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Pressemeddelelse fra Folkeuniversitetet i Skive
I efteråret var et halvt hundrede mennesker samlet på Skive Bibliotek for sammen at finde ud af, om der
ville være basis for at puste liv i Folkeuniversitetet i Skive. Fremmødet og den efterfølgende diskussion
viste, at det var der og derfor blev der på samme møde nedsat en lokal komite, som skulle danne rammen
om arbejdet. Komiteen bestod af repræsentanter for nogle store, lokale kulturinstitutioner: Skive Bibliotek:
Stig Seidenfaden, Musikskolen: Peter Bæk, Muserum: Jan Tapdrup og Ørslev Kloster: Janne Fruergaard
Keyes samt Vibeke Galsbo, som privatperson. Forventningerne hos de fremmødte har sikkert været store:
nu skulle der endelig ske noget – og nu sker der endelig noget: Folkeuniversitetet i Skive kan nu
præsentere en række foredrag i tæt samarbejde med lokale aktører:
Skive Kommune er en del af Københavns Universitets store projekt: Fremtidens landskaber, som har til
formål at skabe en helhedsorienteret udvikling af det åbne landskab i Danmark. Her på Skiveegnen er
projektet koncentreret om Nordfjends og i den kommende tid bliver der holdt en række foredrag, som
beskriver vigtige sider af udviklingen af landskabet. Folkeuniversitetet i Skive er medarrangør af disse
foredrag, som bliver holdt forskellige steder i Nordfjends:
Første foredrag holdes i Hald Forsamlingshus allerede d. 5.3 og handler om ”Landbrug og landskab” .
Professor Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet vil sammen med PhD studerende David Qvist Pears
fremlægge og perspektivere resultaterne af en stor interviewundersøgelse om landbrugets fremtidige
struktur. Landmændenes holdninger og ønsker til fremtidens landskab på Nordfjends vil efterfølgende blive
diskuteret og samme aften vil hele projektet blive præsenteret af projektets lokale ledere Mia Sabine Berle
og Line Byskov, der begge er byplanlæggere ved Skive Kommune.
Andet foredrag er henlagt til Stårup Hovedgaard d. 11.3, fordi det handler om ”Landsbyer, bygnings- og
bebyggelseskultur” . Lektor Jørgen Møller fra Ålborg Universitet vil fortælle om landsbyernes rolle på
Nordfjends og arkitekt Jens Eskildsen fra Skive Kommune vil fortælle om bygnings – og bebyggelseskulturen
i området.
Tredje foredrag bliver holdt i Virksund Sejlklubs dejlige lokale d. 16. marts. Det drejer sig om ”Naturen i
landskabet”, som seniorrådgiver Rita Buttenschøn fra Københavns Universitet ved en hel masse om. Hun vil
fortælle om de mange udfordringer, vi har, hvis / når vi gerne vil have en natur med en mangfoldighed af
planter og dyr side om side med landbrug og bebyggelse.
Det sidste og 4. foredrag finder sted i Højslev Sognegård d. 26. marts, hvor Per Grau Møller fra Syddansk
Universitet sætter fokus på ”Kulturhistorie og kulturmiljø” og det passer jo fint, når vi sidder med udsigt til
Ørslev Kloster.
Alle disse foredrag begynder kl. 19. De er gratis og der vil være mulighed for en kop kaffe mm.

Men Folkeuniversitetet i Skive samarbejder også med andre end Skive Kommune:
D. 19.3. er der foredrag om Berlins Kunstmuseer på Skive Bibliotek. Samarbejdspartneren er denne gang
Skive Kunstforening, som i forbindelse med en studietur til Berlin for foreningens medlemmer har bedt
Peter Haarby fra Holstebro Kunstmuseum om at fortælle om de spændende kunstmuseer i Berlin.
Foredraget er åbent for alle interesserede for 50 kr. Det starter kl. 19.
D. 23.3 er det ”Grønlandske fortællinger” på Møllegården i Skive som er emnet. Carsten Høg, som en cand
mag i dansk og idéhistorie vil fortælle om nogle af de mange myter og eventyr, som bl.a. Jens Rosing og
Knud Rasmussen samlede ind på deres rejser i Grønland. Carsten har selv opholdt sig på Grønland fra 19932012. Foredraget starter kl. 19,30 og det koster 50 kr. at deltage.
Endelig har Folkeuniversitetet i samarbejde med Skive Bibliotek d. 13.4 inviteret lektor i antropologi ved
Århus Universitet Mikael Gravers til at fortælle om, hvordan og hvorfor buddhistiske munke i Burma og
Tibet har grebet til våben for at forsvare deres religion. Foredraget har titlen: Munke, muslimer og militær.
Der vil være entrè til dette foredrag.
Til efteråret har Folkeuniversitetet foreløbig en aftale med lektor i litteraturvidenskab Frantz Leander, som
d. 31.8, 1.9 og 2.9 holder foredrag om sammenhængen mellem de kendte svenske forfattere Hjalmar
Söderberg og Kerstin Ekman – men der kommer mere!
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