PROGRAM FOR EFTERÅR 2018 OG FORÅR 2019
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 kommende år. Der kan komme flere, så hold øje med det på www.kulturspot.dk
Velkommen og god fornøjelse

Ringkøbing-Skjern Folkeuniversitetskomité
Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum
Kirsten Dreier, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Tarm Bibliotek
Arne Refslund
Ritta D. Olesen, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skjern Bibliotek

FORELÆSNINGER PÅ
INNOVEST

og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler,
der enten styrker smilenes
størrelse eller får mavesyren til
at skumme.
”Verden er af lava” – eller hvad
siger du?

Han kommer også ind på hvorfor dansk design fik så stor
succes efter 2. verdenskrig.
KUNST – HVAD ENHVER
DANSKER BØR VIDE
Forelæser: Teresa Østergaard Pedersen Mag.art. og ph.d. i kunsthistorie
Dato: 15.11.2018 kl. 19.00
Pris: 75 kr.

SPROGET FÅR DET GLATTE
LAGEN

SPROGETS FASTE VENDINGER ER UNDER FORANDRING

Hvad bør du vide om kunst? Og
hvad bør du se?

Forelæser: Michael Ejstrup
Chefforsker ved Danmarks Medie- og
journalisthøjskole
Dato: 30.08.2018 kl. 18.30
Pris: 90 kr.

DANSK DESIGN

Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle
mere end andre.

Forelæser: Thomas Dickson
Forfatter, arkitekt og industriel designer
Dato: 26.09.2018 kl. 19.00
Pris: 75 kr.

Folkeuniversitetet har spurgt
Teresa Østergaard Pedersen,
mag.art. og ph.d. i kunsthistorie
og Teresa vil komme med et
spændende oplæg, som vil fortælle os, hvad enhver dansker
bør vide om kunst.

Amalie fra Paradise Hotel gør
det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den
ikke helt unge generation gør
det indimellem.
Vi skal se på danskernes kultur
i forandring og på, hvordan vi
hele tiden sikrer at ordsprog og
talemåder passer til den tid, vi
skal bruge dem i.
Vi skal se på tekst- og billedeksempler med både talesprogets

Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og industriel designer.
Har skrevet bogen ’Dansk design’ – En historisk beretning
om alt det danske design igennem tiderne, fra stenalderøksen
til NovoPennen.
Emnerne spænder over alle
designfelter - industriprodukter,
mode og tekstil, grafisk design,
møbler og transportmidler m.fl.

Forelæsningerne holdes på:
Innovest
Ånumvej 28,
6900 Skjern
Tilmelding: info@innovest.dk

FOREDRAG I
GRUNDTVIGSK
FORUM
SKJERN-TARM

HVAD ER ETIK OG HVAD ER
ET ETISK DILEMMA?
Forelæser: Herdis Hansen
Medlem af Etisk Råd og hospicechef
Dato: 12.9.2018 kl. 19.00

Hvordan er arbejdsgangen i
Etisk Råd
Etiske dilemmaer som Herdis
Hansen har været særlig optaget af er
•
•
•
•

Etik ved livets afslutning
Den livsnødvendige samtale
Aktiv dødshjælp
Informeret/formodet samtykke

HØJSKOLESANGBOGEN –
QUO VADIS
Forelæser: Hans Dammeyer
Organist og cand.phil. i musik
Dato:10.10.2018 kl. 19.00

Hans Dammeyer er medredaktør af 18. udgave af Højskolesangbogen og vil med afsæt i
denne taler og synge os igennem tradition og fornyelse fra
den danske sangskat.
Den danske sang er en ung
blond pige er en af de mest
kendte - men hvor går denne

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

unge blonde pige hen i disse år?
I hvilken retning går Højskolesangbogen og den danske sang
nu hvor næste udgave er på vej
- et udvalg som Hans dog ikke
er en del af.
Redaktionelle overvejelser og
anekdoter fra arbejdet med 18.
udgave vil krydre denne sangtime.
SHAKESPEARE HANS LIV OG VÆRK
Forelæser: Mikkjal Helmsdal
Cand.mag. i dramaturgi og rektor på
VGT
Dato: 07.11.2018 kl. 19.00

Hvem var Shakespeare og hvad
gør ham så særlig som dramatiker?
I mit foredrag om manden William Shakespeare og hans værk
vil jeg først beskrive Shakespeares liv og tid, og det teater og
den historiske sammenhæng,
han skrev sine værker ind i.
I foredragets anden halvdel vil
jeg komme ind på Shakespeares virkemidler som dramatiker,
og med udgangspunkt i udvalgte
værker give nogle bud på, hvad
det er i hans dramaturgi og hans
dramatiske karakterer, der gør,
at hans tekster endnu er aktuelle, og at han endnu 402 år efter
sin død er verdens mest opførte
dramatiker

DE KULTURHISTORISKE
MUSEER I HOLSTEBRO
KOMMUNE – 3 MUSEER I EN
ORGANISATION
Forelæser: Ingeborg Svennevig
Direktør for Holstebro museerne
Dato: 21.11.2018 kl. 19.00

Der er en imponerende stor interesse for dansk historie i disse
år.
De danske museer bliver et
stadig mere populært udflugtsmål for familier og venner, som
ønsker sig en indholdsrig og rar
oplevelse sammen. Også i Holstebro forsøger man at modernisere museerne.
I 2012 fusionerede man de tre
museer i kommunen: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro
Museum og Strandingsmuseum
St. George. De tre museer drives nu som én organisation og
som tre helt forskellige, lærerige
besøgsmål i Vestjylland. Det vil
direktør Ingeborg Svennevig
fortælle mere om.
Ingeborg Svennevig er mag.
art. i antropologi fra Aarhus
Universitet og har siden arbejdet på Syddansk Universitet og
i Ringkjøbing Amt. I 2007 blev
hun den første fyrmoster på
Bovbjerg Fyr og har siden da
arbejdet i kultursektoren.

Rasmus Skov Borring inviterer
indenfor i sit arbejde med formidlingen af fællessange, der
indeholder både velkendt og nyt
materiale.

VINTERREJSE I BLICHERS
VERDEN
Forelæser: Christian Ulrik Terp
Cand. theol. og sognepræst
Dato: 09.01.2019 kl. 19.00

Den kolde og mørke tid på året,
med landskaber i gråt og brunt,
indbyder til læselyst indendøre.
St. St. Blichers forfatterskab
egner sig godt som læsning på
den tid af året. Hans sprog og
fortællinger har lyngens brune
farve, - med tusind nuancer af
vemod og - kærlighed - tragedie
og glæde.

Rasmus Skov Borring er vokset
op i efterskoleverdenen. Han er
optaget af at holde den danske
sangskat levende og gøre den
tilgængelig for nye generationer
og har gennem de seneste år
været komponist bag en række
nye fællessange – bl.a. tonerne
til ”Gi’ os lyset tilbage”
DET DEMENTE SAMFUND
- HISTORIELØSHED I NUTIDSKULTUREN
Forelæser: Michael Böss
Forfatter, lektor msk.
Dato: 06.02.2019 kl. 19.00

Vi står midt i en kamp om, hvilke
værdier der skal bære det danske samfund ind i fremtiden.
Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og ”nødvendig
politik”? Hvad sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv?

FORMIDLING AF FÆLLESSANG – MED AFSÆT I HØJSKOLESANGBOGEN
Forelæser: Rasmus Skov Borring
Pianist, komponist og cand.mag.
i Moderne Kultur og Kulturformidling
Dato: 23.01.2019 kl. 19.00

Oplev glæden ved fællessang
akkompagneret af rytmisk klaver
i et udvalg af forskellige tiders
tekster og kompositioner fra
Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene.

Den nutidskultur, som flere og
flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mistet troen på
de fortællinger, der gav tidligere
generationer håb og livsmod, og
som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner.
Hvordan kommer vi på bedre
tanker? Og hvorfor skal vi lære
af fortiden for fremtidens skyld?

EN MAND, EN DOMKIRKE
OG ET KUNSTMUSEUM.
SKOVGAARD MUSEET
Forelæser: Anne-Mette Villumsen
Museumsleder og mag.art. i kunsthistorie
Dato: 20.02.2019 kl. 19.00

Joakim Skovgaard udsmykkede
Viborg Domkirke i starten af det
20. århundrede og skabte en af
verdens største kirkeudsmykninger.
Dette førte til oprettelsen af
Skovgaard Museet, som er et
kunstmuseum, der repræsenterer Joakim Skovgaard og de
andre kunstnere i hans familie,
der alle var grundtvigianere.
Museumsleder Anne-Mette Villumsen vil fortælle om kunstneren, udsmykningen og museet.
NATURVIDENSKAB OG
KRISTENDOM
Forelæser: Jens Olaf Pepke Pedersen
Klimaforsker ved DTU
Dato: 06.03.2019 kl. 19.00

Naturvidenskaben har flyttet
mennesket først fra en plads i
Universets centrum og siden
som slutmålet for livets udvikling.
I foredraget vil vi se på nogle af
de store sammenstød mellem
kristendom og naturvidenskab,
som ofte bliver fremhævet af
eftertiden, men som i samtiden
ikke blev opfattet som en større
konflikt. Tværtimod fandt mange
forskere inspiration i kristendommen. Naturvidenskab og kristendom giver svar på forskellige
spørgsmål, og i foredraget vi vil
se på, hvordan kristen forkyndelse om skabelse kan være
meningsfuld uden at konkurrere
med en videnskabelig årsagsforklaring

FOREDRAG
I GRUNDTVIGSK FORUM
RINGKØBING

NATURSYN OG GUDSTANKE

HANS KIRK OG ”FISKERNE”

Forelæser: Lars Ebbensgaard
Rektor emeritus, cand.scient.
Dato: 25.09.2018 kl. 19.30

Forelæser: Erik Paabøl Andersen
Pastor emeritus
Dato: 23.10.2018 kl. 19.30

Det begynder med undren, og
de store spørgsmål dukker op.

Der berettes om Hans Kirk,
hvis slægt på fædrene side var
Harboøre-folk; mens hans mor
havde sine rødder på de store
gårde i det nordjyske.

Vi er bevidste om os selv, om
hvad vi gjorde i går og hvad vi
gerne vil i morgen. Og om at vi
engang skal dø. Religion og naturvidenskab søger at give svar.
Troen er ingen skolesag, sagde
Grundtvig, men naturvidenskaben er det. At tro og viden ikke
nødvendigvis udelukker hinanden bør være en skolesag. Det
mener i hvert fald foredragsholderen, der har været med til at
lave flere seminarer om emnet.

Som troende marxist fandt Hans
Kirk i de vidt forskellige livsvilkår
en forklaring på, at de to grene
af hans slægt også religiøst
indtog meget forskellige positioner. Der ses på især forudsætningerne for hans hovedværk
”Fiskerne”.

Om forholdet mellem tro og
viden handler H.C. Andersens
roman At være eller ikke være
og En Historie fra Klitterne. Dem
vil vi høre om.
DEN SIDSTE NADVER – OM
MELLEMØSTENS KRISTNE
MINDRETAL
Forelæser: Klaus Wivel
Redaktionschef på Weekendavisen
Dato: 20.11.2018 kl. 19.30

Et foredrag om de kristnes
situation i den arabiske verden
på baggrund af min bog: “Den
sidste nadver”.
Kristne har forladt den arabiske
verden i høje tal. I mit foredrag
vil jeg fortælle om hvorfor.

FØRSTE VERDENSKRIG –
ET BRUD I DEN EUROPÆISKE MENTALITET
Forelæser: Henrik Jensen
Lektor emeritus og cand.phil.
Dato: 08.01.2019 kl. 19.00

Efter et relativt fredeligt 19. århundrede lagde det 20. århundrede ud med en verdenskrig,
som blev den største katastrofe i
det vestlige menneskes selvforståelse.
Første verdenskrig blev et vandskel, der opdelte bevidstheden
i et markant før og efter. Med
George Orwells ord forandrede
den med ét slag “hele livsånden
og tempoet, folk fik et nyt livssyn
som genspejlede sig i deres politiske opførsel, deres manerer,
arkitektur, litteratur og alt andet.”
Siden skulle det vise sig at første verdenskrig åbnede for en
sand Pandoras æske af ulykker:
den russiske revolution, fascisme, nazisme, Anden verdenskrig, holocaust, atombombe osv.
I 2014 er det 100 år siden Første verdenskrig brød ud. Vi
befinder os mentalt set stadig i
kølvandet på den europæiske
katastrofe 1914-45.

FRI OS FRA DET ONDE

Alle forelæsningerne holdes i:

Forelæser: Sørine Gotfredsen
Præst
Dato: 05.02.2019 kl. 19.30

Ringkøbing Kirkehus
Kirkepladsen 1,
6950 Ringkøbing

Martin Luther stod i en kamp,
hvor han skulle finde frihed midt
i troen på at være bundet til det
onde.
Den tankegang står i modsætning til det moderne vilkår, hvor
det onde i høj grand er blevet
omdefineret, ja måske lige frem
afskaffet.
Med inspiration fra både teologi,
kunst og debat og virkelighedens grusomhed skal vi forstå,
hvad den forandring betyder for
vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet og os selv.
Det onde skal genopdages, for
at vi for alvor kan forstå, hvad
godhed og frihed er. Og hvad et
menneske er.

Arrangør:
Grundtvigsk Forum for Ringkøbing og Omegn
KAREN BLIXEN – TRO, LIV
OG FORTÆLLING
Forelæser: Elisabeth Dons
Christensen. Biskop emeritus
Dato: 12.03.2019 kl. 19.30

”Du vil have lært i skolen, at i
begyndelsen var ordet” Sådan
skriver Karen Blixen i sin gendigtning af det gamle sønderjyske sagn: Sorgagre.
Det var med ordet, Hud lod
himlen og jorden med al dens
fylde stige frem af de truende
kaosvande. Det er med ordene,
vi mennesker kan skabe lidt
orden, liv og håb i det kaos og
mørke, der altid truer vort liv.
Og en ordets mester var Karen
Blixen, ingen kunne som hun
genfortælle, bruge og omtolke
de bibelske fortællinger.
Karen Blixens liv og tro vil blive
belyst ud fra både gammel og
nytestamentlig teologi og de af
Karen Blixen kendte – og brugte
fortællinger.

Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger:
Ole Lange
tlf. 97 33 70 11
eller mail: hokl@km.dk
Pris: 100 kr.
(50 kr. for medlemmer)

HISTORIE OG ARKÆOLOGI
EN TIDSREJSE PÅ CYKEL
LANGS MED SKJERNS
GRØNNE KORRIDOR
Forelæser: Kim Clausen
Fhv. museumsdirektør, mag.scient.
Dato: 16.09.2018 kl. 13.00

Forelæsningen bliver gennemført som en historisk cykeltur,
hvor man vil få en uddybende
historisk baggrund om de lokaliteter, der indgår i Skjerns nye
grønne korridor.
Sted:
Start ved Skjern Bådehavn
ved Dommergården
(Petersmindevej 10) Skjern
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum

HERREGÅRDENE I VESTJYLLAND 1550-1950
Forelæser: Michael Frausing
Ph.d. Projektmedarbejder Dansk Center for Herregårdsforskning
Dato: 01.10.2018 kl. 19.30

Fra middelalderen og nogle
hundrede år frem var landets
adelsmænd og -kvinder endnu
knyttet til Vestjylland og sad på
vestjyske herregårde.
Efterhånden som magten samlede sig i København, rykkede
den gamle adel længere østpå.
Nye ejere stod snart klar til at
tage over: købmænd og nyadlede familier, senere også driftige
forpagtere, præster og studehandlere.
Lige hvor Skjern-åen løber ud
i Ringkjøbing Fjord lå i århundreder kongens gamle storgods
Lundenæs Slot. Omkring 1800
blev det nedlagt og afløst af
opkomlingen Lønborggård, som
herefter overtog føringen som et
af landsdelens største godser.
I foredraget vil Mikael Frausing
fortælle den skjulte historie om
Vestjyllands herregårde.
Mange små og store herregårde
ligger spredt i landskabet, ofte
med overraskende kort afstand
mellem sig, men sjældent så
prangende som i Østjylland, på
Fyn og Sjælland.
Fra Limfjordens fede agre til de
vidstrakte heder og de yderste
klitrækker ved Vesterhavet har
herregårdene sat deres præg på
landskabet.
Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

BARONESSEN, DER SOM
AMTMANDINDE I RINGKØBING BLEV FORKÆMPER
FOR KVINDESAGEN –
OGSÅ I RINGKØBING
Forelæser: Birgitte Grün Christensen
Pensioneret overlærer
Dato: 31.10.2018 kl. 19.30

Foredraget handler om baronesse Astrid Stampe Feddersen,
der efter en for 1800-tallet lidt
speciel barndom og ungdom på
Sjælland gennem sit ægteskab
med amtmand over Ringkøbing
amt (1895-1903) Gustav Hakon
Valdemar Feddersen blev amtmandinde på Rindumgård, hvorfra hun med sin personlighed
satte gang i kvindesagen – ikke
kun i Ringkøbing.
Hun blev formand for Dansk
Kvindesamfund.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

SØNDERJYDER I DEN
STORE KRIG 1914-1918

HJEMMEFRONTEN I SØNDERJYLLAND 1914-1918

Forelæser: René Rasmussen
Museumsinspektør ved
Museum Sønderjylland
Dato: 14.11.2018 kl. 19.30

Forelæser: Louise Klinge
Museumsformidler ved Christiansfeld
Centeret
Dato: 22.11.2018 kl. 19.30

Første Verdenskrig er den store
urkatastrofe i det 20. århundredes historie.

Foredraget vil give indblik i livet
og dagligdagen i Sønderjylland
under Første Verdenskrig.

Mens Danmark holdt sig neutralt, måtte mere end 30.000
sønderjyder deltage som tyske
soldater i Første Verdenskrig.

En tid der bar præg af mangel
på fødevarer, råstoffer og arbejdskraft.

Over 6.000 af dem faldt og mere
end 4.000 blev invaliderede.
Men krigen og Tysklands nederlag førte også til, at Sønderjylland i 1920 kunne komme hjem
til Danmark igen.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

En tid hvor snyd, rationeringskort og nød var en del af hverdagen.
I de fire år krigen varede, var det
kvinderne, der måtte sørge for
livet og dagligdagens opretholdelse, samtidig med de frygtede
for deres kære ved fronten og
håbede på, at de kom hjem
igen.
Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

NÅR VERDEN FORANDRER
SIG – SØNDERJYDERNES
HISTORIE EFTER 1. VERDENSKRIG
Forelæser: Mogens Thams
Sognepræst
Dato: 28.11.2018 kl. 19.30

Jeg voksede op i Sønderjylland
i 60érne og 70érne. Slesvig var
delt, den dansk-tyske grænse lå
fast.
Vi var som sønderjyder en del af
Danmark. Dog var fortiden ikke
fjern. Min morfar var med i Første Verdenskrig på tysk side. Tre
af hans brødre døde ved fronten
i Frankrig.
Efter krigen blev Nordslesvig dansk. En svær tid kom i
30´erne og siden efter Anden
Verdenskrig.
Hvilken betydning havde disse
dramatiske begivenheden på en
dansksindet familie som min?
Det vil jeg fortælle om, med
udgangspunkt i min morfars
historie.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

FREDEN – EFTER 1. VERDENSKRIG

FRA SVEDJEBRUG TIL NUTIDENS HEDEOPDYRKNING

Forelæser: Jørn Buch, Lektor
Dato: 23.1.2019 kl. 19.30

Forelæser: Niels Aage Thomsen
Forfatter og pens. skoleleder
Dato: 05.02.2019 kl. 19.30

1.Verdenskrig kom til at danne
skel mellem de såkaldte ”gode
gamle dage” og den forvirrede
og komplekse Mellemkrigstid
med mange nye stater, som fik
store økonomiske og sociale
problemer.
Versailles-freden pålagde bl.a.
Tyskland enorme krigsskadeserstatninger, men var også med til
at sikre mere retfærdige grænser i det nye Europa, da mange
af de nye grænser blev trukket
ud fra det nye princip om nationernes selvbestemmelsesret.
Men det blev ikke alle grænser,
som var så moderne, hvad der
skulle give store problemer.
Danmark havde været neutral
under 1.Verdenskrig, men med
Versailles-freden gik drømmen
om en Genforening med dele af
Sønderjylland i opfyldelse med
folkeafstemningen i 1920.
Foredraget vil gøre rede for
baggrunden for Versailles-freden og dens indhold, ligesom
der vil blive diskuteret dens
konsekvenser for udviklingen i
Mellemkrigstiden og dermed for
udbruddet af 2.Verdenskrig kun
20 år efter Versailles-fredens
ikrafttræden.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

Hedeopdyrkning med hovedvægt på 1800-tallet og 1950érne

hele taget, om de nyeste udgravninger af jernalder-bebyggelser op til fæstningen og om
Lyngsmoseforeningen, der står
bag købet, visualiseringen og
plejen af Lyngsmose, der i dag
indgår i et større social-rekreativt område.

Sted:
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern

Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.

Arr. Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

LYNGSMOSE – EN VESTJYSK BORG FRA KELTISK
JERNALDER
Forelæser: Palle Eriksen
Museumsinspektør Ringkøbing-Skjern
Museum
Dato: 20.02.2019 kl. 19.30

Lyngsmose nær Ringkøbing er
sammen med den himmerlandske Borremose vore hidtil ældste og kendte befæstede landsbyer i Danmark.
Lyngsmose blev opdaget fra
luften i 1977, undersøgt i 19992003 af Ringkøbing Museum
og Københavnsk Universitet og
visualiseret i 2014-2015.
Undersøgelserne viste, at der
bag vold og voldgrav inden for
et 90 x 60 m stort område - på
størrelse med en fodboldbane har ligget 15 langhuse, alle med
bolig og stald, og to småhuse.
Inden da lå der på stedet tre
gårde med to huse.
I foredraget fortælles blandt
andet bredt om baggrunden for
og formålet med Lyngsmose,
om de spidse pinde i voldgraven
og landsbyens fortifikation i det

Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

DEN UNGE BY OG KØBSTADEN – SKJERN OG RINGKØBING 1880-1920
Forelæser: Christian Ringskou
Museumsinspektør
Dato: 13.03.2019 kl. 19.30

PÅ SEJRENS VEJ –
TVIND GENNEM ET HALVT
ÅRHUNDREDE
Forelæser: Jes Fabricius Møller
Lektor, ph.d.
Dato: 06.03.2019 kl. 19.30

Jes Fabricius Møller blev tidligere i år af dronningen udnævnt til
Kgl. Ordenshistograf.
Han er kendt for sit store værk
om det Glückburgske kongehus.
Han udgav i 1999 bogen
“På sejrens vej” – historien om
skolesamvirket Tvind og dets
skaber Mogens Amdi Petersen.
Foredraget tager sit udgangspunkt heri, men de mange væsentlige og meget indgribende
hændelser for Amdi Petersen og
Tvind de sidste 20 år med straffesager og landflygtighed – og til
trods herfor Tvinds overlevelse
- vil blive omtalt.
Sted:
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing
Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr.
Arr. Ringkøbing Museumsforening
i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

Foredraget tager udgangspunkt
i museumsinspektør Christian
Ringskous igangværende byhistoriske p.hd.-projekt om Skjern
og Ringkøbing gennem store
forandringer i årene omkring
1900.
Hvem?
Med baggrund folketællingerne
1880, 1901 og 1921 fortæller
Ringskou om de to byers befolkninger – unge og gamle, indfødte og tilrejsende, rige og fattige.
Hvad?
Hvad skulle der til for at klare sig
godt i den unge by, hvor alt var i
hastig udvikling. Og hvad skulle
der til i den stagnerende købstad – der gives et par eksempler.
Hvor?
Der voksede nye byer op overalt i landet omkring 1900, og de
gamle købstæder udviklede sig
hastigt.
Viser Skjern og Ringkøbing særlige vestjyske udviklingstræk,
eller udjævnedes gamle forskelle på øst og vest?

FALDT DANNEBROG NED
FRA HIMLEN I 1219?
Forelæser: Pia Dahl
Organist og højskolelærer
Dato: 09.04.2019 kl. 19.30

Sagnet siger, at Dannebrog
faldt ned fra himlen i 1219 under
slaget ved Lyndanise i det nuværendeTallinn i Estland. Dannebrog med sit hvide kors på
rød bund er et korsfarerbanner
og har sin oprindelse i korstog i
Østersøområdet i begyndelsen
af 1200-tallet.
Dannebrog betyder ”Danernes
fane” og er verdens ældste
nationalflag. Flaget har været i
almindeligt brug siden senmiddelalderen.
I de seneste århundreder har
danskerne benyttet mange lejligheder til at synge om Dannebrog, og vi
skal se på nogle af sangene,
bl.a. ”Der er ingenting, der
maner”, ”Vaj højt, vaj stolt og
frit vort flag”, ”Fra himlen er du
faldet” og ”Højt fra træets grønne top”, ligesom vi går på jagt i
Højskolesangbogen efter sange,
der har Dannebrog i kikkerten
ligesom ”Jeg elsker de grønne
lunde” i 8. vers: ”Men end er der
sang i skoven, højt bølger det
røde flag …”.
Som chefdirigent for 1. Regiment Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor har Pia
Dahl hvert år i 12 år fejret Valdemarsdag den 15. juni på Kastellet i København.
Fortællinger om dette årligt tilbagevendende arrangement og
hendes oplevelser som korleder
på Kastellet vil indgå i foredraget.

Sted:
Skjern Vindmølle, Marupvej 25 A, 6900 Skjern
Der er ingen tilmelding. Pris: 50 kr.
Arr. Skjern-Egvad Museumsforening i samarbejde med Ringkbing-Skjern Museum

KIRKEHØJSKOLE PÅ KLITTEN
RETNINGER INDEN FOR
FOLKEKIRKEN I DAG.
HVAD VIL DET SIGE AT
VÆRE TIDEHVERV?
Forelæser: Torben Bramming
Sognepræst
Dato: 23.10.2018 kl. 09.30

”Hiin enkelte”
Troen er et forhold mellem
gud og ”hiin enkelte.” På dette
udsagn af Søren Kierkegaard
hviler den eksistensteologiske
forståelse af kristendommen.
Hvordan står det til med dette
forhold i 2018?

RETNINGER INDEN FOR
FOLKEKIRKEN I DAG.
INDRE MISSION

RETNINGER INDEN FOR
FOLKEKIRKEN I DAG.
LUTHERSK MISSION

Forelæser: Kurt Ettrup Larsen
Professor, dr.theol.
Dato: 22.01.2019 kl. 09.30

Forelæser: Søren Skovgaard Sørensen, Generalsekretær i LM
Dato: 05.03.2019 kl. 09.30

”Lede til Jesus, leve i ham”
Indre Mission blev stiftet i 1853
af lægmand som en vækkelsesbevægelse.

”Den frie nåde, det almindelige
præstedømme og Bibelens troværdighed”

Kernen i IMs kristendomsforståelse er forkyndelsen af budskabet om ”Kristus som verdens
frelser.”
Hvordan gribes det an 115 år
efter i 2018?

Luthersk Mission er stiftet på
Bornholm 1868 som vækkelsesbevægelse.
LM læner sig stærkt op af de
lutherske bekendelsesskrifter,
der forstås som de ”firefoldige
alene:” Skriften alene, Nåden
alene, Troen alene, Kristus
alene.
Hvordan udfoldes de firefoldigheden i dag?

Alle foredragene holdes i
RETNINGER INDEN FOR
FOLKEKIRKEN I DAG. HVAD
ER OG VIL GRUNDTVIGIANERE I DAG?
Forelæser: Elof Westergaard, Biskop
Dato: 13.11.2018 kl. 19.30

”Menneske først, kristen så”
N.F.S. Grundtvigs udsagn
(1834) er den grundtvigske retnings fundament.
Hans kristendomsforståelse har
påvirket folkekirken og dansk
kultur i afgørende grad.
Hvad er og vil grundtvigianerne
ca. 190 år efter?

Klittens Menighedshus
Søndergade 2
6960 Hvide Sande
Ingen tilmelding. Betaling ved fremmøde.
Yderligere oplysninger: Tlf.: 21 78 07 44 / 30 32 31 06
Pris for deltagelse: Kr. 75,00 inkl. kaffe og brød
Arrangør: Kirkehøjskole på Klitten

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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

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.

