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Livestreamede foredrag fra Århus Universitet. 
De kommende to tirsdage arrangerer Bibliotekets Venner igen livestreamede fore-
drag fra Århus Universitet i Munkebo Kulturhus. 

Tirsdag 17. november 2020, kl. 19-21. 

Emnet er ”Tilblivelsen af det moderne menneske”. 

Kom med på en tur gennem menneskets genetiske historie med 
nedslag i nogle af de begivenheder der skabte de befolknings-
grupper vi kender fra nutidens verden. I dette foredrag tager 
Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og 
gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til 
folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender 
fra nutidens verden.  Entreen er gratis. 

Tirsdag 24. november 2020, kl. 19-21.  

Emnet er: ”Grønlands indlandsis”. 

Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør om 
forskernes nylige fund af meteorkrater under isen, og om den globale opvarmnings påvirkning på ind-
landsisen – overlever Indlandsisen eller er den dødsdømt?  Entreen er gratis. 

Læs mere om foredragene på www.ofn.au.dk. 

Den traditionelle juletræstænding er aflyst. 

Men fortvivl ikke. Juletræet er sat op på Bibliotekstorvet 
og det skal også nok blive tændt. Det hele kommer blot til 
at foregå anderledes end ellers, på grund af coronaen. 

Forsamlingsforbuddet spænder jo ben for, at mange men-
nesker kan forsamles, og derfor vil julemandens ankomst,  
borgmesterens tale og selve tændingen i stedet blive vist 
på Facebook og på MLTVs hjemmeside, fredag 27. no-
vember kl. 17.00. Det bliver klippet sammen med dan-
sen om juletræet i 2019. 

Der uddeles ikke gløgg og æbleskiver til de voksne i år 
men børnene bliver ikke snydt for de sponsorerede godte-

poser. Hvordan, hvor og hvornår bliver offentliggjort først i uge 48.   

MGPerne drosler ned for vinteren. 
Munkebos Gæve Pensionister slutter for i år med stenhusene ved Boels 
Bro, som forsynes med bænke og udstilling af stentænger fra tiden med 
stenfiskerne. 

Ellers er der en ganske pæn liste over projekter, der er nået i efteråret. 

Stierne i Munkebo er gennemgået bl. a. med nye skilte, hus og skilte på 
Munkebo Bakke, shelterne i Multiparken, og sidst er badetrappen ved 
havnen renset og er helt klar til vinterbaderne i Munkebo. På billedet er 
holdet i fuld gang med badetrappen. 

Holdet er klar igen til foråret, og der er allerede flere projekter, der skal 
være med til forskønnelser i bybilledet. 

http://www.ofn.au.dk

