6. september
Er man død, når man er kold?
Bennedict Kjærgaard, professor ved
Hjerte-lungekirurgisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital, er
ekspert i at genoplive folk, der er
frosset ihjel.

Benedict fortæller om sit arbejde og
sin forskning. Uanset hjertestop,
lysstive pupiller, og hvor kold kroppen
er, forsøger lægen og hans hold fra
Aalborg Universitetshospital at
genoplive mennesker, som er frosset
ihjel. I forskningen har Benedict brugt
både flyvende grise og
hjemmeudviklet udstyr for at nå så
langt.

20. september
Det digitale massemenneske menneskeværd i ensomhedens tid.
Michael Böss (forfatter, skribent og
lektor emeritus ved Aarhus
Universitet).
Vi skal høre om betydningen af
samtale, nærvær og opmærksomhed i
en tid med voksende ensomhed.
Engang var hunden menneskets
bedste ven, i dag er det
mobiltelefonen! Der findes ikke
mange, der for alvor ønsker sig tilbage
til tiden før computeren, internettet og
mobiltelefonen. Men de skærme, der
er kommet ind i vores dagligliv, har
ikke gjort os klogere på livet eller
bragt os nærmere på hinanden.
Foredraget er et forsvar for samtalen,
nærværet, sansningen og
opmærksomheden

.

4. oktober
En sund sjæl i et sølle skrog
Leif Fabricius (vestjyde,
tekstforfatter, entertainer,
foredragsholder) kommer for at
gøre os klogere på alder.

”En sund sjæl i et sundt legeme”,
hedder det, og det er selvfølgelig
idealet, men vi kommer ikke
uden om at kroppen med
alderen pålægger os visse
begrænsninger. Det er
selvfølgelig irriterende, men et
uundgåeligt livsvilkår, hvis man
ellers er så heldig at blive
gammel nok. Der findes ingen
medicin imod det … og dog!! Et
positivt livssyn og en sund
humoristisk sans er i hvert fald
en glimrende modgift, når tidens
tand gnaver løs.

1. november
2 år ved slædepatruljen Sirius
Rasmus Mannerup Jørgensen
fortæller om det krævende
optagelsesforløb til Slædepatruljen
Sirius, og vi bliver klogere på
Slædepatruljens arbejde i verdens
største national park. Rasmus tager os
med på en tur med til
Nordøstgrønland og fortæller om to år
i Sirius.

udviklingshæmmede voksne.
Meget er sket gennem årene. Synet
på udviklingshæmmede har ændret
sig - dermed også arbejdet og
institutionen.

29. november
Juleafslutning
Julehygge og musikalsk
underholdning med ’De gode Mænd.
15. november
Sødisbakkes historie krydret med
hverdagsfortællinger
Gurli Vestfal, medarbejder på
Sødisbakke gennem 45 år, og Ulla
Larsen, kustode på Sødisbakkes
museum, fortæller om vores lokale
store institution for

Så er vi klar med et spændende
program igen!
Formiddagshøjskolens foredrag
begynder kl. 10 - men man kan drikke
en kop kaffe allerede fra Kl. 9:30.
Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter
foredragsholderen besvarer
eventuelle spørgsmål. Vi slutter ca. kl.
12.
Man betaler 60 kr. ved indgangen
(inkl. 2 stk. smørrebrød og kaffe).
MobilePay kan bruges.
Vi synger hver gang fra
Højskolesangbogen, og der er tid til at
snakke med sin nabo.

Vel mødt!
Styregruppen for
Formiddagshøjskolen

