Frederikssund med Roskilde Fjord og Horns Herred

ÅRSBERETNING FOR 2017 FOR
FOLKEUNIVERSITETET I
FREDERIKSSUND
Indledning
Året 2017 blev et normalt arbejdsår med kvalitet i udbuddet af
arrangementer og tilfredsstillende tilslutning fra vore brugere. Det vil nok
huskes som året, hvor vi fik besøg af Danmarks første astronaut i Rummet,
Andreas Mogensen.
Det samlede deltagerantal til årets arrangementer var 1808, mens det i
2016 var 1433, i 2015 var 1419, i 2014 var 1430, i 2013 var 1774 og i
2012 var 1352. Det høje tal for 2017 skyldes delvis Andreas Mogensen,
som alene samlede 300 deltagere.
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Det må altså konstateres, at deltagertallet ligger ret konstant, men med
stigende tendens. Vi har i 2017 som i de senere år tilbudt gratis adgang til
unge og studerende.

Årets arbejde
Der blev planlagt 41 arrangementer, hvoraf 39 gennemførtes, idet
Benjamin Weber om Daudra Dura og Uffe Østergaard om Tyskland og
nationalstaterne måttes aflyses.
Vi fastholder således et højt aktivitetsniveau.
Oversigt over antal af arrangementer i de senere år:
2017
2016
2015
2014
2013
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41
42
36
35
40

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

29
26
26
23
20
27
25

Emnefordelingen i gennemførte arrangementer har været følgende:

Historie og
samtidshistorie
Naturvidenskab
Filosofi, religion og
teologi
Musik og
musikhistorie
Malerkunst og
kunsthistorie
Arkitektur
Litteratur og
litteraturhistorie
Ekskursioner
Opera og ballet
Koncerter
Særlige
arrangementer
Økonomi
Medicin
Sammentælling

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
7
6
10
9
9
13
4
1

3
3

7
9

5
0

7
1

4
3

2
3

7

3

3

2

3

4

5

2

3

7

4

6

3

2

0
1

2
3

0
3

0
8

0
4

2
6

2
4

2
2
0
0

2
2
1
0

2
2
0
1

1
2
0
0

3
1
1
0

5
2
0
0

3
2
0
1

0

0

0

3

1

26

29

40

35

36

2
2
42

2
2
41

Der har altså været flest tilbud inden for emnekredsen historie og
samtidshistorie. På 2. plads kommer musik og på 3. litteratur.
Oversigt over årets program
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1

Tirsdag 17.
januar

2

Mandag 30.
januar

Aflyst

4

Onsdag 8.
februar

Museumsinspektør,
mag.art. Palle Ø.
Sørensen
Journalist, cand.mag.
David Jano
Ekstern lektor, cand.mag.
Benjamin Weber
Pedersen

Oldtidsminder i
nærområdet
Seksdagskrigen – 50 år er
gået, men hvad nu?
Daudra dura. Førkristne,
nordiske forestillinger om
død og efter
liv

3

Torsdag 23.
februar

Astrofysiker, ph.d.
Michael Linden-Vørnle

Tyngdekraft, sorte
huller og trykbølger

4

Torsdag 2.
marts

Cand.mag. Birte
Svenstrup

Bloomsbury Gruppen

5

Torsdag 9.
marts

Cand.mag. Bjørn StedingJessen

Ciacchino Rossinis
opera Rejsen til Reims

6

Onsdag 29.
marts

Rejsen til Reims på
OPERAEN

7-10

Mandagene
13/3, 3/4, 1/5
og 22/5

Mag.art. Frantz Leander
Hansen

Nyere tysk litteratur

11

Torsdag 16.
marts

Lektor, ph.d. Stig Eduard
Breitenstein Jensen

Hvor er Afrika på vej
hen?

12

Mandag 20.
marts

Cand.mag., ph.d.
stipendiat Kim
Frederichsen

Den russiske revolution
og det bolsjevikiske
statskup

13

Mandag 27.
marts

Professor, dr.phil. Ove
Kaj Pedersen

Konkurrencestaten

14

Mandag 3.
april

Psykolog, forfatter,
mag.art. Nadja Ulla
Pedersen

Den nødvendige
frisættelse af
konkurrencestatens
markedsgjorte menneske
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Tirsdag 25.
april

Museumsinspektør, ph.d.
Jesper Langkilde

Lokalområdet for 500 år
siden i Middelalderen

Tirsdag 2. maj

Professor Uffe Østergaard

Tyskland og
nationalstaterne i
EUropa

16

Mandag 8. maj

Forfatter, cand.mag. Per
Nielsen

Dansk Vestindien –
udnyttet, udviklet og
solgt

17

Søndag 21.
maj

Seniorforsker, mag.art.
Claus M. Smidt

Eremitageslottet og dets
arkitekt Laurids de
Thurah

18

Onsdag 24.
maj

Ekskursion til Eremitagen

19

Onsdag 7. juni

Kulturhistorikeren
Flemming Jerk

20

Fredag 9. juni

Ekskursion til
Kristianstad

21

Lørdag 26.
august

Seniorforsker, dr.phil.
Annette Hoff

Kaffens historie som
nydelsesmiddel

22

Tirsdag 29.
august

Professor, arkitekt MAA
Jens Kvorning

Københavns Havn dens historie og nyeste
udvikling

23

Lørdag 2.
september

Ekskursion til og
bådrundfart i Københavns
Havn

24

Tirsdag 5.
september

Lektor, mag.art. og ph.d.
Mikael Rothstein

Regnskovens religioner
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Tirsdag 12.
september

Lektor, cand.mag. Bo
Davidsen

Komponisten Niels W.
Gade i 200-året for hans
fødsel

26

Tirsdag 19.
september

Afdelingsleder, ph.d.
Janus Møller Jensen

Holger Danske mellem
myte og virkelighed

27

Tirsdag 26.
september

Ph.d. Helle Astrid Kjær

Hvad iskernerne fra
Grønland og Antarktis
kan fortælle os

28

Tirsdag 3.
oktober

Ass. professor, ph.d.
David Budtz Petersen

Demokrati og medier i
det postfaktuelle
samfund

Aflyst
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Oplevelser omkring
Christian IV’s
Kristianstad

6

29-30

Mandagene 9.
og 16. oktober

Forfatter, cand.mag.
Valdemar Lønsted

Komponisten Jean
Sibelius

31

Mandag 23.
oktober

Cand.mag. Bjørn StedingJessen

Komponisten Giuseppe
Verdi og hans opera
Aida

32

Lørdag 28.
oktober

Operaen Aida i Park
Teatret

33

Mandag 30.
oktober

Ekstern lektor, ph.d. Jan
Heikki Ahtola Nielsen

Mod alle odds –
Finlkand 1917-2017

34

Mandag 6.
november

Mag.art. og ph.d. Niels
Marup

Kunstneren Edvard
Munch

35

Tirsdag 14.
november

Cand.mag. Ziff Jonker

Det gamle Ægypten og
pyramiderne

36

Mandag 20.
november

Bioinformatiker, ph.d.
Peder Worning

Bakterier – vores
trofaste tjenere og
farligste fjender

37

Tirsdag 21.
november

Astronauten, ph.d.
Andreas Mogensen

Den første dansker i
Rummet

38

Mandag 27.
november

Bioinformatiker, ph.d.
Peder Worning

Bakterier, tarmflora og
sundhed

39

Mandag 4.
december

Socialrådgiver, exam.art.
Lissie Lundh

Bernadette af Lourdes
og pater Pio

Kulturhuset Elværket

Årets arrangementer har haft til huse følgende steder:
Kulturhuset Elværket
Ekskursion til Kristianstad
OPERAEN på Holmen
Bådtur i Københavns Havn
Park Teatret i Frederikssund
Rejsestalden i Jægerspris
Eremitagen
Frederikssund Private Realskole
Selsø Slot
Sammentælling

29 gange
1 gang
1 gang
1 gang
1 gang
2 gange
1 gang
1 gange
2 gange
39

Repræsentantskabsmødet
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 9. marts 2017
kl. 21.30 i Caféen på Elværket. Ole Find Jensen valgtes til ordstyrer.
Til lokalkomiteen nyvalgtes for 1 år Knud-Erik Fredfeldt og nyvalgtes for
to år Sussie Staun Pallesen. For to år genvalgtes Brita Pilegaard, Lasse
Knudsen og Knud Andersen.
Som revisorer genvalgtes for 1 år Svend Jørgen Thomsen og Hannah
Andersen. Som revisorsuppleant genvalgtes for 1 år Dan Kjersgaard.
Komiteen konstituerede sig på et møde umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet således:
Formand: Knud Andersen
Næstformand: Brita Pilegaard
Kasserer: Lasse Bjørn Knudsen
Sekretær: Verner Bylov Larsen
Eva Mejnert
Knud-Erik Fredfeldt
Peter Linder
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Rigmor Sveistrup
Sussie Staun Pallesen
Det var en glæde at kunne byde velkommen til Sussie Staun Pallesen som
nyt medlem af komiteen i stedet for Aase Zinck, der efter 24 års
medlemskab ikke havde ønsket at genopstille, samt til Knud-Erik
Fredfeldt, som overtog Lars Dalsgaards plads.

Frederikssund havn med dampskibet Skjelskør og Sif Ege

Økonomien i 2017
Årsregnskabet for 2017 udviser samlede udgifter på DDK 152.609,19 og
samlede indtægter på DKK 146.044,25 svarende til et driftsunderskud på
DKK 6.594,64. Udgifter til annoncer i Frederiksborg Amtsavis og
Lokalavisen samt til billetter og blomster til Andreas Mogensen beløb sig
til i alt 15.899,75 kr. Driftsunderskuddet er således alene forårsaget af den
intensive PR-kampagne for Andreas Mogensen.

Egenkapitalen ultimo var DKK 130.519,73.
Der henvises til årsregnskaberne og bemærkningerne til disse på
hjemmesiden.

Årsprogrammet
Årsprogrammet 2017-18 blev trykt – i farver - i 1.500 eksemplarer hos
Kailow Graphic A/S, Fjeldhammervej 5-9, DK-2610 Rødovre.
Programmet udsendtes i august 2017 til alle de 569 brugere, som vi har i
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vor adressedatabase. Som tidligere år fordelte komiteens medlemmer med
henblik på portobesparelse et antal af programmerne mellem sig til
uddeling i deres respektive nærmere opland. Der uddeltes på denne måde
til omkring halvdelen af vore kontaktpersoner. Programmet er endvidere
sendt til egnens biblioteker og i årets løb til alle, som har ønsket det.

Andreas Mogensen- den første danske astronaut i rummet
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Det lykkedes Folkeuniversitetet i Frederikssund at få Andreas Mogensen
til Frederikssund, hvor han tirsdag den 21. november holdt foredrag om
eftermiddagen i festsalen på Frederikssund Private Realskole.
Andreas Mogensens foredrag var støttet af Den Europæiske
Rumorganisation ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet UFM,
som afholdt alle rejseudgifter og ophold, aflønning mm.
Den Private Realskole stillede lokaler til rådighed for foredraget, og det
var med stor glæde, at mange af skolens elever deltog i foredraget og var
meget aktive under spørgerunden.
Det var en betingelse fra ESA’s og UFM’s side, at det var gratis at deltage
i arrangementet, og Folkeuniversitet i Frederikssund havde heller ingen
direkte udgifter i forbindelse hermed. Komiteen besluttede imidlertid at
gøre reklame for arrangementet og for Folkeuniversitetet i Frederikssund
med annoncer i de lokale aviser.
Udgifter til annoncer i Frederiksborg Amtsavis og Lokalavisen samt til
billetter og blomster til Andreas Mogensen beløb sig til i alt 15.899,75 kr.
Arrangementet blev en stor succes. Alle 300 pladser blev meget hurtig
reserveret, og mange forsøgte forgæves at sikre sig en billet til foredraget.

Københavns Havn - sydhavnen

Ekskursioner
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• Onsdag den 24. maj 2017 foretoges en ekskursion til Eremitage
Slottet i Jægersborg Dyrehave efter en forelæsning på Selsø Slot af
magister Claus M. Smidt.
• Kulturhistorikeren Flemming Jerk talte onsdag den 7. juni om byen
Kristianstad og dens egn. Fredag den 9. juni gennemførtes en
ekskursion med bus til det nordøstlige Skåne med besøg bl. a. i Chr.
IV’s Trefoldighedskirke.
• Professor Jens Kvorning forelæste 29. august om Københavns Havn
– dens historie og nyeste udvikling og det fulgtes op af en bådtur i
Havnen lørdag den 2. september guidet af Dansk Arkitekturcenter.

Trefoldighed kirken i Kristianstad

Opera
Bjørn Steding-Jessens forelæste 9. marts om Rossinis opera ”Rejsen til
Reims”, der oplevedes på OPERAEN på Holmen den 29. marts.
Den 23. oktober introducerede Bjørn Steding-Jessen Verdis flotte opera
Aida, og som noget nyt blev operaen forevist som film i den lokale
biograf, Park Teatret, lørdag 28. oktober. Det nye operakoncept blev vist
ret vel modtaget.
Læsekredsen
I foråret 2017 ledede magister Frantz Leander Hansen en læsekreds over 4
aftener over emnet Nyere tysk Litteratur. Kredsen havde 20 deltagere og
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samledes i Mødesalen på Elværket. På programmet stod Christoph Hein,
Daniel Kehlmann, Judith Hermann og Michael Kumpfmüller.

Møder i lokalkomiteen
Lokalkomiteen har i 2017 afholdt følgende møder:
Mandag 9. januar
Tirsdag 14. marts
Tirsdag 9. maj
Mandag 18. september
Tirsdag 21. november

Lasse
Verner
Knud
Eva
Knud-Erik

Folkeuniversitetsnævnet og hovedstadsregionen
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Folkeuniversitetet i Frederikssund er tilknyttet folkeuniversitetets
hovedstadsregion under Københavns Universitet. Verner Bylov Larsen
sidder i regionsstyrelsen.
Hovedstadsregionens hovedkontor er flyttet fra Søndre Campus til
Læderstræde 34 i den indre by. Tidligere lå kontorerne i Købmagergade
52.
Folkeuniversitetsnævnet er på landsplan folkeuniversitetets øverste
myndighed. Nævnet residerer under Syddansk Universitet i Odense.
Som følge af lovændring er det besluttet, at nævnet skal nedlægges og
virksomheden samles
under universiteterne. Vi vil fortsat høre under
København og ændringen får ingen direkte virkning på vores drift. Men vi
får således fremover ikke glæden ved deltagelse i landsmødet, som har
signaleret FU som en landsdækkende virksomhed.

PR arbejde
Forud for hvert af vore arrangementer sender komiteens respektive
ansvarshavende kontaktperson en pressemeddelelse til Lokalavisen i
Frederikssund, Lokalavisen for hele Horns Herred, der nu er lagt sammen
med Lokalavisen Frederikssund, samt Frederiksborg Amts Avis i
Frederikssund. Pressen har reageret på vore meddelelser med varierende
opmærksomhed, men er normalt venligt stemt over for vore tiltag. Vi
13

vurderer det som betydningsfuldt for tilslutningen, at vore arrangementer
omtales i pressen.
Vore arrangementer findes også på www.kultunaut.dk og i
aktivitetskalenderen i Frederikssund Lokalavis og i Frederiksborg Amts
Avis, ligesom det er optaget i Frederikssund kommunes fritidskatalog
”Aktiv Fritid” og på Kulturrådet i Frederikssunds facebookprofil.
Man kan endvidere læse om os på www.folkeuniversitet.dk og på
www.fukbh.dk samt i Københavns Folkeuniversitets halvårsprogram.
Vi har oprettet egen profil på Facebook, hvor vore arrangementer uge for
uge omtales. Sussie Staun Pallesen har ansvaret for Facebook. Endelig har
vi også markeret os på kommunens nye bobleberg.dk
Vor egen hjemmeside fufsund.dk opdateres løbende.
FOLKEUNIVERSITETS INFO fungerer som en mulighed for løbende at
komme i forbindelse med dem af vore brugere, som har tilmeldt sig denne
service. Folke uni Info havde ved årets slutning godt 700 tilmeldte
brugere.
Der udsendes indbydelse til samtlige af vore arrangementer 2-3 dage, før
de finder sted. Brita Pilegaard har ansvaret for arbejdet med udsendelse af
INFO.

Hjemmesiden
Vor hjemmeside fufsund.dk udgives på systemet Bricksite, som er
velfungerende, med firmaet Internet123 som udbyder. Siden opdateres
dagligt. Funktionen ”Nyhedsbrev” er ophørt under Bricksite. Vi bruger i
stedet Bullsender, som fungerer udmærket.
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Place2Book
Vi anvender billetbestillingsprogrammet Place2Book, som giver vore
brugere mulighed for at melde sig og købe billet til vore arrangementer.
Det bruges i stigende omfang og fungerer fint.
Elværket
Kulturhuset Elværket er vort faste tilholdssted. Frederikssund Kommune
stiller huset gratis til rådighed for foreninger, hvilket er en væsentlig
forudsætning for vores økonomi. Elværket er med salen og cafeen velegnet
til vore forelæsninger. Den store sal har plads til 100-150 deltagere. Det
betyder, at vi ikke behøver at bruge forhåndstilmelding.
De to ekstra højttalere på øst-væggen i salen har forbedret høreforholdene.
Elværkets faciliteter udnyttes intensivt. Der er flere aktiviteter dagligt året
rundt. Det er derfor nødvendigt at være i meget god tid med
tilrettelæggelsen af vore aktiviteter – helst hele det år, som husets booking
system rækker frem.
Peter Linder
I 2017 mistede vi igen et medlem af lokalkomiteen, da Peter Linder afgik
ved døden på Bispebjerg Hospital den 26. oktober 2017. Han blev under
stor deltagelse bisat fra Frederikssund kirke og hans aske er nedsat på
kirkegården i Nakskov, hvor han havde glade ungdomsår ved biblioteket.
Peter var fra 1996 til sin død medlem af og senere næstformand for
lokalkomiteen for Folkeuniversitetet i Frederikssund.
Peter Linder fik for et års tid siden konstateret den alvorlige og
uhelbredelige sygdom Amyotrofisk lateral sklerose, ALS, der efter en
ubarmhjertig og nådesløs fysisk nedtur førte frem til hans død, som hans
familie og venner måtte se som en befrielse. Han var klar i sit hoved til det
sidste og bevarede sit gode humør. Vi har i komiteen nydt godt af Peters
viden og belæsthed og hans brede kontakter til den læsende og skrivende
verden. Vi vil mindes Peter i taknemlighed.
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Afslutning
Vi bringer en tak til Frederiksborg Amts Avis og Lokalavisen i
Frederikssund for deres velvilje ved omtaler af vore arrangementer. De har
medvirket til, at disse er blevet bekendtgjort for en større kreds i vort
område.
Vi retter en stor tak til Herregårdsmuseet Selsø Slot ved museumsleder
Louise Sebro og senere Elisabeth Holm Nielsen for et fint samarbejde.
Vi takker Kulturhuset Elværkets personale for god modtagelse og fint
samarbejde og Frederikssund kommune og byråd, som stiller huset til
rådighed for vore arrangementer. Vi håber, at sparetider ikke kommer til at
ændre Elværkets funktion. Tak også til personalet på Kulturhuset
Rejsestalden i Jægerspris for god modtagelse og hjælp.
Vi takker Frederikssund Private Realskole for god modtagelse i
forbindelse med Andreas Mogensens besøg i november 2017.
Især skal der lyde en varm tak til alle, som har deltaget i vore
arrangementer. Vi er glade for, at så mange har sluttet op om dem, hvilket
er en forudsætning for Folkeuniversitetets eksistens og for, at komiteen
kan fortsætte med at skaffe gode foredragsholdere.
Som formand bringer jeg en stor tak til lokalkomiteens medlemmer for
godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år og for gode idéer ved
programlægningen samt for den hyggelige og frodige afvikling af møderne
i komiteen. Der er aldrig mangel på idéer til kommende arrangementer.

Også tak til dem, der har ydet bistand ved arrangementernes afholdelse,
billetsalg, indtastning, ophængning af plakater, uddeling af programmer,
afhentning af nøgler, flytning af stole, rengøring, kaffebrygning og indkøb
m.v.
Slangerup den 21. februar 2018
På komiteens vegne
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Knud Andersen, formand
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