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”Den lange og vanskelige genforening”.
ved museumsleder Axel Johnsen, Gråsten.
I 2020 fejre vi 100-året for genforeningen i 1920, det år, hvor de danske sønderjyder

stemte sig hjem til Danmark. Men var genforeningen fuldbyrdet med Christian X.’s ikoniske
ridt ind i det genvundne land? Var det ikke nærmere den lange og vanskelige genforening,
der begyndte her?
Foredraget ridser hovedlinjerne i de sidste 100 års grænselandshistorie op – en historie
fuld af svære problemer, der skulle overvindes. Det tog længere tid end forventet.
Torsdag den 17. september 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Atlantvolden i Thy”.
ved museumsinspektør Jens Andersen, Hanstholm.
De tyske bunkere i Thy.
Mange steder langs Thys kyster kan man stadig se tydelige spor efter besættelsestiden
1940-45 i form af de tyske betonbunkere. Bunkerne blev ikke kun bygget i Thy, men var et
led i et forsvarsanlæg, ”Atlantvolden”, som strakte sig fra den spanske grænse til den
nordligste spids af Norge.
Onsdag den 23. september 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Klimaforandringer – de nye muligheders tidsalder”.
ved meteorolog Jesper Theilgaard, Charlottenlund.
Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011,
hvor store dele af Københavns centrum stod under vand, og varsel om skybrud er nu
nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og
en natur under pres. FN’s klimapanel udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste
samling af indicier på, at mennesket er den direkte årsag. Hvad er risikoen for fremtiden?
– Men er det kun negativt? Nej, for selv om vi ikke skal glemme alvoren, så er det faktisk
muligt at finde både positive nyheder og også at finde nye muligheder for erhvervslivet.
Onsdag den 30. september 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Kina – riget i midten”.
ved idéhistoriker Ole Vind, Hillerød.
Om Kinas historie fra kejserrige over 100 års ydmygelser til kommunistisk folkerepublik
med Mao Zedong, Deng Xiaoping og Xi Jinping. Fra isoleret u-land til økonomisk og
teknologisk stormagt med 5G-netværk, rumfart til månen og den ’nye silkevej’.
Religion og kultur: Hvad er karakteristisk for kinesisk buddhisme? Og for den gamle
kinesiske daoisme? Hvad med kristendommen og islam? En særlig betydning har
kungfuzianismen, der hører til kernen i kinesisk identitet. Hvad betyder Xi
Jinpings ’kinesiske drøm’ – og udgør den en global trussel?
Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19,00 på VUC Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Livet på øer i havet og øer i landskabet”.
ved professor Michael Krabbe Borregaard, Kbh Universitet.
Foredragsholder vil ud fra sin forskning fortælle om, hvordan arter opstår og forsvinder på
øer i havet. De fleste oceaniske øer opstår efter kraftige vulkanudbrud på havbunden,
bliver gradvist koloniseret af dyr og planter, og eroderer langsomt bort igen. Sin forskning
sætter han i relation til truede arters vilkår på ”isolerede” øer på fastlandet, som vi f eks
kender det fra NPThy.
Onsdag den 7. oktober kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: BFN`s naturkurser og Folkeuniversitetet.

”Kunstig intelligens og etik”.
ved lektor Martin Mose Bentzen, DTU.
Kunstig intelligens spiller allerede en omfattende rolle i vores hverdag, blandt andet på
grund af big data på internettet og sociale medier. Men i takt med den teknologiske
udvikling er der opstået nye etiske problemstillinger som diskuteres i dette foredrag. Det
handler for eksempel om beskyttelse af privatlivet og ejerskab af data. Er det etisk
forsvarligt, at vi deler vores data med Google og Facebook til kommercielle formål? Er det
etisk forsvarligt, at vi deler med staten, f.eks. under en pandemi ?
Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Hedens hovedpersoner”.
ved museumsinspektør Christian Ringskou, Struer.
Museumsinspektør ved Museum Midtjylland Christian Ringskou fortæller om sit arbejde
med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår
samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortæller Christian Ringskou om
fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpelt liv i ’lyngens brune land’,
skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse,
spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter, og købmanden, der
blev Skjerns første borger. Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på
folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et
eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19,00 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.
Arrangør: Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn og Folkeuniversitetet.

”Ludwig van Beethoven”.
ved musikhistoriker Jan Mygind, Nørresundby
Manden og myten. I 2020 fejrer hele musikverdenen en af vor kulturs allerstørste
personligheder, Ludwig van Beethovens 250 års fødselsdag. Beethoven voksede op i
slutningen af 1700-tallet, hvor den franske frihedskamp rasede med en sådan styrke, at
det kastede chokbølger gennem hele Europa – Beethoven blev optaget af de nye
humanitære idealer om frihed og lighed for alle. Samtidig gennemlevede Beethoven på det
personlige plan det største mareridt, en musiker kan have; han opdagede, at han var ved
at blive døv.
Torsdag den 29. oktober 20920 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Kurderne i Tyrkiet, Irak, Syrien og Iran”.
ved journalist Deniz Serinci, Rødovre.
I syrisk og irakisk Kurdistan har kurderne tiltrukket sig opmærksomhed i kampen mod
Islamisk Stat. Irakisk Kurdistan afholdt i 2017 en folkeafstemning om at løsrive sig fra
Centralregeringen i Bagdad. Det mundede ud i et ”ja” på næsten 93% af stemmerne. I
iransk og tyrkisk Kurdistan kæmper kurderne af to grunde: både fordi de er kurdere, og
fordi de primært er sunnimuslimer i det ellers primært shiamuslimske land. Konflikten har
også berørt os i Danmark, især på grund af sagen om den kurdiske tv-station ROJ og ti
kurdiske mænd, der var anklaget for at samle penge ind til Kurdistans Arbejderparti (PKK).
Onsdag den 4. november 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Tøjet fortæller”.
ved formidlingschef Kirstine Holm-Jensen, Herning.
Gennem tiderne har danskerne brugt deres tøj til at signalere ting som social status, køn,
erhverv, og hvor i landet, de kommer fra. Taljer, frisurer, flip og broderier kan være med til
at afsløre, hvornår et fotografi er blevet taget. Derfor kan en grundlæggende viden om
mode og stilhistorie være et vigtigt redskab i arbejdet med at identificere og datere gamle
fotos. I foredraget vil Kristine tage os med ud på en fortælling om klædedragtens historie
fra 1870’erne og frem til nu. Vi kigger på gamle fotografier og får nye værktøjer til at datere
fotos.
Onsdag den 18. november 2020 kl. 19,00 i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700
Thisted.
Arrangør: Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn og Folkeuniversitetet.

”Grundtvig – en gigant i dansk kultur- og åndshistorie”.
ved professor emeritus Ove Korsgaard. Viby Sjælland.
Grundtvigs politiske engagement og politiske filosofi. N.F.S. Grundtvig er ikke til at komme
uden om. Man støder konstant på ham i debatter om dansk kultur og identitet, i
diskussioner om skole og kirke, i historieundervisning og sangbøger, og ikke mindst når vi
synger hans sange og salmer i forbindelse med årets højtider. Men hvem var han
Grundtvig? De fleste danskere har hørt om ham, men de færreste kender til hans liv og
virke. Hans livshistorie er et drama, hans tankeunivers fyldt med ideer og hans visioner så
grandiose, at vi først nu er i færd med at forstå flere af dem.
Onsdag den 18. november 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO - Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Briterne – EU og brexit”
ved lektor emeritus Michael Böss, Holstebro.
I 1961 udtalte Labours leder, senere premierminister Harold Wilson, at han hellere ville
vælge at handle med sine ”venner og slægtninge” i Commonwealth ”lidt længere nede ad
floden” end gå efter en tvivlsom og marginal gevinst ved at sælge vaskemaskiner i
Düsseldorf. – I dette foredrag fortæller Michael Böss om betydningen af briternes historie

og nationale selvforståelse for deres ansøgning om medlemskab af EU – og for Brexit.
Torsdag den 26. november 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”På knæ for livet”.
ved professor emerita Susanne V. Knudsen, Ydby.
”På knæ for livet” er en parbiografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel. Den giver
indblik i et kunstnerægteskab og i forfatterskaber fra en tid, der var præget af krise-, krigsog efterkrigstid. Halfdan Rasmussen er en af Danmarks kendteste og mest elskede
forfattere. Med sine børnerim og tosserier skrev han sig ind i danskernes kollektive
bevidsthed.
Ester Nagel var i samtiden også en kendt personlighed, der udover sit forfattervirke var
yderst aktiv i Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke. Biografien er den første,
der stiller skarpt på begge forfattere, og forfatteren har haft adgang til enestående
kildemateriale, som Ester Nagel testamenterede til hende.
Torsdag den 3. december 2020 kl. 19,00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO - Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

DER ER OFFENTLIG ADGANG TIL SAMTLIGE FOREDRAG.
Lokalkomiteen for Folkeuniversitetet i Thisted kommune er en afdeling af
Folkeuniversitetets komitestyrelse – Sammenslutningen af Folkeuniversiteter. Vi formidler
foredrag for foreninger og institutioner i Thisted kommune. For foredrag med godkendte
foredragsholdere betaler arrangør pt knap 1000 kr. pr. dobbelttime til Folkeuniversitetet.
Der godkendes bl a foredragsholdere/foredrag, der vedrører formidling af forskningens
metoder og resultater, fremmer forståelsen for demokrati og/eller medvirker til aktiv
medborgerskab Folkeuniversitetet betaler så honorar, rejseudgifter og evt. overnatning for
foredragsholder. Arrangør bestemmer selv evt. deltagerbetaling.
Hør nærmere om mulighederne hos nedennævnte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen for Folkeuniversitetet i Thisted Kommune:
Birte Aarup
formand
tlf. 97951192 – 21920338
e-mail; ettrupgaard@gmail.com
Anni Hove Andersen
næstformand
tlf. 24279151
e-mail; ahahansted@gmail.com
Anders Damm
kasserer/kontaktperson
tlf. 97911510 - 29861510
e-mail; adamm@mail.tele.dk

Jette Steffensen
Hanstholm
tlf. 21784343
e-mail; jetteihansted@gmail.com
Ella Sørensen
Vestervig
tlf. 97941246 - 30711246
e-mail; ella-s@mail.dk

