
Karen Blixens liv og forfatterskab
Tid: Torsdag d.3 september 
kl.18.30 - 20.15
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. 
eller pris ved døren: 125,- kr.
Pris studerende: 50,- kr.    

Foredragsholder: Jørgen Stormgaard,
cand.mag. i fransk og engelsk.  

Karen Blixen (1885-1962) er en af de
største danske kulturpersonligheder, og
hendes forfatterskab har internationalt
format.
Men hvilke tråde løber der mellem
barndommen på Rungstedlund og de
livskloge fortællinger, der gjorde hende
berømt langt ud over Danmarks 
grænser?
Hvordan gik det til, at hun kom til 
Afrika og i 17 år kæmpede for at opret-
holde sin eksistens dér? Hvad var hen-
des tilgang til de fremmede kulturer, og
hvem var egentlig Denys Finch Hatton,
hendes kærlighed i Kenya? 

Hvordan gik det hende efter 
hjemkomsten til Danmark?
Disse og mange andre spørgsmål vil
blive besvaret i dette foredrag. Hør
også om Karen Blixens skæbnesyn, 
hendes underfundighed og hendes
markante mottoer.
Sidst, men ikke mindst, vil der blive
givet en række nøgler til forståelsen 
af det forfatterskab, som ved første
læsning kan synes svært tilgængeligt.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.

Holdnummer: 2020-38
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FOREDRAG, KURSER, FORELÆSNINGER MV.

Sydvestjysk Folkeuniversitet

Åbningsforelæsning: 
Vestjyland er et særligt sted
Onsdag d.2 september kl.19.00 - 20.45
Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9,
Auditoriet. 
Pris: Fri entre - Tilmelding er nødvendig,
da vi har et begrænset antal pladser
Tilmeldingsfrist: d.24.08.2020 
Foredragsholder: Johannes Nørregaard
Frandsen, Professor, H.C. Andersen 
Centret Institut for Kulturvidenskaber 

Vestjylland er et særligt sted. Det ved vi,
der er rundet af den vestjyske sandmuld
godt. Vestjyder er også et særligt folk, i
hvert fald hvis vi lytter til forfattere som
Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær
med flere. I forelæsningen vil jeg nærme
mig et begreb om en mulig ’jyskhed’,
hvis den findes. Jeg vil desuden belyse
den betydning, de slesvigske krige og i
særlig grad nederlaget i 1864 fik for
(vest)jylland. To meget markante resul-

tater af dette krigsnederlag og tabet af
hertugdømmerne Slesvig og Holsten var
jo grundlæggelsen af Esbjerg i 1868
samt etableringen af Det danske Hede-
selskab. Jeg vil trække på både litterære
og historiske eksempler, ligesom jeg vil
søge at anvende både på humor og
alvor.
Der vil være lidt godt til ganen og et
lille glas i pausen. 
Holdnummer: 2020-37
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Antiinflammatorisk kost 
og collagen-mad 
Tid: Torsdag d.10 september 
kl.19.00 - 20.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller 125,- kr. ved døren
Pris studerende: 50,- kr. 
Foredragsholder: Jerk Langer, læge og
forfatter

Alt hvad du bør vide om antiinflamma-
torisk kost og collagen - et oplysende,
underholdende og inspirerende fore-
drag med læge Jerk W. Langer.
Tidens store trend er at spise antiin-
flammatorisk kost. Hvad går det ud på?
Hvordan bliver du selv hjulpet og får
det bedre?
”Antiinflammatorisk kost er hverken
kompliceret eller svært, men handler
grundlæggende om simple principper,
som nemt kan indpasses i hverdagen,"
siger læge og forfatter Jerk W. Langer,
der har udviklet begrebet antiinflam-
matorisk kost herhjemme med ud-
gangspunkt i sine bestsellerbøger.
Formålet er at præsentere den forsk-
ning og viden, der er på området. Give
tips til, hvordan du simpelt kan rette
dine kostvaner op i sundere og symp-
tomdæmpende retning. Blive inspireret
af kloge valg i hverdagen uden løftede
pegefingre.
Smid overflødige kg uden sult. Slip for
smerter. Bliv friskere i hverdagen. Mod-
virk grundtrætheden ved sygdom. Få
styr på blodsukker, gigt, hud, blodtryk,

kolesterol, tarmflora og fordøjelse.
Husk bedre. Se yngre ud. Brug måske
mindre medicin. Lev længere. Og vær
rask, glad og aktiv imens, lyder det fra
lægen.
Senest har Jerk W. Langer videreudvik-
let antiinflammatoriske kost til at ind-
drage mad med proteinet collagen til
særlig gavn for hud, led, knogler, musk-
ler og fordøjelse.
Det bliver både oplysende, underhol-
dende og inspirerende. Undervejs får
du mange praktiske råd, et par gode
grin, samt venlige puf bagi. Ingen
tomme løfter eller alternativ snik-snak,
men reel viden og konkrete løsninger.
Samt lejlighed til at stille masser af
spørgsmål.
Jerk W. Langer er læge og forfatter til
bl.a. bestsellerbøgerne '21 helbredende
dage med anti-inflammatorisk kost',
’Sundt blodtryk på 14 dage’ og ’Colla-
gen – Stærk, sund og smertefri'.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 

Holdnummer: 2020-39

Filosofi: Oplysning og oplysningskritik
Tid: Se mere info i nedenstående beskri-
velse for hvert hold
Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg
Pris: 425,- kr. for hele foredragsrækken
eller 100,- kr. pr. gang og 125 kr. ved
døren
Pris studerende: 212,- kr. for hele fore-
dragsrækken eller 50,- kr. pr. gang mod
fremvisning af gyldig legitimation  
Tilmeldingsfrist: Fredag d.4 september
2020
Foredragsholder: Adjunkt, Ph.d. Søren
Engelsen, SDU 

Oplysningstidens idealer om menne-
skets frigørelse gennem fornuften gen-
nemsyrer stadig vores verden i dag. Vi
hylder idealer om, at fornuft og viden
må være grundlag for moral og politik,
og vi hylder individet og menneskeret-
tighederne. Men hvad der mere præcist
kendetegner oplysningsprojektet, er
dog stadig til diskussion. Desuden ud-
fordres oplysningsidealerne også.
Er oplysningens individdyrkelse andet
end en ensidig hyldest til det egocentri-
ske i fornuftens klæder? 
Fører den i virkeligheden til tidstypiske
lidelser som ensomhed og depression? 

Fortrænger fornufts-dyrkelsen vores 
evne til at give mening til tilværelsen
gennem fx religion, tradition og følel-
ser? Kan oplysningen sågar føre til sy-
stematisk barbari, fordi vi får et
instrumentelt forhold til mennesket?
Kurset tager livtag med både oplysnin-
gen og kritikken af den. Det introduce-
rer væsentlige idéhistoriske pointer om
oplysning og tager fat på centrale argu-
menter for og imod oplysningstænknin-
gens grundtanker og deres relevans i
dag.

Holdnummer: 2020-40
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Oplysningens opgør med den klassiske
metafysik
Tid: 14.09 2020, kl 18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Holdnummer: 2020-41

Den politiske oplysning og 
modoplysningen
Tid: 21.09 2020, kl 18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Holdnummer: 2020-42

Oplysningen og moralen
Tid: 28.09 2020, kl 18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Holdnummer: 2020-43

Moderne oplysningskritik
Tid: 05.10 2020, kl 18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Holdnummer: 2020-44

Oplysningsprojektet i dag
Tid: 19.10 2020, kl 18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Holdnummer: 2020-45

HEX - flammer, frygt og formidling 
Onsdag d. 16 september kl.18.30 - 21.00
Sted: Det Gamle Rådhus, Von Støckens
Plads, Ribe 
(parkering ved Danhostel, 
Sct. Peders Gade 16).
Pris: 200,- kr. 
Pris studerende: 100,- kr. 
Foredragsholder: ph.d. og leder af Hi-
storie & Formidling, Lulu Anne Hansen
Tilmeldingsfrist: 07.09 - 2020

Det anslås at 40-60.000 mennesker blev
dømt som hekse i Europa i perioden
1500-1700. På det nye museum HEX!
Museum of Witch Hunt fortælles den
dystre historie om de danske og euro-
pæiske hekseforfølgelser. Det er en hi-
storie, som de fleste kender, men som
rummer mange overraskende vinkler,
der ikke altid stemmer med de forestil-
linger, mange gør sig om emnet.
Museet er beliggende i historiske ram-
mer i centrum af Ribe, og her i de auten-
tiske rum, hvoraf flere stammer fra
hekseforfølgelsernes tid, får gæsterne et
indblik i, hvorfor man frygtede heksene,
hvem de var, og ikke mindst hvordan
man forfulgte dem.

Arrangementet vil bestå af et foredrag
ved ph.d. og ankerperson på museets
opbygning, Lulu Anne Hansen. Det fin-
der sted i Det Gamle Rådhus i Ribe, hvor
deltagerne også får serveret kaffe og
kage. Bagefter går vi de ca. 100 meter til
museet i Sortebrødregade 1. Her vil Lulu
Anne Hansen fortælle om de fantastiske
historiske bygninger og overvejelserne
omkring museets indretning og vil give
en guidet tur i udstillingerne. Museet er
skabt i et samarbejde mellem Sydvestjy-
ske Museer og Moesgaard Museums
Tegnestue.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 
Holdnummer: 2020-46

EU og forholdet til USA
Tid: Tirsdag d.29 september 
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: Fri entre, men tilmelding er nød-
vendig pga. begrænset antal pladser. 
Foredragsholder: Rasmus Bruun Peder-
sen, lektor i statskundskab ved Aarhus
Universitet   

Forholdet mellem EU og USA er histo-
risk dårligt. USA har gradvist trukket sig
tilbage fra den internationale scene og
har overladt det til Kina og EU at ud-
fylde det efterladte magtvakuum. Mens
Kina har været ivrige efter at træde ind
på den internationale scene, har EU
været mere tøvende og ukoordineret i
sin indsats.
Balancen har for EU’s medlemslande
været at fastholde en langsigtet ameri-
kansk interesse i at levere europæisk
sikkerhed, mens man på den anden side 

i stigende grad har vendt sig mod EU 
for at løse de fælles udfordringer, med-
lemslandende står overfor.
Disse fremskridt har imidlertid forstær-
ket den amerikanske kritik af EU, der er
begyndt at opfatte EU som en konkur-
rent og modstander.
Mød lektor i statskundskab ved Aarhus
Universitet, Rasmus Brun Pedersen, der
vil sætte fokus på den aktuelle udvik-
ling i relationen mellem USA og EU og
de spændinger, der har eksisteret før,
under og efter Trump.
Holdnummer: 2020-47
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Uldahls Musikcafé
Tid: Torsdag d.1 oktober 
kl.19.00 - 20.45
Sted: Info kommer snarest   
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125 
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvis-
ning af gyldig legitimation 
Foredragsholder: Peter Uldahl, musiker
og cand.mag. i musikvidenskab, filosofi,
idéhistorie og spansk

I Uldahls Koncertcafé går intime kon-
certindslag hånd i hånd med musikalske
historier og anekdoter. Programmet er
en rejse i tid og rum, hvor musiker og
foredragsholder Peter Uldahl med
musik og ord vil føre dig ind i alverdens
musikalske skatte, lige fra klassiske
stykker fra barokken til romantikken og
til musik fra hele verden – fra spansk
flamenco, argentinsk tango, franske
chansons, amerikansk jazz og til den
danske sangskat. Og bagved hvert
stykke gemmer der sig altid en historie.

Peter Uldahl er musiker og foredrags-
holder, uddannet cand.mag. i musikvi-
denskab, filosofi, idéhistorie og spansk
og har studeret guitar og flamenco i
Granada, Spanien. Han har som kon-
certsolist og foredragsholder arbejdet
både med klassisk og rytmisk musik,
lige fra klassisk og tidlig musik og til
spansk og latinamerikansk musik, fla-
menco, sigøjnermusik og jazz.
Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.

Holdnummer: 2020-54.
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I krigens skygge – De danske krigssejlere
i 2. Verdenskrig
Tid: Onsdag d.7 oktober 2020 
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved 
døren: 125,- kr.
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation
Foredragsholder: Jakob Kjærsgaard,
cand.mag 

IOmkring 6.300 krigssejlere i allieret tje-
neste besejlede verdenshavene. De var
med i ishavskonvojerne til Rusland. De
fragtede forsyninger, tropper og mate-
riel rundt i Stillehavet. Og de sejlede i
pendulfart ad Atlanterhavets hoved-
færdselsårer med de forsyninger, der var
så afgørende for at holde Storbritannien
inde i krigen.
Krigssejlerne fik desuden en central rolle
i forbindelse med D-dag og invasionen i
Normandiet 1944. Det glemmes tit, at 2.
Verdenskrigs længste slag hverken blev
udkæmpet på landjorden eller i luften,
men derimod til søs og med handelsflå-
den som hovedaktør. ”Slaget om Atlan-
ten”, som Winston Churchill betegnede
det, foregik fra september 1939 til maj
1945.
Det var først fra foråret 1943, at de allie-
rede fik det afgørende overtag i Atlan-
terhavet. Hjemkomst og eftervirkninger
af krigen tog hårdt på flertallet af krigs-
sejlere, og i mange år efter krigen led de 

danske sømænd et politisk svigt af nær-
mest historiske dimensioner. På 70-års-
dagen for D-dag i 2014 var Danmark for
første gang officielt repræsenteret ved
mindehøjtideligheden i Normandiet, og
dermed blev der skrevet et nyt kapitel i
historien om Danmark under 2. Verdens-
krig. Dannebrog vajer nu sammen med
flagene fra de øvrige allierede nationer,
og det kan vi takke de danske krigssej-
lere for. 
Foredragsholder Jakob Kjærsgaard,
cand.mag. i historie og kulturarvsfor-
midling. Erfaren foredragsholder og
bl.a. forfatter til bogen ”Den Røde
Brænding – danske beretninger fra D-
dag og invasionen i Normandiet 1944”.
Har tidligere arbejdet ved Kystmuseet i
Frederikshavn samt Utah Beach Museum
i Normandiet. Foredraget er visuelt præ-
get med fotos, videoklip og lyd.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 
Holdnummer: 2020-54



Det sorgfulde liv – kan vi mere 
end vi kan magte?
Tid: Tirsdag d.20 oktober kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,- kr.
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation.  

Foredragsholder:  Ole Johannes Hart-
ling, overlæge og forfatter
"Vi har en vished om, at vi skal dø. Vi
forstår det med hjernen, men ikke med
hjertet. Det kræver eksistens at kunne
tænke og forestille sig sin egen ikke-
væren, det bærer derfor umuligheden i
sig. Når vi møder døden hos dem, vi hol

der af, protesterer vi mod den og mær-
ker samtidig, hvor forgæves vor protest
er. Vi vil gerne have magt over liv og
død, og tror nogle gange endda, at vi
kan mere, end vi kan magte."
Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 

Holdnummer: 2020-49

En samtale om hjernen og naturen
Tid: Torsdag d.22 oktober
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,- kr.  
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation 
Foredragsholder: Hjerneforsker Aasa Sven-
ningsen og psykolog Simon Høgemark

Hjerneforsker Aasa Svenningsen og psy-
kolog Simon Høegmark fra Syddansk
Universitet i samtale om hjernen og na-
turen. De vil vi prøve at svare på, hvad
hjerneforskningen og naturterapi i fæl-
lesskab kan bidrage med for at imødegå
den voldsomme stressbølge, der har
ramt mange vestlige lande de seneste år.
Brug af naturbaseret terapi og rehabili-
tering i sundhedssektoren er i kraftig 

vækst i disse år både internationalt og 
nationalt. Nyere forskning viser, at op-
hold i naturen og naturbaseret behand-
ling har en gavnlig effekt på stress, og
at naturbaseret behandling kan styrke
immunforsvaret og øge livskvaliteten.
Naturen kan både bruges til at forebygge
stress og som egentlig behandling.
Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.  
Holdnummer: 2020-50

Berlin – en kulturhistorisk rejse gennem
100 års omskiftelig historie.
Tid: Lørdag d.31 oktober kl.10.00 - 16.00
Sted: Syddansk Universitet, Niels Bohrs
Vej 9, 6700 Esbjerg 
Pris: 375,- kr. Pris ved døren: 400,- kr. 
Pris for studerende: 200 kr. mod 
fremvisning af gyldig legitimation  
Prisen er inklusiv frugt og snacks samt
kaffe og vand.   

Foredragsholder: Åse Lerche, Journalist
og cand.mag i tysk og geografi, har des-
uden arbejdet for fjernsynsprogrammet
DR2-Udland med live-indslag fra Berlin.  
Som en hvirvelvind har udbygningen til
hovedstad raset gennem Berlin siden
1990’erne. Det har været en proces fyldt
med kreativitet, og den spændingsla-
dede udvikling har sat sit tydelige præg
på byens kunst og kultur, arkitektur og
gadebillede.

Vi skuer også længere tilbage og inddra-
ger Berlins kulturhistoriske udvikling i
hele det 20. århundrede. På den måde
vil vi se, hvordan Berlins extremt foran-
derlige historie har virket som en adre-
nalinindsprøjtning på kreativiteten i
byen og dermed har gødet jorden for, at
Berlin i dag er blevet til en af Europas
førende kunst- og kulturmetropoler.

Holdnummer: 2020-50
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Opgør med Nazismen
Tid: Torsdag d.5 november 2020 
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,- kr.
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation

Foredragsholder: Niklas Frank, forfatter
og journalist

Beskrivelse af foredraget kommer sna-
rest – beskrivelse vil blive opdateret på
hjemmesiden, så snart vi ved mere. For
mere info kontakt sekretariatet på: 
Mail: fusydvest2sdu.dk 
eller tlf: 65504103

OBS: Foredraget er på engelsk 

Holdnummer: 2020-52

Et eget værelse - danske kvindeportrætter
Tid: Onsdag d.11 november 
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,- kr. 
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation
Foredragsholder: Birgitte Zacho, 
Kunsthistoriker, mag.art 

Så godt som et hvert dansk museum kan
fremvise et portræt af en strikkende
kvinde! I første halvdel af 1800-tallet
skulle kvinden passe hjemmet, håndar-
bejdet og børnene. De sidder i afluk-
kede stuer, i deres eget rum. Først et
halvt århundrede senere begynder kvin-
derne for alvor at tilkæmpe sig et rum
til udfoldelse af deres eget professio-
nelle virke. 

Foredraget giver et historisk vue over
kvindeportrætterne fra guldalderen,
henover det sene 1800-tals mere 
selvbevidste kvindeskikkelser og op 
i 1900-tallet.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.

Holdnummer: 2020-50
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Den nye livsfase - når ”det er 
alderbedst”. 
Tid: Tirsdag d.17 november 
kl.18.30 - 20.15
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,kr.
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation  
Foredragsholder: Poul-Erik Tindbæk,
Chefkonsulent, ph.d.  

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har –
uden at det er gået rigtigt op for os –
også fået en spritny fase i livet mellem
voksen og gammel. Stadig flere 60+’ere
oplever, at de både mentalt og fysisk
kan meget mere end forventet, og at
det ikke er dem, men måske snarere den
ensidige fortælling om forfald og tab,
der skal pensioneres.
Tidligere har man troet, at blot man fik
styr på økonomien som pensionist,
skulle resten nok gå – som en leg lige-

frem. I dag har flere og flere erfaret, at
de sociale, de mentale og de fysiske
aspekter i den nye livsfase efter arbejds-
livet er langt vigtigere at få vendt og
drejet. 
Hvad skal den nye livsfase så bruges til?
Få et grundigt kig ind ad vinduet til de
mange aspekter i den nye begyndelse
som fuldvoksen 60+'er. 

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.
Holdnummer: 2020-38
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Lev mere - Tænk mindre (slip bekymrin-
gerne med metakognitiv terapi)
Tid: Torsdag d.12 november 
kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg 
Pris: 100,- kr. eller pris ved døren: 125,- kr.
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation
Foredragsholder: Tobias Schwartz,
psykolog 

Psykolog Tobias Schwartz Leonhardt-
Lindqvist fortæller, hvordan man kan
opnå kontrol over, hvor meget negative
tanker skal have lov at fylde. Med afsæt
i den nyeste forskning forklarer Tobias
effekten af metakognitiv terapi og giver
gode råd til alment interesserede som
fagprofessionelle. Metakognitiv terapi
er en relativt ny terapiform, som har vist
sig højst effektiv i behandlingen af en
lang række lidelser såsom angst, depres-
sion og OCD. Ifølge metakognitiv terapi
er det, der gør forskellen på syg og rask,
hvor lang tid man bruger på sine nega-
tive tanker. Bruger man mange timer
dagligt på at bekymre sig og spekulere,
drænes man for energi og livsglæde, og
risikoen for at udvikle psykiske proble-
mer stiger markant. 

I dette foredrag vil Tobias fortælle om,
hvordan man (gen)opnå kontrol over,
hvor lang tid man tilbringer med sine
negative tanker. Vi skal lære at identifi-
cere de tanker, der trigger vores bekym-
ringer, og via konkrete øvelser blive
bedre til at håndtere og begrænse vores
tanke-håndtering, så vi undgår at holde
liv i de negative tanker og følelser og
hermed ikke blot lærer at overvinde psy-
kisk mistrivsel, men også helt undgår at
udvikle den.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 
Holdnummer: 2020-24



Minerydningen langs den jyske vestkyst
– et sort kapitel
Tid: d.1.12 - 2020 kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg  
Pris: 100,- kr. - eller pris ved døren 125,- kr. 
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation
Foredragsholder: Cand.mag., John V.
Jensen, Vardemuseerne
Tilmelding: Senest d.24.11 - 2020  

Den tyske besættelsesmagt efterlod ved
befrielsen 1.500.000 landminer. Landmi-
nerne lå især på den jyske vestkyst og
gjorde denne utilgængelig og livsfarlig.
Ved kapitulationen blev det aftalt, at ty-
skerne selv skulle rydde minerne. Opga-
ven var farlig og 150 tyske mineryddere
mistede livet og dobbelt så mange blev
såret. Var der, som det antydes i filmen
Under Sandet fra 2015, tale om et af
danmarkshistoriens sorte kapitler? Var

der tale om danske krigsforbrydelser?
I foredraget får vi hele historien frem til
minerydningen på Skallingen 2006-12
baseret på helt nye kildestudier og fore-
dragsholderens nye bog Livsfare –
miner!
John V. Jensen er museumsinspektør på
Vardemuseerne.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand. 

Kom tættere på Elena Ferrantes 
romanunivers 
Tid: d.9 december kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg bibliotek, Nørregade 19,
6700 Esbjerg  
Pris:100,- kr. eller ved indgangen:125,-kr. 
Pris studerende: 50,- kr. mod fremvisning
af gyldig legitimation
Tilmeldingsfrist: d.1.12 - 2020
Foredragsholder: Pia Schwarz Lausten,
Lektor 

Ferrante hitter verden over. Bøgerne fra
det hårde miljø i Napoli er blevet slugt
af millioner af læsere på verdensplan og
også omsat til både en tv-serie og tea-
terforestillinger. Og det er helt uden at
nogen ved, hvem der egentlig gemmer
sig bag pseudonymet Elena Ferrante.
Lektor i italiensk litteratur Pia Schwarz
Lausten præsenterer Ferrantes forfatter-
skab fra debuten i 1992 med 'Besvæ-
rende kærlighed' frem til
'Napoli-kvartetten' og 'Min geniale ven-
inde', Ferrantes romancyklus om de to
piger, Lila og Elena, som for alvor fik
Ferrante-feberen til at sprede sig.

Foredraget vil behandle de temaer, Fer-
rante vender tilbage til igen og igen:
kvindelige venskaber, Napoli, mor-datter
forholdet, og skriften. Ferrantes skrive-
stil og hendes syn på litteratur og forfat-
teridentitet kommer vi også ind på
ligesom filmatiseringerne af hendes
værker vil blive berørt. Der vil naturligvis
være tid til at stille spørgsmål og disku-
tere værkerne under og efter foredra-
get.

Prisen er inklusiv et glas vin eller vand.
Arrangementet afholdes i samarbejde
med Esbjerg bibliotek.   
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Foredragsrække
Den fantastiske hjerne 
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19
Pris: Hele foredragsrækken 250,- kr. 
eller pris pr. gang: 110,- kr. 
Pris studerende: Hele foredragsrækken:
125,- kr. eller pris pr. gang: 100,- kr.
Tilmeldingsfrist: Se tilmeldingsfrist under
hvert foredrag
Foredragsholder: Se foredragsholder
under hver enkelt foredrag

Holdnummer hele foredragsrækken:
2020-30

Hjernen og læring
Tid: d.7 januar kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19
Tilmeldingsfrist: d.14.3 - 2020
Holdnummer: 2020-31

Foredragsholder: Ole Lauridsen, 
lektor i undervisning og læring, 
Aarhus Universitet

Ingen er i tvivl om, at læring sker i – og
med – hjernen, men hvad ved vi egentlig
om det, der går for sig i hjernekisten?
Gennem de seneste 20-30 år er vores
viden på området vokset voldsomt i et
samspil mellem pædagogik, psykologi
og neurovidenskab. Vi har nu en mere
konkret viden om helt basale hjernepro-
cesser i læringen, og den viden kan ud-
nyttes både når man selv skal
undervise/formidle/lede, og når man selv
skal lære.
Forelæsningen giver først en introduk-
tion til hjernens anatomi og går dernæst
i dybden med hvordan hjernen lærer.
Endelig introduceres den forskningsba-
serede APL-model der samler en række
forhold af betydning for læringen, og
ud fra den gives der en række strategier
som den enkelte kan bruge i sin lærings-
hverdag – vi lærer nemlig konstant.

Hjernen og stress
Tid: 14 januar kl.18.00 - 19.45
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19
Tilmeldingsfrist: d.21.4 - 2020
Holdnummer: 2020-32

Foredragsholder: Saga Steinmann Mad-
sen, ph.d. fellow, Clinical Physiology and
Nuclear Medicine, Syddansk Universitet

Vores hjerner er vores virkelighed – hver
især og som samfund – og lige så fanta-
stisk som hjernen er, lige så graverende
er det, når der opstår problemer. Stress
med følgesygdomme udgør nu den stør-
ste sundhedsbyrde i Danmark og er en
bombe under vores moderne samfund,
hvor Brain Power er vores vigtigste res-
source.
For at forstå hvad stress er og hvad det
gør ved os, vores hjerner og vores omgi-
velser, stifter vi på denne aften bekendt-
skab med, hvordan hjerner egentlig
fungerer, og hvad det betyder for vores
hverdag. Det bliver en tur fra molekyle
til menneske og med indblik i de tekno-
logier, som vi i moderne hjerneforskning
bruger til at kigge ind i hjernen.
Hvad bringer fremtiden så? Mange af os
kender de typiske symptomer på stress –
enten fra os selv eller fra mennesker om-
kring os: Søvnproblemer, hjertebanken,
hovedpine eller andre fysiske signaler.
Men man er i højere grad også begyndt
at anerkende, at stress ofte også medfø-
rer humørsvingninger, manglende moti-
vation, svigtende hukommelse og
manglende evne til at udføre opgaver.
Det er præcis de funktioner, vi er aller-
mest afhængige af i det moderne sam-
fund og vi skal blive klogere på, hvordan
stress påvirker hjernen, og der med blive
bedre til at forebygge og behandle
stress, både terapeutisk og medicinsk.

Hjernen og søvn
Tid: d.28 januar kl.18.00 - 19.45 
Sted: Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19
Tilmeldingsfrist: d.28.4 - 2020
Holdnummer: 2020-34

Foredragsholder: Poul Jørgen Jennum,
klinisk professor i neurofysiologi og
overlæge, Glostrup Hospital og Køben-
havns Universitet

Mere info om dette foredrag kommer
snarest. 
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