Munkebo Seniorhøjskole
Samlet program for efteråret 2018
Velkommen til 42. semester.
Mandag d. 10. september 2018.
Fra tema 1998: Fyn og Fynboerne.
Lægelig direktør Peder Jest og direktør for Nyt OUH Torben Hedegaard
Jensen.
Fra planer til hospital i funktion for fremtidens patienter – og hvordan
undgår man at bruge det?
Mandag d. 24. september 2018.
Fra tema 2003: I ord og toner.
Pianist Rasmus Skov Borring.
Musikalsk underholdning og fællessang.
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af
forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen –
kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer
indenfor i sit arbejde med formidlingen af fællessange, der indeholder både
velkendt og nyt materiale.
Mandag d. 8. oktober 2018.
Fra tema 2005: Fortællinger af fædrelandets historie.
TV – og radiojournalist Claus Hagen Petersen.
Danmark gennem 25 år set gennem TV kameraet.
Claus Hagen Petersen har arbejdet som TV- og radiojournalist fra 1985 –
2015. Han startede i monopoltiden i DR og var med fra starten på TV 2 i
1988, hvor det blev til mere end 400 udsendelser, inden turen gik tilbage til
DR. Han har endvidere i mere end 15 år kommenteret begivenheder i
kongehuset på TV og bl.a. produceret en længere tv-serie om Danmarks
historie på TV 2.
Han giver sit bud på de store samfundsomvæltninger, vi har været vidne til,
som han oplevede dem på den anden side af kameraet, krydret med en
mængde anekdoter.

Mandag d. 22. oktober 2018.
Fra tema 2008: Den udvikling som samfundet har undergået.
Leder af Public Intelligence Peter Julius.
Fremtidens hverdag med teknologi.
Teknologien udvikler sig radikalt i disse år. Hvad betyder det for fremtidens
hverdagsliv? Hør, når Peter Julius sætter fokus på fremtiden, og på de
perspektiver teknologierne skaber og på de muligheder, der er for at opnå et
værdiskabende samspil mellem menneske og maskine.
Mandag d. 5. november 2018.
Fra tema 2007: Begivenheder der bekymrer verden og os.
Meteorolog Jesper Theilgaard.
Mellem orkaner og klimaændringer.
I disse tider, hvor der er stor opmærksomhed på klimaforandringer, holder
Jesper Theilgaard et højaktuelt foredrag om klimaet og de konsekvenser,
klimaændringer medfører. Klimaændringerne er ifølge FN’s klimapanel på
vej. Disse ændringer kan ikke blot iagttages på indlandsisen, men også i den
politiske debat.
Mandag d. 19. november 2018.
Journalist Arne Mariager.
Grin er godt.
Humor hverken kan eller skal sættes på en formel. Men der er alligevel nogle
fælles træk i humorens verden, som mennesker kan samles om. Der er den
tørre humor, den saftige, den overraskende, den barokke, den lune …..
Der er humor til en hver lejlighed, og vi har så godt af at grine. Smil og latter
klæder mennesket.
Mandag d. 3. december 2018.
Juleafslutning.

