Bjerringbro Folkeuniversitet
Formand: Annette Højen Sørensen
Tlf.: 50921295
Mail: ahoejen@gmail.com
Foredragene er arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne
og foregår som hovedregel i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek &
Kulturhus, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro.

Folkeuniversitetet
BJERRINGBRO
Oplysning og formidling for alle

Billetter købes på nærmeste bibliotek i Viborg Kommune eller på
www.viborgbib.dk/arrangementer
Arrangementerne afholdes efter Sundhedsstyrelsens gældende
retningslinjer for Covid-19.
Følg Bjerringbro Folkeuniversitet på Facebook:
https://www.facebook.com/bjerringbrofolkeuniversitet/
Ønsker du at modtage programmet på mail, så send din mailadresse til Anette Koue på a6k@viborg.dk
Det trykte program kan hentes på bibliotekerne i Bjerringbro,
Rødkærsbro og Viborg.

Hjermind Forsamlingshus
& Borgerforening

PROGRAM EFTERÅR 2022

Folkeuniversitetet
BJERRINGBRO

v/Dr.phil. Benjamin Boysen
Tirsdag 6. september kl. 19.30
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 60 kr. inkl. kaffe/the (studerende 30 kr.)
I 2022 er det 100 år siden James Joyce udgav mastodont-klassikeren ’Ulysses’.
Dr.phil Benjamin Boysen vil i aftenens foredrag udfolde værket og har især fokus
på kærligheden, der gennemsyrer bogen.
Ifølge Boysen giver ’Ulysses’ en stærk og bevægende, men også usentimental og
munter vision af kærligheden som den primære, hvis ikke eneste meningsgivende
kraft i menneskets tilværelse.
Romanen har referencer til både Homers ’ Odysseen’, Dantes ’Den Guddommelige
Komedie’ og Biblen. Bogen skildrer Dublins brogede liv i løbet af én enkelt dag,
helt præcist den 16. juni 1904. Denne dag var også den dag, hvor Joyce havde sit
første stævnemøde med Nora Barnacle, som blev hans livsledsagerske indtil hans
død i 1941.

Stednavnenes historie i Bjerringbro
og omegn
v/Lektor Michael Lerche Nielsen
Tirsdag 27. september kl. 19.30
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 60 kr. inkl. kaffe/the (studerende 30 kr.)
Lektor i Nordisk sprog Michael Lerche Nielsen fortæller om, hvordan stednavne
ligesom personnavnene er bundet i tid og rum.
Navnene afspejler samfundsforhold og bebyggelsesmønstre dengang, de blev
dannet, og forskellige typer af navne har haft deres modebølger igennem århundrederne.
Aftenens foredrag tager afsæt i Bjerringbro og omegn, og vi bliver taget med på
en tidsrejse fra de ældste landsbygrundlæggelser til nyere navne på udflyttede
gårde, villaer og parcelhusudstykninger.
Har du spørgsmål til et navn, du er særligt nysgerrig at høre om? Send en mail til
Michael Lerche på lerche@hum.ku.dk

Foto: Jesper Just Nielsen

Kærlighedens moderne morgengry
Ulysses - en klassiker fylder 100 år

TEMADAG

5 ting du ikke vidste om
natur- og kulturlandskabet omkring Bjerringbro
Lørdag 29. oktober kl. 10.00 - 17.00
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 75 kr. Du kan vælge at komme til dele eller hele arrangementet
Køb billet til hele temadagen på viborgbib.dk/arrangementer eller ved indgangen
Med støtte fra Novo Nordisk byder Folkeuniversitetet i Bjerringbro i anledning af FN-året
for grundlæggende videnskaber indenfor til en hel dag, hvor vi udforsker området omkring os i Bjerringbro. Fra områdets dannelse til menneskets indflydelse i fortid og nutid.

PROGRAM
Kl. 10.00-11.00: Kommende urørte skove omkring Bjerringbro
v/ Skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen Kronjylland
I de kommende år bliver en stor del af statens skove omlagt til urørt skov også Hjermind og Vindum Skov. Få viden om hvorfor, hvordan og hvilken betydning
det vil få for natur og friluftsliv.
Kl. 11.15-12.15: Pattedyr, fugle, insekter og fisk på Bjerringbro-egnen
v/ Biolog Jann Ribergaard, Viborg Kommune
Hør om de særlige pattedyr, fugle, insekter og fisk, der findes på Bjerringbro-egnen.
Kl. 12.20-13.00 Frokost
Medbring selv eller bestil senest 25/10 kl. 12 hos Café Gudenåhuset: 87 51 51 00
Kl. 13.00-14.00: Det lange blik på Bjerringbro-områdets tilblivelse
v/ Post. doc. Anders Damsgaard Institut for Geoscience, AU
Hør om geologien omkring Bjerringbro der har ligget hen som tundrasteppe, været
underlagt is-overskridelser og været overskyllet af store smeltevandsstrømme.
Forhold som har skabt det landskab, vi kender til i dag.
Kl. 14.15-15.15 Samspillet mellem landbrug, skovbrug og dyrelivet
v/ Skovfoged og Forretningsudvikler, Rasmus Willumsen, HedeDanmark
Kom med på en tur igennem kulturlandskabet og få øje på nogle af de historier
og påvirkninger, vi stadig kan se derude.
Kl. 15.30-16.30: Håndplukkede arkæologiske fortællinger fra Bjerringbroegnen
v/ Museumsinspektør Lars Agersnap Larsen, Viborg Museum
Landskabet omkring Bjerringbro rummer mange arkæologiske fundsteder, som
giver spændende indblik i egnens fortid. Få eksempler på, hvordan menneskets
påvirkninger gennem årtusinder kan ses i landskabet.
Kl. 16.35-16.45: De sidste spørgsmål og tak for i dag

