
 
Velkommen til 44. semester 

Semestrets tema er 

”En tid til eftertanke– og refleksion over tiden” 
 

 
Mandag d. 9. september 2019  
Journalist, forfatter og foredragsholder Deniz Serinci.  
Islamisk Stat (IS) og radikalisering i Danmark. 

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kommer den største 
terrortrussel mod Danmark fra militant islamisme, heriblandt 
hjemvendte Islamisk Stat (IS)- krigere. 
  
 
Mandag d.23. september 2019 
Lektor ved Århus Universitet Ole Lauridsen. . 
Er modersmålet i fare? 
 
Foredragsholderen er den faglige kompetence bag P4 
programmet ”Sproghjørnet”. Sproghjørnet handler logisk om det 
danske sprog, dets finurlighed og det evige foranderlige og 
dermed forunderlige – noget vi alle har en naturlig – ja næsten 
medfødt, interesse i, men som vi også hele tiden selv præger og 
lader os præge af.  
 
 
 

Mandag d. 7. oktober 2019 
Fortæller og tidligere seminarielektor Jens Peter Madsen og 
fortæller, musiker og tidligere studielektor på Det Fynske 
musikkonservatorium Carl Erik Lundgaard. 
 
Simon – fortællinger 
 
Historier, musik og sang om at være mand og 60+. 
 
”Senioralderen trykker og dog er Simon fyldt med drømme, håb 
og forventninger til livet. Godt brugt, måske! Men stadig mandigt 
følsom og fyldt med lyst til kvindeligt med- og modspil. 
 

 
Mandag d. 21. oktober 2019 
Foredragsholder og ergoterapeut Mette Søndergård 
At leve livet når demens rejser med. 
 
Demenssygdom forandrer og udfordrer det gode liv. Hvilken betydning 

har et demensvenligt nærmiljø for at det sociale og aktive liv kan 

fortsætte? Oplægget sætter fokus på små tiltag med stor virkning. 

 

Mandag d. 4. november 2019. 
Stifter af ”Stop Spild Af Mad” Selina Juul 
Stop Spild Af Mad. 
 
Mød kvinden som bragte fokus på madspild i Danmark og blev 
verdenskendt. Bliv klogere på, hvad du kan gøre for at mindske dit 
madspild og få flere penge, få mere fritid og samtidig bidrage til et 
bedre miljø. 
Bruger du dit køleskab som din skraldespand? Har du UFO’er 
liggende i din fryser? Bliver du altid lokket af butikkernes 
mængdetilbud? Smider du hvert år tusindvis af kroner i 
skraldespanden, fordi du glemmer at udnytte dine madrester? 
Selina Juul, kendt fra TV, BBC og CNN.  
 
 
  
Mandag d. 18. november 2019. 
Historiker, foredragsholder og journalist Henning Frandsen 
Min farmor og andre faldne kvinder. 
 
Igennem flere århundreder fik mange fattige tjenestepiger såkaldte 
uægtebørn. Med udgangspunkt i foredragsholderens egen farmor, 
fortælles historien om den enlige mor gennem en række 
kvindeskæbner fra 1700 tallet og op til midten af 1950érne.   
 
 
Mandag den  2. december 2019. 

Juleafslutning m/underholdning. 




