umiddelbart lyder 
det nemt. Men i Henrik Pontop-
pidans forfatterskab er det netop 
alt andet end nemt. 

Således bliver fortællingen om 
Lykke Per et opgør med det 
moderne menneskes mangel på 
identitet. 

Alle foredrag holdes i 
Kirkehuset, Fredensgade 9, 6900 Skjern

Ingen tilmelding.  
Pris 40 kr. Kaffe kan købes for 30 kr.
Arrangør: 
Grundtvigsk Forum for Skjern-Tarm



Forelæser: Birgitte Zacho
Cand. mag. i kunsthistorie
Dato: 27.01.2020 kl. 19.00

MICHAEL OG ANNA 
ANCHER – 
ET KUNSTNERÆGTESKAB

Anna og Michael Ancher mød-
te hinanden, da han som ung 
kunstner kom til Skagen første 
gang. 

De blev gift og bosatte på Ska-
gen, hvor de blev det faste 
omdrejningspunkt for kunstner-
kolonien. Deres hjem dannede 
rammen om festligt samvær 
med de mange andre kunstnere, 
der kom til Skagen. 

Men det var også rammen for et 
enestående arbejdsfællesskab, 
i en tid hvor mange ellers mente 
at kunst ikke var noget for kvin-
der. 

Her skabte de hver deres bud 
på, hvordan den moderne kunst 
kunne skildre virkeligheden i 
årene omkring det moderne 
gennembrud, hvor den tidligere 
generations kunst blev dømt 
gammeldags og uinteressant. 

Hun med sine radikalt nye må-
der at bruge farverne på. Han 
med sine realistiske skildringer 
af fiskerne. 

EN INTRODUKTION TIL 
GRUNDTVIG

DANSKERNES TRO 
GENNEM 1000 ÅR

Forelæser: Ingrid Ank
Cand. theol. og leder af 
Grundtvig-Akademiet på Vartov
Dato: 10.02.2020 kl. 19.00

Forelæser: Peter Lodberg
Professor, dr. theol. fra Aarhus Universitet
Dato: 24.02.2020 kl. 19.00

Hvad er det med den der ’fri-
hed’, som Grundtvig var så 
optaget af? 

Hvilken rolle spiller ’frihed’ i hans 
tanker om demokrati, uddannel-
se, tro og folkelighed, og findes 
der en særlig dansk måde at 
være frisindet på, som vi har 
arvet fra Grundtvig?

Og kan Grundtvig overhovedet 
læses – eller skal han helst 
synges?

Grundtvigs betydning for dansk 
historie, mentalitet og samfund-
stænkning kan næppe over-
vurderes, og samtidig er forfat-
terskabet nærmest umuligt at 
skaffe sig overblik over. 

Grundtvig-Akademiet indbyder 
derfor alle interesserede til en 
grundintroduktion til Grundtvig.

Tro sætter sine spor. 
Den fodrer vores samvittighed 
og kan være en vejviser gen-
nem livet. 

Men troen er ikke kun noget in-
dre i vores sjæl, hjerte eller hjer-
ne. Den sætter også sine aftryk i 
bygninger, musik, salmer, ritua-
ler, institutioner og landskaber. 

Vi kan ligefrem tale om troens 
geografi, tider og landskaber. 

Peter Lodberg, professor, dr. 
theol. fra Aarhus Universitet, vil 
føre os igennem 1000 års tro i 
Danmark. 

Turen begynder ved Jellingste-
nen og slutter med at overveje, 
hvad tro er i dag, hvad sker der, 
når tro møder tro, og når tro 
møder ikke-tro (ateisme).



FOREDRAG I GRUNDTVIGSK FORUM 
RINGKØBING

Forelæser: Margrethe Dahlerup Kock
Valgmenighedspræst i Holstebro
Dato: 24.09.2019 kl. 19.30

VERDEN OG ”DE ANDRE” - 
I GAMLE OG NYE SALMER

Der er opbrud i den danske sal-
metradition i disse år. 

Digtere og sangskrivere kommer 
med mange nye bud på salmer 
og i mange kirker begynder man 
at bruge salmetillæg. 

Samtidig glider mange gamle 
salmer, som var en del af en 
fælles sangskat, i glemmebo-
gen. 

Men hvorfor dette opbrud? Er 
der forskel på, hvad de gamle 
og de nye salmer fortæller om 
verden, de andre mennesker og 
Gud?

BURKA-FRIHED OG ANDRE 
SELVMODSIGELSER – 
OM RELIGIONSFRIHED 
I DANMARK

Forelæser: Ingrid Ank
Cand. theol. og leder af 
Grundtvig-Akademiet på Vartov
Dato: 22.10.2019 kl. 19.30 

Hvordan kan det være en fri-
hedsret at iføre sig en kvindeun-
dertrykkende klædedragt? 

Og kan retten til at omskære 
drengebørn være en frihedsret – 
også for barnet?

De seneste års diskussioner om 
religionsfrihed og om religion i 
det offentlige rum udfordrer vo-
res begreber om individ, kollek-
tiv, frihed og offentlighed. 

Foredraget tager afsæt i nog-
le af de aktuelle diskussioner 
om religionsfrihed set i forhold 
til den åndsfrihedstradition, vi 
i Danmark har arvet fra bl.a. 
Grundtvig og Hal Koch.

RUSLAND-VESTEN, 
HISTORISK OG AKTUELT. 

Forelæser: Bent Jensen
Professor, dr.phil. historie/russisk
Dato: 19.11.2019 kl. 19.30

Bent Jensen beskriver, hvordan 
et land, der i kraft af kristendom-
men tilhørte den europæiske 
civilisation, og som i årene op 
til 1. Verdenskrig var inde i en 
lovende udvikling, gik til grunde 
under denne krig.

En fanatisk marxistisk-ateistisk 
sekt erobrede i 1917 med vold 
magten, undertvang befolknin-
gen og gennemførte et ekspe-
riment, der kostede millioner og 
atter millioner mennesker livet.

Terroren begyndte ikke først 
med Stalin, den blev anvendt fra 
dag ét under Lenin og Trotskij.

Alle forelæsningerne holdes i:
 
Ringkøbing Kirkehus 
Kirkepladsen 1, 
6950 Ringkøbing

Arrangør: 
Grundtvigsk Forum for Ring-
købing og Omegn

Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger:   
Ole Lange
tlf. 97 33 70 11 
eller mail: hokl@km.dk

Pris: 100 kr. 
(50 kr. for medlemmer)



GUD OG MENNESKE I 
JAKOB KNUDSENS 
TÆNKNING

Forelæser: Knud Nyboe Rasmussen
Cand. theol.
Dato: 18.02.2020 kl. 19.30

GENFORENINGEN 100 ÅR - 
SØNDERJYLLAND 
FØR OG NU.

Forelæser: Thue Kjærhus
Højskoleforstander på Rønshoved 
Højskole
Dato: 24.03.2020 kl. 19.30

Præsten, forfatteren og salme-
digteren Jakob Knudsens døde 
for omkring 100 år siden, men 
hans tanker om Gud og menne-
ske står stadig klart og vedkom-
mende. 

På en kompromisløs og original 
måde forbinder Jakob Knudsen 
grundtvigsk og luthersk kristen-
dom. Det grundtvigske ”menne-
ske først” bliver præciseret på 
en måde, der adskiller det fra 
enhver flad og selvtilstrækkelig 
humanisme. 

Jakob Knudsen havde en ube-
stikkelig virkelighedssans og 
en skarp næse for menneskelig 
og kristelig unatur, som sikrede 
ham en markant stilling i dansk 
kultur- og kirkeliv. K.E. Løgstrup 
har kaldt Jakob Knudsen ”en af 
de betydeligste teologer, vi har 
haft i Danmark”

Foredraget handler både om det 
almenmenneskelige: at være 
hjemme et sted, og om en kon-
kret hjemegn: Sønderjylland.

Med udgangspunkt i 100-året for 
genforeningen kommer foredra-
get ind på emner som tilknytning 
og følelse af hjemlighed i forhold 
til egn, sprog, land og kultur. 

Vi kommer ind på Sønderjyl-
lands omstridte historie og løfter 
blikket til et udsyn på, hvad en 
hjemstavn kan betyde i fremti-
den.

EUROPAS FREMTIDER?
EU HVAD NU?
FOLKELIGT KIRKELIGT
NYTÅRSMØDE

Forelæser: Jens Peter Bonde
tidl. medl. af EU-parlamentet
Dato: 14.01.2020 
kl. 19.00 Gudstjeneste i 
 Sdr. Lem Kirke i Højmark
kl. 19.45 Foredrag i Højmark Forsam- 
 lingshus, Adelvej 41

Valget til EU-Parlamentet kan 
ses som et vendepunkt. 

En faldende valgdeltagelse blev 
afløst af et stort hop opad i alle 
lande. 

De unge strømmede til og gjor-
de det til et klimavalg. 

Hvad sker der nu med klimaet, 
indvandringen, flygtningene, ulig-
heden og den grønne omstilling? 

Jens-Peter Bonde er aktuel med 
en ny bog, EUROPAS FREMTI-
DER, som han skriver sammen 
med professor Uffe Østergård. 
Sammen har de også udgivet 
EU HVAD NU?

Bemærk!

Dette arrangement foregår i 

Sdr. Lem kirke i Højmark
og Højmark Forsamlingshus



HISTORIE OG ARKÆOLOGI

Forelæser: Christian Friis
Cand.mag i idehistorie
Dato: 02.10.2019 kl. 19.30 

DRØMMEN OM AMERIKA – 
DEN DANSKE UDVANDRING 
TIL USA

I årene fra 1860 til udbruddet af 
1. Verdenskrig udvandrede en 
ud af ti danskere. Langt største-
delen søgte lykken i Amerika. 

Hvad rejste de væk fra? Hvad 
håbede de at finde? Hvordan 
blev deres nye tilværelse i det 
fremmede efter ankomsten til 
New York? 

Den danske udvandring til 
Amerika er spændende stykke 
Danmarkshistorie, der kaster lys 
over forandringer i datidens dan-
ske samfund. 

Foredraget stiller skarpt på årsa-
gerne til den danske udlængsel 
samt drømmen om og troen 
på en bedre tilværelse på den 
anden side af Atlanten.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum

Forelæser: Kasper Holdgaard 
Andersen
Historiker, ph.d. Moesgaard Museum
Dato: 23.10.2019 kl. 19.30

DA DANMARK BLEV 
DÆKKET AF BYER

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

I løbet af middelalderen blev 
Danmark dækket af byer. 

Ved indgangen af perioden 
omkring 1050 var der kun gan-
ske få lokaliteter med en urban 
karakter, men ved udgangen af 
middelalderen på reformations-
tiden var hele det danske rige 
dækket af et tætmasket net-
værk af større og især mindre 
købstæder. 

Langt de fleste af vores større 
byer i Danmark går tilbage til 
denne proces, og herved må 
middelalderen opfattes som en 
yderst vigtig periode for urbani-
seringen i Danmark.

SOM DYBEST BRØND: 
JEPPE AAKJÆRS 
DIGTNING OG KULTURELLE 
BETYDNING

Forelæser: Johs. Nørregaard Frand-
sen Professor
Dato: 14.11.2019 kl. 19.30

I løbet af middelalderen blev 
Danmark dækket af byer. 

Ved indgangen af perioden 
omkring 1050 var der kun gan-
ske få lokaliteter med en urban 
karakter, men ved udgangen af 
middelalderen på reformations-
tiden var hele det danske rige 
dækket af et tætmasket net-
værk af større og især mindre 
købstæder. 

Langt de fleste af vores større 
byer i Danmark går tilbage til 
denne proces, og herved må 
middelalderen opfattes som en 
yderst vigtig periode for urbani-
seringen i Danmark.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum



Forelæser: Karl Christian Lammers
Saxo Instituttet, Københavns Universitet
Dato: 27.11.2019 kl. 19.30

MURENS FALD - 30 ÅR EFTER

I år er det 30 år siden Berlinmu-
ren blev åbnet, og mindre end 
et år efter var de to tysklande 
forenet. 

Tre tysklandseksperter vil gøre 
os klogere på hvad der skete i 
1989, hvordan det var at være 
berliner dengang og hvordan 
byen ser ud i dag.

Vi skal høre, hvad der skete i 
tiden lige op til murens fald, og 
hvorfor det skete lige netop den 
november-aften. 

Efter euforien og opstemtheden 
kommer hverdagen, og hvordan 
får man den til fungere efter så 
mange års adskillelse?

Til sidst skal vi høre, hvordan 
Berlin ser ud i dag - hvorvidt kan 
skellet mellem vest og øst stadig 
mærkes 30 år efter?

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

DEN ANDEN BESÆTTELSE… 
- TYSKE FLYGTNINGE 
I DANMARK 1945-49. 

Forelæser: John V. Jensen
Museumsinspektør
Dato: 15.01.2020 kl. 19.30

I 1944 stod det efterhånden 
klart, at Hitler og Nazi-Tyskland 
ville tabe krigen. 

Det tyske sammenbrud fik store 
konsekvenser ikke mindst for 
civilbefolkningen. I de tyske øst-
områder spredte frygten sig for 
de fremrykkende russiske styr-
ker og sendte i det tidlige 1945 
henved 15 millioner mennesker 
på flugt. 

En lille del af disse mennesker 
ca. 250.000 havnede i Danmark. 
Situationen var på alle måder 
vanskelig, dels var landet ud-
marvet efter fem års besættelse, 
dels tilhørte flygtningene fjen-
den. 

Eftertidens holdning til histori-
en om de tyske flygtninge har 
gennem de senere været stærkt 
omdiskuteret. Var der, som 
nogen har ment det, tale om den 
største humanitære katastrofe i 
Danmarkshistorien, eller løstes 
opgaven tilfredsstillende under 
de vanskelige betingelser? 

Museumsinspektør John V. 
Jensen fra Vardemuseerne vil 
fortælle den dramatiske, men 
oversete historie om de tyske 
flygtninges ophold i Danmark

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum

Forelæser: Rachel Facius Andersen 
og Line Lerke. Arkæologer ved ArkVest
Dato: 29.01.2020 kl. 19.30

ÅRETS UDGRAVNINGER

Arkæologerne fortæller om de 
sidste års store undersøgelser i 
ArkVest. 

Blandt andet de store undersø-
gelser i Rindum og ved Sønder-
vig.

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum



Forelæser: Rasmus Wichman
Cand.mag. i historie
Dato: 26.02.2020 kl. 19.30

THOR ELLER SANKT OLAV? 
VIKINGETIDENS RELIGION

Blev danskerne nogensinde 
kristne? 

Har vi haft religionskrig i Nor-
den? Og hvem har ejerskabet 
med vores gamle, hedenske 
religion?

Det er de spørgsmål historiker 
Rasmus Wichmann vil besvare. 
Foredraget handler om veksel-
virkningen mellem kristendom 
og hedenskab, og om hvor umu-
ligt det er at lave klare skel. 

Hvordan og hvorfor mange 
hedenske skikke har overlevet. 
Og ikke mindst om det ømme 
punkt, at stort set al vores viden 
om hedenskabet stammer fra 
kristne munke! 

Foredraget er baseret på Cand.
mag. Rasmus Wichmanns 
arbejde som formidler på Bork 
Vikingehavn.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Der er ingen tilmelding.  
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsfor-
ening i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Museum

Forelæser: Lisbeth Lunde Lauridsen
Museumsformidler
Dato: 18.03.2020 kl. 19.30

VESTJYSKE 
FORTÆLLINGER

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Ringkøbing Museumsforening  
i samarbejde med  
Ringkøbing-Skjern Museum

Vestjylland rummer mange gode 
historier og spændende fortæl-
linger. 

Hvordan er det særegne vest-
jyske sind og livsanskuelserne 
blevet til gennem tiderne?

Lisbeth Lunde Lauridsen har ud-
valgt en række hændelser, som 
perler på en snor, der beretter 
om landskabets og indbygger-
nes karakter og forhold. 

Vestjyske fortællinger er et 
foredrag om fire århundreders 
udvikling i hendes egen hjem-
egn, Vestjylland.

Forelæser: Hans Jørgen Lysholm
Tidl. Forstander og lærer
Dato: 25.03.2020 kl. 19.30

GENFORENINGEN 1920

Kongens ridt ind i det genvund-
ne land over den slettede græn-
se rummer ikoniske billeder 
samt dybere tanker og følelser 
om Danmark som nation og om 
nationalitetsfølelse.
Det er bl.a. dette, foredraget 
handler om.
Hovedoverskrifter:
Hvad skete der i Nordslesvig 
fra Fredsslutningen d. 28. juni 
1919 til landsdelens overgang til 
Danmark d. 15. juni 1920. 
Hvordan stillede den danske 
regering sig?
Jomfru Fannys spådom.
Hvordan forløb afstemningen 
d. 10. februar 1920.
Hvor forløb Kongeågrænsen, og 
hvilke spor finder vi af den i dag.
Christian d. 10.´s ridt over græn-
sen ved Frederikshøj d. 10. juli 
1920.
Beretninger om ”Den hvide 
Hest” og Johanne Braren.
”Et 100-års-minde”. Nord- og 
Sydslesvig. Danmark og Tysk-
land. 

Vi strejfer det sydlige Danmark 
og det nordlige Tyskland med hi-
storiske, geografiske, sproglige, 
politiske, kulturelle og folkelige 
briller.
Foredraget bygger på mange 
samtidens og nogle af nutidens 
billeder og kort. 
Foredraget er bl.a. inspireret af 
personlige møder med Johanne 
Brarens datter, sønnen til den 
oppasser, der klargjorde Malgre-
Tout samt Otto Dollerup, der var 
til stede d. 10. juli 1920. 
Disse møder illustreres med 
egne billeder. 

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern



Forelæser: Caja Emilie Winterø
Sognepræst, cand.theol.
Dato: 22.10.2019 kl. 19.00

DANSKE SALMEDIGTERE – 
THOMAS KINGO

Luthersk ortodoksi, enevælde 
og barok – Til himlen med afsæt 
i dagligdagen!
Om Thomas Kingo og hans 
salmer.

KIRKEHØJSKOLE PÅ KLITTEN

Alle foredragene holdes i 

Klittens Menighedshus 
Søndergade 2 
6960 Hvide Sande

Ingen tilmelding. Betaling ved fremmøde.

Yderligere oplysninger: Tlf.: 21 78 07 44 / hauhøj@outlook.dk

Pris for deltagelse: Kr. 75,00 inkl. kaffe og brød

Arrangør: Kirkehøjskole på Klitten

Forelæser: Sune Auken
Lektor, dr.phil.
Dato: 14.01.2020 kl. 19.00

DANSKE SALMEDIGTERE – 
N.F.S. GRUNDTVIG

Menighedslivet, folkestyre og 
romantik – det levende ord ved 
badet og bordet !
Om N.F.S. Grundtvig og hans 
salmer

Forelæser: Peter Balslev-Clausen
Provst, adj. professor, ph.d., 
formand for B.S. Ingemann-Selskabet
Dato: 18.02.2020 kl 19.00

DANSKE SALMEDIGTERE – 
B.S. INGEMANN

Trofast lutheraner, folkeånd og 
fædreland – se Guds rige gen-
nem lys, mørke og i natur!
Om B.S. Ingemann og hans 
salmer.

Forelæser: Annesofie Overgaard 
Aastrup Munch
Sognepræst, cand.theol.
Dato: 17.03.2020  kl. 19.00

DANSKE SALMEDIGTERE – 
K.L. AASTRUP

Tidehverv, modernitet, vestjysk 
prunkløshed – til og om Gud 
med fyndige ord!
Om K. L. Aastrup og hans sal-
mer.



ANDRE FORELÆSNINGER

Forelæser: Jørn Buch
Cand.phil. i historie
Dato: 06.02.2020 kl. 19.30

GENFORENINGEN – 
DA SØNDERJYLLAND 
BLEV DELT I 1920

Hvorfor blev Sønderjylland delt?

Hvorfor kom grænsen til at gå, 
hvor vi kender den i dag? 
Kunne grænsen være blevet 
trukket anderledes? 
Er den dansk-tyske grænse 
trukket retfærdigt?

Foredraget vil gøre rede for dis-
kussionen om grænsens forløb, 
men vil også komme ind på, at 
grænsen ikke er en historisk 
grænse, men en demokratisk 
sindelagsgrænse.

Sted: 
Aktivitetscenteret, Fjordparken, 
Holmelunden 10, 
6950 Ringkøbing

Tilmelding til:  Peter Johannsen      
Tlf./e-mail: 29 26 89 43 / 
pmjohannsen@gmail.com

Tilmelding senest 3. februar 2020

Arrangør: 
Ringkøbing Museumsforening, 
Grænseforeningen for Ringkøbing 
og Omegn og Folkeuniversitetet

Pris for deltagelse: 80 kr. 
for foredrag og kaffe

Forelæser: Anke Spoorendonk
Cand.mag fra KU, politiker og minister 
i Slesvig-Holsten 1996 – 2017
Dato: 12.03.2020 kl. 19.30

SYDSLESVIG SOM 
PORTEN TIL NORDEN

Med udgangspunkt i min egen 
personlige og politiske biogra-
fi, med mit tilhørsforhold til det 
danske mindretal og SSW i 
Sydslesvig og som en nordisk 
stemme syd for grænsen, vil jeg 
forsøge at give et bud på, hvor-
for vi i Sydslesvig ser os selv 
som porten til Norden. 

Hvad kan vi som mindretal  og 
som Foreningen Norden bidrage 
med i det nordiske samarbejde?

Forelæser: Pia Dahl
Organist, chefdirigent, 
cand.pæd.mus. fra DPU.
Dato: 23.04.2020 kl. 19.00

CARL – EN LILLE MAND 
MED EN STOR 
PERSONLIGHED

 I 2015 var det 150 år siden 
vores store danske komponist, 
Carl August Nielsen, blev født i 
Sortelung på Fyn. 

Han skrev ”Min fynske barn-
dom”, måske den smukkeste 
danske bog om musikalitet, om 
taknemmelighed ved at eksiste-
re, om ydmyghed, om livsglæde. 
Bogen er lille, men indholdet er 
stort.

Vi vil lære denne lille mand med 
den store personlighed nærme-
re at kende. Og synge nogle af 
de smukke melodier han har 
skrevet.

Sted: 
Aktivitetscenteret, Fjordparken, 
Holmelunden 10, 
6950 Ringkøbing

Tilmelding til:  Peter Johannsen      
Tlf./e-mail: 29 26 89 43 / 
pmjohannsen@gmail.com

Tilmelding senest 9. marts 2020

Arrangør: 
Ringkøbing Museumsforening, 
Grænseforeningen for Ringkøbing 
og Omegn og Folkeuniversitetet

Pris for deltagelse: 80 kr. 
for foredrag og kaffe

Sted: 
Hee kirke og  
Hee Stationsbygning
Ringgade 3, Hee
6950 Ringkøbing

Tilmelding til:  Peter Johannsen      
Tlf./e-mail: 29 26 89 43 / 
pmjohannsen@gmail.com

Tilmelding senest 20. april 2020

Arrangør: 
Foreningen Norden,  
Grænseforeningen for Ringkøbing 
og Omegn 
Grænseforeningen for Skjern/Tarm/
Videbæk

Pris for deltagelse: 120 kr. 
for foredrag og kaffe



Forelæsninger og kurser i Ringkøbing-Skjern 
Folkeuniversitetet er lavet af forskellige foreninger 
og institutioner.

Følgende foreninger og institutioner benytter 
jævnligt folkeuniversitetets tilbud om forelæsere 
og forelæsninger: 

Ringkøbing-Skjern Museum 
Vestjyllands Højskole
Kirkehøjskoler
Grundtvigsk Forum
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Grænseforeningen
Egvad Egnshistoriske Samling 
Foreningen Norden
Ringkøbing Museumsforening
Kaj Munk Selskabet 
Skjern-Egvad Museumsforening

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvordan arrangerer man en forelæsning?

Du kan få råd og vejledning hos sekretariatet på 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Skjern Bibliotek ved Ritta D. Olesen 
mail: ritta.olesen@rksk.dk eller tlf. 99 74 26 21

Men egentlig er det ret enkelt:  
Find et emne, kontakt en forelæser, aftal alt det 
praktiske med forelæser, så sørger sekretariatet 
for kontrakt, og din forening modtager regning og 
kopi af kontrakt. 

Foreningen/institutionen sørger selv for alt det 
praktiske. Folkeuniversitetet i Ringkøbing-Skjern 
sørger for at redigere et program én gang om 
året. 

Følgende betingelser skal være opfyldt:
Der skal være adgang for alle til forelæsningen/kurset 
Det skal være offentliggjort enten i program eller i 
annonce.
Forelæseren skal være godkendt af Folkeuniversitetet.


