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”Sigfred Pedersen – bramfrie og lystige viser”.
ved musiklærer Kristian Mogensen, Sydthy.
Bondedrengen Sigfred Pedersen stammede fra Fyn, men flyttede til
København for at studere, og mødet med livet i Nyhavn viste sig at komme til
at få afgørende betydning for hans digtning og hans karriere. Det lystige liv i
Nyhavn gav ham inspirationen til de lystige og bramfri Nyhavnsviser, han er
blevet så kendt for. Sigfred Pedersen er forårets, naturens og kærlighedens
digter, og alle tre elementer forener han i sine smittende glade sange.
Tirsdag den 12. januar 2021 kl 19.30 i Konfirmandstuen, Skovstedvej 4,
Hillerslev, 7700 Thisted.
Arrangør: Hillerslev-Kåstrup Foredragsforening og Folkeuniversitetet.

”Tak Skæbne”.
ved pastor emeritus Lone Olsen, Frøstrup.
Foredraget vil belyse skæbnebegrebet, som det er blevet fortolket op
igennem historien. Vi starter i den græske og nordiske mytologi, over
middelalderens misk - mask af overtro - skæbnetro - kristendom frem til
forfatteren Karen Blixens og teologen K. E. Løgstrups meget forskellige
skæbnesyn. Til belysning af de forskellige epokers forståelse anvendes såvel
græske som nordiske myter samt andre fortællinger.
Tirsdag den 19. januar 2021 kl 19.30 i Hurup Kirke, Kirkevej ,7760 Hurup.
Arrangør: Det Grundtvig`ske i Sydthy og Folkeuniversitetet.

”Nordisk modernisme – kunsten for 100 år siden”.
ved kunstformidler og forfatter Anne Lis Stokbro, Vrå.
Da den spanske maler Pablo Picasso i 1907 malede sine første kubistiske
malerier, satte han en hidtil uset kunstnerisk revolution i gang. Kunsten skulle
ikke længere ligne virkeligheden, den skulle være kunst sket og ret.
De nordiske kunstnere rejste i stort tal til Paris op mod 1. verdenskrig, og her
oplevede de den modernistiske kunst, tog ved lære af den og skabte egne
versioner af alle de nye udtryk. Det handler foredraget om.
Vi møder bl.a. svenskeren Isaac Grünewald, nordmanden Henrik Sørensen,
finnen Tyko Sallinen og islændingen Jóhannes Kjarval, og naturligvis også
danske kunstnere som Harald Giersing, Vilhelm Lundstrøm og Francisca
Claussen.

Torsdag den 21 januar 2021 kl 19.00 på VUC Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Bjørn Nørgaards gobeliner – Danmarkshistorie i
billeder”.
ved kunstformidler Helene Lykke Evers, København.
Bliv klogere på Danmarks historie og kunstens udvikling fra vikingetiden til i
dag med dette billedrige foredrag, der tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards
gobeliner, der til daglig hænger på Christiansborg slot, hvor jeg har arbejdet
som omviser i en årrække.
I et moderne og farverigt billedsprog fortæller gobelinerne om de danske
konger og dronningers historie. Men de fortæller også om kunstens udvikling,
fordi hver gobelin billedsprogligt og motivmæssigt henviser til kendte
kunstværker fra den pågældende periode.
Få en billedrig introduktion til Bjørn Nørgaards gobeliner, så I er godt klædt
på, hvis I på egen hånd besøger slottet med de moderne billedtæpper.
Mandag den 25. januar 2021 kl 10.30 i Kirkecentret, Vestergade 10, 7700
Thisted.
Arrangør: Kirkecentrets Højskoledage og Folkeuniversitetet.

”Evolution og arabesk i J. P. Jacobsens forfatterskab”.
ved cand mag Marie Karkov, København.
Foredraget vil med baggrund i et danskfagligt speciale kaste lys over,
hvordan Darwins evolutionsteori kan siges at ligge som en mønster under
hele forfatterskabet, nemlig i form af arabesken eller ”det arabeske”.
Mandag den 25. januar 2021 kl 19.30 i Museum Thy, Jernbanegade 6,
7700 Thisted.
Arrangør: J. P. Jacobsen Selskabet og Folkeuniversitetet.

”Sprogets betydning for den demokratiske debat”.
ved kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, København.
Sproget afspejler en holdning og giver en retning for vores forståelse og
handling. Ved hjælp af teori og undersøgelser fra lingvistik, psykologi og
sociologi viser foredraget de grundlæggende holdninger til minoriteter og

demokratiet, der kommer til udtryk i udlændingedebatten og den betydning
debatten har for de omtalte minoriteter og vore demokratiske værdier.
Foredraget fokuserer således på sprogets betydning og indflydelse på
demokrati og ”demokratisk samvær”.
Torsdag den 4. februar 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Barnemordet i Tvis”.
ved tidligere arkivar Susanne Bang Nielsen, Idom.
I 1907 skete der et ufattelig tragedie i Tvis ved Holstebro. Seks små børn
mistede livet i en historie, der rummer både jalousi, mord, selvmord og
tvangsfjernelse af børn. Tidligere arkivar, Susanne Bang Nielsen, vil fortælle
om selve tragedien, men især om hvad der lå bag den grusomme begivenhed
og efterveerne. Hun var som medarbejder på Lokalhistorisk Arkiv Holstebro
med til at grave de mange detaljer frem af fortidens glemsel, fra et utal af
kilder.
Tirsdag den 9. februar 2021 kl 19.30 i Konfirmandstuen, Skovstedvej 4,
Hillerslev, 7700 Thisted.
Arrangør: Hillerslev-Kåstrup Foredragsforening og Folkeuniversitetet.

”Ind i det islandske med Jon Kalman Stefansson og co
som rejseguider”.
ved litteraturredaktør Jes Stein Pedersen, Birkerød.
Islandsk skønlitteratur forener det poetiske og det episke på smukkeste vis og
udtrykker stor sans for den uforudsigelige natur og for kærligheden mellem
mennesker. Vi kommer bl.a. forbi Jon Kalman Stefanssons ”Sommerlys og
nu kommer natten”, Bergsveinn Birgissons ”Brev til Helga”, Ofeigur
Sigurdssons ”En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone” og Audur
Ava Olafsdottirs ”Ar”
Torsdag den 4. marts 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

”Arktis og den voksende stormagtsrevalisering i
området”.
ved lektor Peter Viggo Jacobsen, Måløv.
USA er alarmeret over russernes militære opbygning og kinesernes voksende
tilstedeværelse i Arktis. Det har fået USA til at betegne situationen som en
arena for magtpolitik og konkurrence og udstede en stærk advarsel til
Rusland og Kina om at ændre politik. USA har også lagt pres på
Rigsfællesskabet for at smide kineserne ud af Grønland. Hvad betyder denne
udvikling for situationen i Arktis og for Rigsfællesskabet, og hvordan skal
København og Nuuk håndtere den nye situation?
Torsdag den 11. marts 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

Kristendom og matematik”.
ved cand scient et theol Steen Dilling, Ishøj.
Foredraget vil drøfte om der er en sammenhæng mellem kristendom og
matematik. Foredragsholderen hævder at der er en sammenhæng, for både
matematik og kristendom har med den samme virkelighed at gøre, omend ud
fra meget forskellige synsvinkler.
Introduktion til Blaise Pascal, Isaac newton og Gottfried Wilhelm Leibniz med
særligt henblik på deres matematiske og teologiske værker i 16-1700-tallet.
Torsdag den 18. marts 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør; TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitet.

”Kunstig intelligens og etik”.
ved lektor, Martin Mose Bentzen, Fuglebjerg.
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 22. marts 2021 kl 19.00 på VUC munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: FTO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitetet.

Repræsentantskabsmøde i Thisted Folkeuniversitet.
Onsdag den 24. marts 2021 kl 19.30 i Plantagehuset, Plantagevej 18,
7700 Thisted
Dagsorden ifølge vedtægten.

”Samerne”
ved journalist og forfatter Gert Lynge Sørensen.
Samernes liv og fremtid. Selv om samerne indbyrdes har meget til fælles - er
der også store forskelle. I foredraget kommer vi ind på de forskellige samiske
grupper og ind på livet af den samiske kultur og historie Og Gert Lynge
Sørensen vil forsøger at svare på spørgsmålet: Vil denne oprindelige kultur
kunne overleve i fremtidens moderne verden?
Torsdag den 7. april 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO, Foreningen Norden og Folkeuniversitet.

”De danske udvandrere”.
ved museumsinspektør Torben Grønnegaard Jeppesen,
Odense.
I 1892 indviede USA´s forbundsregering et nyt modtagelsescenter for
immigranter på øen Ellis Island lige syd for Manhattan i New York, tæt ved
Frihedsgudinden. Ellis Island blev i de følgende årtier fyldt med håb og tårer
fra de millioner af europæere, der ankom med skib efter skib.
I foredraget sættes fokus på de omkring 450.000 danskere, som er søgt til
USA siden 1820. Langt de fleste ankom i slutningen af 1800-årene og
begyndelsen af 1900-årene. Hvem var disse udvandrere, og hvorfor drog de
af sted? Hvad ventede dem i det nye land, og hvor og hvordan fik de sig
etableret?
Mandag den 12. april 2021 kl 19.00 på VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.
Arrangør: TFO – Thisted frie Oplysningsforbund og Folkeuniversitet.
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bestemmer selv evt. deltagerbetaling.
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