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SAMARBEJDSPARTNERE
BierYoga.de, Center for Rusmiddel-forskning, Den Jyske 
Sangskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kooperative 
Fællesråd Aarhus, Dokk1, Dome of Visions, Europæisk Frivillig-
hovedstad 2018, Folkestedet, Folkesundhed Aarhus, Gedulgt, 
Hantwerk, Herning Bibliotekerne, Herning Billedskole, Højskolen 
Skærgården, Kaptajn Jespersen Instituttet, Kjær og Sommerfeldt, 
Kulturhuset Islands Brygge, Limitless Virtual Reality, Liv i  
Historien, Lokalcenter Carl Blochs Gade, Nordea-fonden,  
Nørrebro Teater, Plurafutura Publishing, Restaurant Navigator, 
Sandbjerg Gods, Sangens Hus, Surf Agency, Teatret  
Svalegangen, Turbinehallen, Videncenter for Sang, Yoga i det 
fri, Zeit Vinbar og Saloner, Øst for Paradis, Aarhus Akademi, 
Aarhus Cyklebane, Aarhus Domkirke, Aarhus Food Walk, Aarhus 
Katedralskole, Aarhus Kommune, Aarhus Kommunes Biblioteker, 
Aarhus Makers, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetsforlag, 
Aarhus Universitetshospital

Hvad er det egentlig, der betyder noget for et menneskes livskvalitet? Er det et godt fysisk 
og psykisk helbred? Samvær med familie og venner? En stabil økonomi? Troen på en gud? Et 
velfungerende demokrati? En gåtur med hunden? Eller en kold øl i solen? Vidensfestivalen 
Hearts & Minds giver inspiration til det gode liv, når vi i september 2018 stiller skarpt på livs-
kvalitet – nu og i fremtiden.

Med knap 100 arrangementer i krydsfeltet mellem viden og kultur undersøger og udfordrer 
årets festival, hvad der kan give livet kvalitet. Programmet omfatter bl.a. samtalemiddage om 
livet og døden, saloner om sex og rejser med virtual reality.
Hearts & Minds er en vidensfestival om det gode liv, og i dette program kan du læse mere om 
de knap 100 arrangementer i mere end 30 byer i hele landet i september 2018. Festivalen kul-
minerer i Aarhus 28-30/9.

Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning indbyder, med støtte fra Nordea-fonden, for 
fjerde gang til festival med en bred palet af vidensarrangementer. Årets tema er livskvalitet, 
og der er kvalitet til enhver, hvad end du er til yoga på et surfbræt, food walks, kunst eller 
cocktails.

Rigtig god festival!

BILLETTER 

Bestil eller køb billetter til festivalens 
arrangementer via hearts-minds.dk

Bemærk, at redaktionen af festivalprogrammet 
blev afsluttet 6/8. Vi tager forbehold for fejl, 
ændringer og aflysninger. Du kan altid tjekke 
hearts-minds.dk for opdateret program.
 

NYHEDER

Tilmeld dig Folkeuniversitetets nyhedsbrev på 
hearts-minds.dk, og følg os på de sociale medier:  

facebook.com/fuauheartsminds
@heartsminds
#heartsminds

Folkeuniversitetet
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FØR FESTIVALEN

Yoga på vandet i Aarhus-bugten

25/8, 10.30-12.45 og 13.30-15.15, Surf Agency, s. 8 

Åbent hospital i Skejby

2/9, 10.00-15.00, Aarhus Universitetshospital, s. 8 

Mads og forskerpanelet

30/8, 19.00-21.30, Aarhus Katedralskole, s. 9

Arbejdsglæde i en brydningstid

21/9, 16.30-18.30, FO-byen, s. 10

Yoga med mere

23/9, 11.00-12.30, Folkestedet, s. 10

Vidensbrunch – lugt dig til livskvalitet

26/9, 10.00-12.00, Dokk1, s. 11

Folkets Møde

21-23/9, Aarhus C, s. 12

Det Rør’ Sig

22/9, 10.00-14.00, Folkestedet og Åparken, s. 13

FREDAG 28/9

Vidensbrunch i Domkirken

10.00-12.00, Aarhus Domkirke, s. 16

Universets og livets historie

19.00-20.30, Dokk1, s. 16

Forstå smagen  
– vinsmagning hos Kjær & Sommerfeldt

16.00-18.00, Kjær & Sommerfeldt, s. 17

Sex – gode kneb og kiksede knald

19.30-21.30, Dokk1, s. 17

Videnshopping: Grib nuet!

19.00-21.30, Aarhus Universitet, s. 18 

 LØRDAG 29/9  

Food Walk – på sporet af nydelse i Aarhus

10.30-13.30, Dokk1, s. 20

Kunstterapi

12.30-14.00, Dome of Visions, s. 20

Filosofisk stand up paddling

13.30-17.00, Surf Agency, s. 21

Eugenik – er arvehygiejne vejen til det gode liv?

13.00-15.00, Dokk1, s. 21

Beer Yoga (in English)

16.00-18.00, Aarhus Universitet, s. 22

Intelligente cocktails – den fantastiske hjerne

17.00-19.30, Gedulgt, s. 22

Vidensmiddag: smagen af håb

18.30-22.00, Auktionshuset, s. 23

Sorgen og de store følelser

19.30-21.30, Teatret Svalegangen, s. 23

SØNDAG 30/9 

Solopgangsløb – lykke og livskvalitet

6.00-8.00, Restaurant Navigator, s. 26

Kunsten at glædes

10.30-12.30, Dokk1, s. 26

Heartbeats – dans og syng dig glad

10.30-12.30, Dokk1, s. 27

Et bedre liv med virtual reality? Et psykologisk 
perspektiv

13.00-14.30 og 15.00-16.30, Limitless Virtual Reality, s. 28

The formula for eternal life? (in English)

13.00-15.00, Dokk1, s. 29

Spiselig biograf: Sideways

13.30-16.00, Øst for Paradis, s. 29

Den perfekte øl og det berusede sind

15.30-17.00, Hantwerk, s. 29

Musik for hjerne og hjerte – i Vandtårnet

17.00-18.00 og 18.30-19.30, Vandtårnet, s. 30 

EFTER FESTIVALEN 

Tænkepauser live – kærlighed

2/10, 19.00-21.00, Stakladen, s. 34

Jeg hører feltets hjerte slå

2/11, 16.00-17.45, Aarhus Cyklebane, s. 34

Vin og viden: livskvalitet med gode vaner

3/10, 19.30-21.30, Zeit Vinbar og Saloner, s. 35

Vin og viden: det æstetiske menneskedyr

10/10, 19.30-21.30, Zeit Vinbar og Saloner, s. 35

Kunstweekend på Sandbjerg Gods

6-7/10, Sandbjerg Gods, s. 49

Folkeuniversitetet i Aarhus

I efteråret, Ny Munkegade 118, AU, s. 46

Folkeuniversitetet i Emdrup

I efteråret, Tuborgvej 164, AU Emdrup, s. 50

Folkeuniversitetet i Herning

I efteråret, Birk Centerpark 15, AU Herning, s. 51

Spis, sans og dans

13/9, 18.00-21.00, Højskolen Skærgården, s. 38

Er du faret vild i kostjunglen?

25/9, 19.00-20.30, Biblioteket i Herning, s. 38

Det skønne – i teori og praksis

23/9, 13.00-16.00, Herning Billedskole, s. 39

Sangen har vinger! – kan den også løfte 
vores livskvalitet?

29/9, 14.00-16.00, Den Jyske Sangskole, s. 39

  Programoversigt  
KØBENHAVN 

Gut Feelings: Gut Bacteria, Cravings,  
Chocolate and Poo (in English)

21/9, 8.00-9.15, Aarhus University, Emdrup, s. 40

Forstå smagen  
– vinsmagning hos Kjær & Sommerfeldt

29/9, 15.00-17.00, Kjær & Sommerfeldt, s. 40

Viden med puls: løbetræning  
– bedre præstation og øget sundhed

29/9, 10.00-16.00, AU Campus Emdrup, s. 41

Den der ranker sig, slanker sig

30/9, 11.30-13.00, Kulturhuset Islands Brygge, s. 41

Beer Yoga (in English)

30/9, 15.00-17.00, Kulturhuset Islands Brygge, s. 41

  Programoversigt  
HELE LANDET
Landsdækkende Forskerturné 

Se byer, tidspunkter og foredrag, s. 42

Programoversigt  
AARHUS

 Programoversigt  
HERNING 
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Jagten på meningen med livet er lige så gammel som 

menneskeheden selv. Tidligere var rammerne om den 

menneskelige tilværelse fastlagt i langt højere grad, 

end de er i vores samfund i dag. Nu er det op til den 

enkelte at finde mening med tilværelsen og sikre, at 

livet har kvalitet.

Samtidig lever vi i en verden med mange konkurre-

rende fortællinger om, hvad et godt menneskeliv er, 

og dem skal vi navigere inden for. Fra tidlig morgen 

til sen aften bliver vi bombarderet med, hvad og hvor 

meget vi skal spise, hvor meget motion, vi bør dyrke, 

og vi skal også huske at læse for børnene, besøge de 

gamle, hjælpe de nødlidende herhjemme og overalt i 

verden – og glem ikke at have god tid til dig selv. 

FRA JESUS TIL 
BRINKMANN
MARIE VEJRUP NIELSEN  
lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tidligere havde de store verdensreligioner monopol 

på at være den dominerende fortælling om, hvem vi 

er som mennesker, og hvordan vores liv skal leves, 

hvis det skal være i overensstemmelse med Guds eller 

gudernes ønsker og planer for os. Verdensreligioner-

ne forbinder en stor fortælling fra verdens skabelse til 

tidernes ende med den enkeltes liv og sætter gennem 

tekster, ritualer og leveregler en ramme op for det 

sande menneskeliv. Inden for de religiøse institutioner 

– som f.eks. de kristne kirker – finder man en religiøs 

elite, som har autoriteten til at fortolke, hvordan den 

enkelte skal forstå sig selv i rammerne af den store, 

religiøse fortælling. I den kristne grundfortælling er 

menneskelivet indlejret i fortællingen om skabelse, 

syndefald og frelse ved Jesus Kristus. Her er livskvali-

tet principielt bundet op på forståelsen af mennesket 

i forhold til Gud og ikke ud fra menneskets egne syn-

dige behov og ønsker. 

Undersøgelser viser, at folks opfattelse af deres 
egen livskvalitet er høj i de unge år, hvorefter 
den falder i 40-50-årsalderen. Herefter ind-
træder der en stigning helt frem til omkring 
75-årsalderen. 

Kilde: Danmarks Statistik?
I 2017 meldte 24.728 

danskere sig ud af folkekirken

”Det menneske, som 
lader alt det, der fører 
til lykke, afhænge af sig 
selv og ikke af andre, har 
valgt den bedste strategi 
for et lykkeligt liv”
— Platon

I det moderne samfund har de religiøse institutioner 

ikke længere monopol på at danne ramme om for-

ståelsen af menneskelivet, og religion er kun en af de 

mange muligheder for at søge inspiration til at sam-

mensætte vores egen definition af, hvad der giver 

livet kvalitet. Det kollektive har måttet vige for det 

individuelle, og der er et større fokus på den enkeltes 

behov og synspunkter. ”Hvad synes du selv?” træder 

i stedet for ”Hvad siger Gud, far eller præsten?”, og 

”Hvad føler du giver mest mening?” træder i stedet for 

”Gør, hvad der bliver sagt!”

Samtidig søger mennesker stadigvæk efter fortællin-

ger, man kan leve i. Vi står således på en stor og åben 

markedsplads, hvor mange stemmer konkurrerer om 

vores opmærksomhed. Der er opstået et hav af bø-

ger, blogs og hjemmesider om, hvordan det gode liv 

kan opnås. En aktuel stemme er X Factor-dommer  

Thomas Blachman (1963-), som kræver, at man som 

individ udlever sin egen kreativitet på en måde, der 

sprænger alle rammer. Samtidig storsælger bøger-

ne om at ’stå fast’ og ’gå glip’ af professor i psyko-

logi Svend Brinkmann (1975-). Der er således både 

en mængde bud på, hvordan du kan udvikle dig selv 

og tilsvarende gode råd om, hvordan du træder ud af 

jagten på selvudvikling. Det moderne menneske er 

fanget midt mellem de to poler. 

Religioner er i dag en del af denne udvikling. Der er 

kommet flere religiøse tilbud, der kan vejlede den en-

kelte i dennes søgen efter et bedre liv, som det f.eks. 

kan ses på ’krop og sind-messer’ rundt om i landet. 

Religionsforskningen peger på en vækst i wellness-re-

ligiøsitet og et større fokus på personlig udvikling. 

Også inden for de traditionelle religiøse institutioner 

– som f.eks. folkekirken – kommer der flere og flere til-

bud, der er målrettet det moderne menneskes behov. 

Vi lever ikke længere kollektivt i en stor fortælling, 

som står klippefast på uimodsagte autoriteter. I stedet 

lever vi i de mange fortællingers tid, og i den mang-

foldighed skal det moderne menneske finde vej til et 

godt og autentisk liv. Med andre ord: Livskvalitet er 

blevet hårdt arbejde for den enkelte.

Mød Marie Vejrup Nielsen til ’Mads og forskerpanelet’ 
(se s. 9) og ’Vidensbrunch i Domkirken’ (se s. 16).
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ÅBENT HOSPITAL I SKEJBY

Varm op til Hearts & Minds festivalen, når 

Aarhus Universitetshospital igen i år inviterer 

til åbent hospital i Skejby søndag 2. septem-

ber. Hele Aarhus Universitetshospital samles 

i 2018-19 i Skejby og bliver en af Danmarks 

største, samlede arbejdspladser med 10.000 

ansatte. Knap en million patienter vil årligt 

komme forbi hospitalet. Denne dag kan du 

komme med ind bag hospitalsbyens mure og 

få et indblik i både forskning og faciliteter. 

HOLDNUMMER: 1821-493
TID: Søndag 2/9 kl. 10.00-15.00
STED: Aarhus Universitetshospital,  
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
PRIS: Gratis, læs mere på aabenthospital.auh.dk
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Universitets- 
hospital

YOGA PÅ VANDET  
I AARHUS-BUGTEN

Kan det øge livskvalitet at dyrke yoga? Hvor 

kommer yoga egentlig fra, og hvorfor er det 

mon blevet så populært i vesten? Denne lør-

dag kan du få svar på spørgsmålene og teste 

teorierne i praksis på en sjov og anderledes 

måde, når vi inviterer til yoga-tur på vandet 

i Aarhus-bugten. SUP står for stand up pad-

dle, og SUP-yoga er yoga udført på vandet 

på et SUP-surfbræt – en unik oplevelse med 

både leg, udfordringer og viden. Først gi-

ver SUP-klubben Surf Agencys instruktør en 

lynintroduktion til teknikken, og så padler vi 

sammen ud på vandet og lægger til ved en 

yoga-platform. I denne smukke setting giver 

lektor i religionsvidenskab Marianne Fibiger 

et indblik i yoga som forbindelsen mellem øst 

og vest, krop og sind, og vi slutter af med en 

unik yoga-time med fokus på balance. 

HOLDNUMMER: 1821-481 og 1821-481
TID: Lørdag 25/8 kl. 10.30-12.45 og kl. 13.30-15.15
STED: Surf Agency, Fiskerivej 2F 
PRIS: 350 kr. inkl. SUP-udstyr og adgang til 
badefaciliteter
SAMARBEJDSPARTNER: Surf Agency, surfagency.dk

FØR FESTIVALEN
Program Aarhus

MADS & FORSKERPANELET
Mads Steffensen er vært, når vi tager dine dilemmaer og 

problemer op til debat. Hvordan vil videnskaben løse li-

vets små og store udfordringer? Danmark er et videns-

samfund. Vi uddanner os som aldrig før, og hver dag bli-

ver vi klogere på livet. Men kan videnskaben også bruges 

i det virkelige liv? Hvad godt gør forskningen, når hver- 

dagens skænderier og dilemmaer melder sig? Vi har invite-

ret tre af Danmarks bedste forskere og formidlere med vidt 

forskellige baggrunde til at komme med bud på løsninger af 

udvalgte hverdagsdilemmaer. Glæd dig til en oplysende og 

underholdende aften.

HOLDNUMMER: 1821-472
TID: Torsdag 30/8 kl. 19.00-21.30
STED: Aarhus Katedralskole, Festsalen, Skolegyde 1-3
PRIS: 160 kr., studerende 80 kr.
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Katedralskole

PANELET:  

Christian Graugaard,  

læge og professor i sexologi,  

Aalborg Universitet

Jeanette Varberg,  

arkæolog og museumsinspektør,  

Nationalmuseet

Marie Vejrup Nielsen,  

centerleder og lektor i religions- 

videnskab, Aarhus Universitet

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk

Har du et d
ilemma?  

Forsk
erne give

r svar
et. 
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VIDENSBRUNCH 
– LUGT DIG TIL LIVSKVALITET
For nogle tusind år siden, da menne¬skene stadig var jægere og samlere, 

var lugtesansen et spørgsmål om liv eller død. Den hjalp os til at vurdere om 

maden, vi skulle spise, var god eller dårlig. I dag er vi ikke lige så afhængige 

af vores lugtesans, men den spiller stadig en stor rolle. Den er nemlig en af 

vores hovedkilder til nydelse. Mærk og forstå duften af pandekager, frisk-

brygget kaffe og ristet bacon, når vi inviterer til brunch med læge og ph.d. i 

lugtesans Alexander Wieck Fjældstad, der efter brunchen er i samtale med 

Sten Tiedemann om duften af livets kvalitet.

HOLDNUMMER: 1821-385
TID: Onsdag 26/9 kl. 10.00-12.00
STED: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 175,00 kr. inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice

LUGT 
DIG TIL  
livskvalitet!

ARBEJDSGLÆDE I EN 
BRYDNINGSTID

I dagens Danmark er vi generelt rigtig glade for vores 

arbejde – så glade endda, at de fleste af os ville fort-

sætte i vores job, selv hvis vi ikke længere var økono-

misk afhængige af det. Men arbejdsmarkedet er under 

hastig forandring. Vi bevæger os væk fra de traditi-

onelle arbejdsgiver- og arbejdstager-forhold – mod 

kortere projektarbejde, et mere it-drevet samfund og 

flydende, foranderlige ansættelsesformer. Så hvordan 

sikrer vi, at danskerne kan bevare arbejdsglæden i 

fremtiden? Vi spørger ekspertpanelet. Arrangementet 

er en del af Folkets Møde (se s. 12).

PANELET:

Camilla Fabricius, 

1. viceborgmester og gruppeformand for Socialdemo-

kratiet i Aarhus

Susanne Westhausen, 

adm. direktør i ’Kooperationen’; Danmarks koopera-

tive arbejdsgiver- og interesseorganisation

Christian Olaf Christiansen, 

ph.d., lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet

Marianne Levinsen, 

cand.scient.pol., fremtidsforsker og forskningschef 

ved Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Christian Bjørnskov, 

professor i økonomi ved Aarhus Universitet

HOLDNUMMER: 1821-578
TID: Fredag 21/9 kl. 16.30-18.30
STED: FO-byen, Stiften Lounge, Frederiksgade 78C
PRIS: Gratis, men tilmelding nødvendig.
SAMARBEJDSPARTNERE: Aarhus Makers, Det Kooperative 
Fællesråd Aarhus og Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 
2018

YOGA MED MERE

Folkeuniversitetet inviterer til en helt særlig 

oplevelse, når yogalærer Marie Meldgaard 
Andreassen, stifter af Yoga i det fri, søndag 

formiddag åbner dørene til halvanden times 

gratis yoga. De 90 minutter vil byde på en 

masse bevægelse og grin. Den første del af 

yogatimen har fokus på bevægelse, hvor Ma-

rie med sin klare stemme vil guide dig gennem 

et langt flow med fokus på åndedrættet og på 

at skabe varme i hele kroppen. Timen afsluttes 

med dybe lange stræk krydret med oplæsning 

undervejs, som vil give dig nyttig og underhol-

dende viden om motion og sundhed. Arrange-

mentet er en del af Det Rør’ Sig (se s. 13). 

HOLDNUMMER: 1821-577
TID: Søndag 23/9 kl. 11.00-12.30
STED: Folkestedet, 1. sal, lokale 1.1, 
Carl Blochs Gade 28
NB! Medbring selv en yogamåtte 
PRIS: Gratis, men tilmelding nødvendig.
SAMARBEJDSPARTNER: Yoga i det fri og Aarhus 
Kommune

PROGRAM 1110 HEARTS & MINDS LIVSKVALITET FØR FESTIVALEN



FOLKETS MØDE
Frivillighovedstad 2018  #delditfællesskab

Den 21.-23. september skaber Europæisk 
Frivillighovedstad Aarhus 2018 sam-
men med en række samarbejdspartnere 
en levende mødeplads i Aarhus midtby 
for frivillige fællesskaber, organisatio-
ner, forskere, virksomheder og politikere. 

Sammen med et bredt og mangfoldigt udsnit af den 

danske befolkning og internationale besøgende skal 

vi fejre, debattere og dele de mange fællesskaber, der 

gør en forskel. Alle er velkomne, og ambitionen er, at 

omkring 20.000 mennesker deltager hen over week-

enden. 

DET RØR’ SIG
Aarhus Kommunes Bevægelsesdag

BEVÆGELSESDAG

Er du til yoga, lacrosse eller tango? Har du lyst 

til at prøve kræfter med kendte eller knap så 

kendte lege, danse, spil og sportsgrene? Så 

duk op, når Folkestedet  og Lokalcenter Carl 

Blochs Gade byder op til Bevægelsesdagen 

ved Åparken.

Vi forvandler Åparken til én stor legeplads, 

hvor alle kan være med. For ingen er for lil-

le, og ingen er for stor, når det handler om at 

bevæge sig og have det sjovt sammen med 

andre. Det giver livskvalitet, og det giver god 

motion, og det er hele ideen bag dette gratis 

arrangement. 

Sideløbende vil Børnenes Møde i Åparken 

give et indblik i en masse forskellige fritids- 

og foreningsaktiviteter, både fysisk aktive, 

men også kreative, sociale, mellemfolkelige og  

internationalt orienterede. 

TID: Lørdag 22/9 kl. 10.00-14.00.
PRIS: Gratis. Bare mød op!
STEDER: Folkestedet og Åparken, Carl Blochs 
Gade 28, Lokalcenter Carl Blochs Gade 30
ARRANGØR: Aarhus Kommune

Læs mere på frivillighovedstad.dk  

HVAD KAN MAN OPLEVE?

Spændende debatter og workshops, Børnenes Møde, 

Ildsjælefestival, Kulturbazar, Bevægelsesdagen, Spej-

derlejr, FrivilligBørs Aarhus 2018, fest og fællesskaber, 

koncert med Total Hip Replacement og meget mere.

DATOER: 21., 22. og 23. september
PRIS: Gratis. Bare mød op!
STED: Aarhus Rådhus, Amfiscenen, FO-byen, Folkestedet, 
Godsbanen, Lokalcenter Carl Blochs Gade, Musikhuspar-
ken, Ridehuset, Rådhusparken, Rådhuspladsen, Åparken
ARRANGØR: Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018
STRATEGISKE PARTNERE: DGI Østjylland, FO-Aarhus, 
Ældre Sagen, Århus Ungdommens Fællesråd, Frivillig-
center Aarhus og Frivilligcenter for Seniorer Aarhus – 
Foreningsbutikken

PROGRAM
På dagen vil der være over 50 aktiviteter fra 
mange forskellige foreninger. Programmet 
byder blandt andet på:

•	 Yoga v/Yoga i det fri (se s. 10)

•	 Bowling v/Team Aarhus Bowling
•	 Qi Gong v/Qi Gongklubben 
•	 Naturtræning v/Højbjerg  

Gymnastikforening 
•	 Lacrosse v/Aarhus Lacrosse
•	 Trille Trolle håndbold v/VRI Håndbold 
•	 Cheerleaders v/Aarhus Tigers  

Cheerleaders 
•	 Touch Rugby v/Aarhus Rugby Klub
•	 Jumping Fitness v/Højbjerg  

Gymnastikforening 
•	 Tango v/Tango Aarhus
•	 Musik v/ Cuesta Invisible 
•	 Sportsdans v/Just Dance Studios 
•	 Pulsen op, motion og samvær  

v/Folkenetværket 
•	 Rulleski v/Århus Skiklub
•	 Leg med farver v/Kunsthistorisk Forening
•	 Falun Dafa v/Foreningen for Falun Gong 
•	 Svømning og selvtræning v/FOF
•	 Nødbold v/Folkekirkens Nødhjælp

Programmet bliver løbende opdateret på: 
frivillighovedstad.dk

13PROGRAM12 HEARTS & MINDS LIVSKVALITET FØR FESTIVALEN



”… gode sociale relationer er 
associeret med lavere blodtryk, 
mindre åreforkalkning og lavere 
grad af stresshormoner”

”Vi har et socialt netværk 
hele livet, men det ser meget 
forskelligt ud på forskellige 
tidspunkter af vores liv”

SELSKAB
SAMTALER
SAMARBEJDE
KÆRLIGHED
…Selskab og samtaler. Samarbejde og kærlighed. Skæn-

derier og bekymringer. Vi har alle sammen et socialt 

netværk, hvor der foregår mange former for kontakt. 

Det sociale netværk kan være stort eller lille, og det kan 

fungere godt, mindre godt eller rigtig dårligt.

Vi har et socialt netværk hele livet, men det ser me-

get forskelligt ud på forskellige tidspunkter af vores 

liv. Det er delvist en myte, at gamle mennesker har få 

og svage sociale relationer. Faktisk bliver vi med alde-

ren bedre og bedre til at udvælge de relationer, der 

er bedst for os. Netværket bliver mindre med alderen 

for de fleste, men bestemt ikke nødvendigvis dårligere 

fungerende.

 

Der er både midaldrende og ældre mennesker, der kun 

har små sociale netværk, som de sjældent har kontakt 

med. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, 

at 4-7 % af danskere over 45 år aldrig eller næsten al-

drig har nogen at tale med, hvis de har brug for hjælp, 

mens 6-15 % sjældent eller aldrig har kontakt til familie 

eller venner. Mænd har generelt mindre kontakt og ad-

gang til støtte end kvinder. 

Hvordan påvirker noget, der er så vigtigt og fylder så 

meget, så vores helbred? I talrige studier fra mange 

forskellige lande og på tværs af aldersgrupper er det 

vist, at svage sociale relationer og få kontakter med 

andre mennesker er associeret med mange forskellige 

slags sygdomme som f.eks. blodprop i hjertet, depres-

sion, demens og øget dødelighed. Det sociale net-

værks effekt på helbredet er sågar blevet sammenlig-

net med betydningen af rygning og overvægt.

 

De sociale relationer kan også betyde noget for vores 

funktioner, før der er tale om egentlig sygdom. Ældre 

mennesker, der har svage sociale relationer eller sjæl-

dent deltager i sociale aktiviteter, er i øget risiko for 

at miste evnen til fysisk at klare sig selv. De er også 

i større risiko for at få dårligere mentale funktioner 

– også når der er taget højde for tidligere helbreds-

problemer.

 

Der er tre fremherskende forslag til forklaringer på, 

hvordan sociale relationer påvirker vores fysiske og 

psykiske sundhedstilstand:

1) Vores sociale relationer påvirker vores sund-

hedsadfærd (rygning, kost, motion, om vi 

kommer til lægen i tide osv.). Velfungerende 

sociale relationer påvirker ofte – men ikke 

altid – disse i positiv retning.

2) Velfungerende sociale relationer øger vores 

psykiske velbefindende.

3) Vores sociale relationer påvirker vores 

fysiologi. F.eks. er gode sociale relationer 

associeret med lavere blodtryk, mindre åre-

forkalkning og lavere grad af stresshormoner.

VORES VIGTIGE  
NETVÆRK
RIKKE LUND  
dr.med. og lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab  
og tilknyttet Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Sundhedsadfærd, psykisk velbefindende og vores fy-

siologi hænger tæt sammen med en lang række hel-

bredsproblemer. Nogle af de nævnte forklaringer kan 

man finde støtte til i forskningen, men der er meget, 

man endnu ikke ved.

På Københavns Universitet forsker vi i forklaringer. Vi 

undersøger f.eks., om sociale relationer har betydning 

for muskelstyrke og for den generelle betændelses-

tilstand i kroppen – to områder, der ikke er særlig 

velundersøgte. Vores foreløbige resultater tyder på, 

at svage sociale relationer er associeret med svagere 

muskelstyrke, mens vi ikke kan se en sammenhæng 

med den generelle betændelsestilstand i kroppen.

 

Sociale relationer er ikke altid en fest. Faktisk kan de 

være noget af det mest anstrengende og stressende i 

vores liv. Vi forsker derfor også i, hvad konflikter med 

mennesker i vores sociale relationer betyder for over-

levelsen. Her finder vi blandt gruppen af midaldrende, 

at hyppige konflikter med mennesker i de nære socia-

le netværk uden for arbejdslivet øger dødeligheden 

og risikoen for blodpropper i hjertet.

Så pas på jeres sociale relationer. De har stor betyd-

ning hele livet – også for helbredet.
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FREDAG 28/9
Program Aarhus

VIDENSBRUNCH I DOMKIRKEN: 
LIVSKVALITET – FRA JESUS TIL 
BRINKMANN

”2 spsk. økonomisk fremgang, 100 gram succes, 1 tsk. 

velgørenhed og en knivspids kærlighed” – i løbet af 

hele den vestlige kulturhistorie har såvel filosoffer 

som religiøse overhoveder og ganske almindeli-

ge mennesker søgt efter opskriften på det gode og 

sande menneskeliv. Fra de kristne diskussioner om 

mennesket som synder, til filosofiske og pædagogi-

ske diskussioner om, hvorvidt mennesket egentlig 

er grundlæggende godt eller ondt, socialt eller egoi-

stisk, stærkt eller svagt. Helt frem til vores moderne 

selvhjælpsbøger og klummeindlæg om, hvordan vi 

opnår det gode liv for os selv. Men hvad har alle dis-

se forskellige bud på gode liv egentlig til fælles, og 

hvad adskiller dem? Kan tidligere tiders bud på det 

gode liv lære os noget i dag? Og hvad siger vores mo-

derne måder at diskutere spørgsmålet på om vores 

samfund og fællesskab? Lektor i religionsvidenskab 

Marie Vejrup Nielsen og vært på DR P1’s Supertanker  

Carsten Ortmann inviterer os med på en rejse gen-

nem vestens kulturhistorie, på jagt efter livskvalitet i 

alle tiders afskygninger.

HOLDNUMMER: 1821-564
TID: Fredag 28/9 kl. 10.00-12.00
STED: Aarhus Domkirke, Store Torv 1 
PRIS: 150 kr. inkl. brunch og kaffe/te
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Domkirke

UNIVERSETS OG LIVETS 
HISTORIE

Hvorfor er vi her overhovedet? Mennesket har 

til alle tider forsøgt at forklare, hvordan Univer-

set omkring os blev til, og hvor vi kommer fra. 

Det har medført en lang række teorier og ska-

belsesfortællinger, men det er først i nyere tid, 

og gennem moderne forskning, at det i store 

træk er lykkedes at kortlægge historien fra Big 

Bang og frem til i dag. Hør den fantastiske ca. 

14 milliarder år lange historie, når astrofysiker 

Ole Eggers Bjælde og biolog Tove Hedegaard  
Jørgensen gør dig klogere på, hvordan Uni-

verset, Solsystemet, Jorden og Månen blev til, 

hvornår vand og liv kom til Jorden, hvordan li-

vets udvikling har formet sig gennem evoluti-

onen, og hvorfor mennesket i dag er den mest 

dominerende art på Jorden.

HOLDNUMMER: 1821-576
TID: Fredag 28/9 kl. 19.00-20.30
STED: Dokk1, Lille Sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 100 kr. inkl. kaffe/te

FORSTÅ SMAGEN  
– VINSMAGNING HOS KJÆR 
& SOMMERFELDT 

Bær, frugt og blomster. Lakrids, tobak og chokolade. Stald, 

flint og urter. Ordene er utallige, når vi skal beskrive vin. 

Vin pirrer vores sanser – duften, synet, lyden, smagen og 

følelsen på tungen af den snerpende garvesyre og den fy-

rige alkohol. Men hvad er det egentlig, der sker i hjernen, 

når vi smager vin, hvordan fungerer vores sanser, og hvor-

dan bruger vi dem? Denne dag kan du glas for glas få viden, 

som vil udvide din smagsoplevelse og din evne til at skelne 

nuancer, når lektor i gastrofysik Mathias Porsmose Clausen 
sætter fokus på vinens komplekse sammensætning, hjernen, 

sanserne og oplevelsen af vin. Vi skal smage på bobler, hvid- 

og rødvin, som Kjær & Sommerfeldt har udvalgt særligt til 

dagen.  

HOLDNUMMER: 1821-423
TID: Fredag 28/9 kl. 16.00-18.00
STED: Kjær & Sommerfeldt, Skovvejen 2A
PRIS: 250 kr. inkl. tre glas vin
SAMARBEJDSPARTNER: Kjær & Sommerfeldt

SEX – GODE KNEB OG  
KIKSEDE KNALD
Kuldsejlede scoringsforsøg, kropsvæsker med egen 

agenda, rødmende teenagere, rasende forældre og 

ægtefæller. Sex betyder noget for de fleste, og det 

foregår sjældent ’perfekt’. Så hvad er god sex egent-

lig? Denne aften er en hyldest til sex og det uperfekte. 

Få eksperternes gode kneb til et godt sexliv i alle ald-

re, når speciallæge Ditte Trolle og sexolog Per Holm 
Knudsen giver dig viden om både mænds og kvinders 

længsler, lyster og udfordringer. Er kvinders sexlyst 

f.eks. anderledes end mænds? Og hvad bliver kvinder 

og mænd tiltrukket af? Aftenen krydres med ærlige, 

sjove og tåkrummende historier fra forfatterne bag 

bogen ’100 kiksede knald’ (Tubine Forlaget). 

HOLDNUMMER: 1821-457
TID: Fredag 28/9 kl. 19.30-21.30
STED: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr., inkl. en forfriskning

PROGRAM FREDAG 28/9 1716 HEARTS & MINDS LIVSKVALITET



”Kys det nu, det satans liv/  
grib det, fang det, før det er forbi”.  

Syv eksperter præsenterer veje til et mere en-

kelt liv med fokus på nærvær og samvær. Et 

liv, hvor vi sænker farten, vender udviklings-

ræset ryggen og i stedet mærker verden og 

er til stede i nuet – til gavn for os selv og dem 

omkring os. 

De syv forelæsere holder samme forelæsning 

tre gange – i syv forskellige auditorier. På sel-

ve aftenen vælger du selv hvilke tre oplæg, du 

gerne vil opleve. 

VIDENSHOPPING:
Grib nuet!

FORELÆSNINGER: 

•	 Stoisk ro i hverdagen  
Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i idéhistorie og   
master i humanistisk sundhedsvidenskab

•	 Skønlitteraturens helbredende kraft 
Mette Steenberg, forsker i litteratur

•	 Naturen som nåde og tilgivelse  
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker i biodiversitet

•	 Den en gode samtale  
Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i filosofi

•	 Hjernen, fordybelse og koncentration 
Troels Wesenberg Kjær, professor, hjerneforsker og 
forfatter

•	 Kroppen i bevægelse – i og før nuet 
Ole Bækgaard Nielsen, institutleder og professor i 
medicinsk fysiologi

•	 Fællessang og sanginstruktion 
Martin Guldberg, cand.phil. i musikvidenskab

HOLDNUMMER: 1821-495
TID: Fredag 28/9 kl. 19.00-21.30
STED: Aarhus Universitet, bygning 1530, 
Ny Munkegade 118
PRIS: 150 kr. inkl. forfriskning og Tænkepausebø-
gerne ’Hjerte’ og ’Hjerne’ fra Aarhus Universi-
tetsforlag

2003 
The Weather Project

– Olafur Eliasson

2007 
Lars and the Real Girl

– Craig Gillespie

1917 
Fodboldspillere. Sofus header  

– Harald Giersing

1767 
L’Escarpolette (Gyngen)  

–  Jean-Honoré Fragonard

LIVSKVALITET  
i kunsten

1907-08 
Der Kuss (Kysset) 

– Gustav Klimt

1988 
Michael Jackson  

and Bubbles 

– Jeff Koons

Tiderne skifter, men har opfattelsen af livskvalitet 
ændret sig? 
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EUGENIK – ER ARVEHYGIEJNE 
VEJEN TIL DET GODE LIV?

Ville det ikke være hensigtsmæssigt, hvis kun 

de bedste mennesker fik lov til at reproducere 

sig? Så kunne vi sikre, at kun de bedste gener 

blev givet videre, og på den måde udrydde 

dumme og svagt begavede mennesker samt 

fysiske handicap. Ideen om at fremavle bedre 

mennesker blev for alvor udbredt i slutningen 

af 1800-tallet, da Francis Galton definerede 

eugenikken, arvehygiejnen, som sidenhen 

blev aldeles upopulær efter Anden Verdens-

krig. Men ideen om det perfekte menneske le-

ver stadig den dag i dag, da vi gennem foster-

diagnostik og DNA-analyser praktiserer en 

moderne eugenik, hvor vi søger det gode liv 

– særligt for vores børn. Tobias Wang, profes-

sor i zoofysiologi, er vært for en eftermiddag 

i den moderne eugeniks tegn. Gennem små 

foredrag og debat mellem adjunkt i biomedi-

cin Rasmus Otkjær Bak, ledende overlæge i 

klinisk genetik Mette Warming Jørgensen og 

lærestolsprofessor i klinisk genetik Uffe Birk 
Jensen, bliver vi meget klogere på, hvilke mu-

ligheder og udfordringer vi står over for i dag.

HOLDNUMMER: 1821-579
TID: Lørdag 29/9 kl. 13.00-15.00
STED: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 120 kr, studerende 60 kr., inkl. kaffe/te

FILOSOFISK STAND UP PADDLING

Hvad vil det sige at leve et godt liv? Det har været et 

af filosofiens hovedspørgsmål siden dens begyndelse. 

Og for mange af historiens største tænkere har det 

været uløseligt forbundet med spørgsmålet om for-

holdet mellem krop og sjæl. Er det bedst mulige liv for 

et menneske et fysisk aktivt liv? Eller er mennesket i 

virkeligheden mest sig selv, når det beskæftiger sig 

med det åndelige? Denne eftermiddag får du mulig-

hed for at kombinere begge udfoldelser på en helt 

moderne måde. Kom i balance – bogstavelig talt – når 

Surf Agency lærer dig at stand up paddle på en unik 

tur rundt i Aarhus Havn. Med på turen har vi filosof 

Carsten Fogh Nielsen, der undervejs introducerer 

til filosofiens forskellige og mangeartede bud på det 

gode liv. 

HOLDNUMMER: 1821-470
TID: Lørdag 29/9 kl. 13.30-17.00
STED: Surf Agency, Fiskerivej 2F 
PRIS: 350 kr. inkl. surf-udstyr og adgang til badefaciliteter
SAMARBEJDSPARTNER: Surf Agency, surfagency.dk

FOOD WALK – PÅ SPORET AF 
NYDELSE I AARHUS

Tag med på en sanselig vandring i Aarhus, og smag 

dig igennem en række af byens gastronomiske per-

ler. Inden turen fintuner læge og forsker i lugtesan-

sen Alexander Wieck Fjældstad dine sanser. Særligt 

lugtesansen. Lugtesansen bliver nemlig ofte overset, 

men den spiller faktisk en uhyre vigtig rolle for vores 

oplevelse af mad – og for vores livskvalitet. Ny forsk-

ning peger på, at der er sammenhænge mellem mi-

stet lugtesans og udviklingen af depression pga. den 

manglende nydelse. Med skærpede næser skal vi om-

sætte viden til praksis, når vi efterfølgende bevæger 

os ud på madvandring i små guidede grupper med 

Aarhus Food Walk. Vi skal besøge fem særligt udvalg-

te steder, hvor der hvert sted serveres mad eller drik-

ke ledsaget af uddybende fortællinger. 

HOLDNUMMER: 1821-428
TID: Lørdag 29/9 kl. 10.30-13.30
STED: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 400 kr. inkl. smagninger fem forskellige steder i 
Aarhus
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Food Walk

KUNSTTERAPI 

Kunst giver mulighed for at skabe forandrin-

ger uden en masse ord – også inde i os selv. 

I en tid, hvor vi hele tiden skal løbe hurtigere, 

og mange oplever stress og angst, kan kunst 

og fordybelse i den kreative proces være et 

middel mod dette. Denne lørdag vil ph.d. i kli-

nisk psykologi og kunstner Vibeke Skov tage 

fat i, hvordan vi kan belyse det ubevidste, og 

hvad der sker, når vi er kreative. Først skal du 

høre om metoderne og forskningen bag kunst 

som middel mod diverse lidelser, hvorefter du 

selv får mulighed for at omsætte teori til prak-

sis, når vi skal tegne. Fordyb dig i de kreative 

metoders helsebringende potentialer. Vi sør-

ger for papir, og du kan låne eller selv med-

bringe tegneredskaber. 

HOLDNUMMER: 1821-475
TID: Lørdag 29/9 kl. 12.30-14.00
STED: Dome of Visions, Pier 2, Aarhus Havn
PRIS: 100 kr. inkl. papir

LØRDAG 29/9
Program Aarhus

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk
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VIDENSMIDDAG: SMAGEN AF HÅB

”Du bliver, hvad du spiser”, siges det. Men du spi-

ser også det, du længes efter: sydens sol, naturens 

renhed, ny nordisk hipness eller marmelade fra Den 

Gamle Fabrik. Mad er ikke kun næring, men har også 

kulturel betydning. Et godt måltid er smagen af andre 

tider og andre steder – en øjebliksrealisering af drøm-

men om det gode liv i godt selskab. Denne aften får du 

serveret fem udsøgte retter, der kan føre dig til steder, 

du længes efter. Imellem retterne fortæller håbshisto-

riker Bertel Nygaard om de utopiske længslers lange 

historie, tilsat musikalske indslag i selskab med mul-

tiinstrumentalisten Jacob Venndt. Det er føde til både 

krop, ånd og sanser. 

MENU
•	 Canapé: Sprødt rugbrød med rimmet laks, dild-

mayo, syltede havtorn og fermenteret grønt 

jordbær

•	 Forret: Citronpocheret artiskok med trøffel-

mayo, marinerede tigerrejer, grape og appelsin. 

Hertil foccacia med tomatpesto

•	 Mellemret: Æggemad. Sprød briochebolle med 

søkogte, håndpillede rejer, vagtelæg, aioli og 

karse

•	 Hovedret: Bøf af grillet kalvefilet og hasselback-

kartoffel. Hertil grøn salat med skilt mormor-

dressing og grillet majs i brunet smør

•	 Dessert: Æblekage. Æblefrugtis med calvados, 

dehydreret mazarinkage, hvid chokoladecreme, 

råsyltede grønne æbler og brun farin-crumble

HOLDNUMMER: 1821-497
TID: Lørdag 29/9 kl. 18.30-22.00
STED: Auktionshuset, Mejlgade 45
PRIS: 750 kr. inkl. fem serveringer, fire glas vin samt  
kaffe/te 
SAMARBEJDSPARTNER: Turbinehallen

SORGEN OG DE  
STORE FØLELSER

Sorgen er et grundvilkår for livet. Vi møder 

den alle før eller siden og forholder os til den 

på vidt forskellige måder. Men hvad sker der 

med os, når vi mister nogen, vi elsker? Hvor-

dan påvirker det os, når vi skal håndtere  

sorgen og de store følelser? Vær med, når 

sorgforsker Mai-Britt Guldin og skuespiller 

Thure Lindhardt dykker ned i sorgens væsen 

og kigger nærmere på, hvordan vi bevæges af 

at miste, og hvordan vi i sidste ende kan hånd-

tere og måske endda bruge sorgen til noget.

HOLDNUMMER: 1821-496
TID: Lørdag 29/9 kl. 19.30-21.30
STED: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr.
SAMARBEJDSPARTNER: Teatret Svalegangen

BEER YOGA (IN ENGLISH)
Beer Yoga is the marriage of two great loves – beer and yoga. Both 

are centuries-old therapies for body, mind and soul. The joy of drin-

king beer and the mindfulness of yoga complement each other and 

make for an energizing experience. Yoga nurtures a balance between 

the body and the mind, and while practicing it and having a relax-

ed time, we would like to awaken your senses with a specially cho-

sen refreshment that is not commonly paired with this eastern-born  

practice: Beer! Take part in one of the hottest trends from New York, 

Sidney and Berlin as we offer you a once-in-a-lifetime experience: 

Beer Yoga. We serve two beers during this yoga class, and psycho-

logist Rune Kappel gives a talk about control of the body and mind. 

 
NUMBER: 1821-469
DATE AND TIME: Saturday 29/9, 4 pm – 6 pm
PLACE: Vandrehallen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4
NB: Bring your own yoga mat, sleeping pad or blanket
PRICE: 150 kr. incl. two beers
PARTNER: BierYoga.de

INTELLIGENTE COCKTAILS  
– DEN FANTASTISKE HJERNE
Bag baren på Gedulgt står Alexander Wieck Fjældstad, der er læge og 

ph.d. i lugtesans, sammen med Hasse Bank Johansen, der er én af Europas 

bedste bartendere. Mærk din hjerne i aktion, når vi skal bruge samtlige san-

ser til at opleve, smage, føle og lugte fem kølige cocktails, mens vi undersø-

ger samspillet mellem sanserne og hjernen. For hvad sker der i hjernen, når 

vi er opmærksomme på vores omgivelser, og hvordan påvirker forskellige 

lyde og lugte os? Nyd hver en slurk, og bliv klogere på, hvordan hjernen og 

sanserne arbejder sammen om at skabe stærke følelser af nostalgi, frygt, 

nydelse eller cravings.  

HOLDNUMMER: 1821-468
TID: Lørdag 29/9 kl. 17.00-19.30
STED: Gedulgt, Fredensgade 41
PRIS: 350 kr. inkl. fem cocktails
SAMARBEJDSPARTNER: Gedulgt
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Er du vild med hiphop, house, salsa eller swing? Har 

du prøvet tango, morgendans, groove eller ballet? I 

de seneste år er interessen for dans bølget gennem 

hele landet. Vi danser på uddannelser, festivaler og 

danseskoler. Humørfyldt musik strømmer ud fra 

grønne parker, plejehjem og nedlagte kirker. Dans er 

for børn og unge, voksne og ældre. Alle kan danse!                        

Og mange oplever, at dans skaber flow, frihedsfølelse, 

fællesskab og glæde.

Dansen kan nemlig åbne for kroppens naturlige bevæ-

gelsesglæde. Den er både dansens og legens livsnerve 

og findes hos mennesker over hele verden. Selv babyer 

begynder impulsivt at bevæge sig, når de hører musik, 

og nogle børn kan danse, før de kan gå.

Glæden kan mærkes som en let, varm følelse, der gen-

nemstrømmer og åbner kroppen. Samtidig kan sam-

klangen mellem musikkens rytmer og bevægelsernes 

’feeling’ give os følelsen af at være intenst til stede i 

nuet, når vi danser. Det kan være en fantastisk ople-

velse og skabe øjeblikke af lykkefølelse og flow. Begge 

dele kan opleves i både improviserende og mere ko-

reograferede og performative stilarter. Det kan også 

opleves, når vi danser sammen. 

Når vi danser med andre, kan der nemlig opstå en 

fælles puls i rummet, som vi ikke finder ved blot at gå 

rundt i byen. Når mennesker bevæger sig i fælles puls, 

åbner de sig ofte over for hinanden. Øjne glimter, og 

smil og latter skaber fællesskab. I mange pardanse er 

der en form for omfavnelse gennem dansefatningen. 

Her kan man lege med spillet mellem mand og kvinde 

og mærke, hvordan det føles at føre og blive ført. Vi 

bliver glade af den grundlæggende kropslige kommu-

nikation, vi skaber sammen, når vi danser.

Dans kan bygge bro mellem mennesker og skabe fæl-

lesskab på tværs af køn, kultur, alder og sprog. Man 

behøver ikke at komme fra samme kultur eller at kun-

ne tale sammen for at danse, for her er det kroppens 

og musikkens sprog, der er i spil. 

Samtidig forandrer dansen sig hele tiden. Den kan 

rejse over tidsperioder og landegrænser og pludselig 

blive populær i en helt anden kultur, end den oprin-

deligt stammer fra. Salsa stammer fra Cuba, tango fra 

Argentina og den rå og kraftfulde hiphop fra gadekul-

turer i New York.

DANS DIG  
GLAD OG FRI
HELLE WINTHER
lektor, ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring,  
Københavns Universitet

Den voksende interesse for dans kan hænge sammen 

med, at vi er begyndt at åbne for det mere helhedsori-

enterede kropssyn, der forbinder krop og sind. Mange 

danseformer har også fokus på at sætte kroppen fri. 

Når vi oplever, at dans løsner op i kroppen og giver 

frihedsfølelse og fornyet energi, sættes krop, sind og 

følelser i bevægelse. 

Andre gange kan det føles blufærdigt at være i et 

bevægelsesrum. I mange danseformer er det nem-

lig vigtigt at slippe kontrol for at kunne lade sig be-

røre og bevæge af musikkens magi. Det kan kræve 

lidt mod at bevæge sig ind i det ukendte, men det 

er også netop denne uforudsigelighed, der kan være 

med til åbne for dansens livgivende glæde, flow  

og frihedsfølelse. 

Mød Helle Winter til ’Heartbeats – dans og syng dig 
glad’ (se s. 27).

”Dans kan bygge bro  
mellem mennesker og skabe 

fællessab på tværs af køn, 
kultur, alder og sprog”

Dance!
Let Go!
Feel Free!
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SØNDAG 30/9
Program Aarhus

SOLOPGANGSLØB – LYKKE  
OG LIVSKVALITET

Når efteråret melder sig, og de lyse timer bliver fær-

re, oplever mange, at energien daler, og det bliver 

sværere at komme op og i gang en mørk morgen. Få 

inspiration til, hvordan morgenløb kan blive lige så  

vanedannende som morgenkaffen, og oplev nat blive 

til dag, når løbeinstruktør Anne Brolin Gade tager 

dig med på en løbetur fra Marselisborg Havn og ind i 

den gryende, dugfriske morgen. Mærk, hvordan løbe- 

turen giver kroppen et boost og påvirker både humør 

og velvære. Efter løbeturen serveres morgenmad, og 

læge, forsker i træningsfysiologi, tidl. landstræner i 

Dansk Atletik Forbund, Frank de Paoli, fortæller om 

løb og lykke. For hvordan kan løbeturen forbedre vo-

res livskvalitet? Der løbes i lavt til moderat tempo med 

fokus på det mentale og oplevelsen. 

HOLDNUMMER: 1821-548
TID: Søndag d. 30/9 kl. 06.00-08.00
STED: Restaurant Navigator, Marselisborg Havnevej 46D
PRIS: 180 kr. inkl. morgenmad

KUNSTEN AT GLÆDES

Fyld din søndag med glæde – og medglæde 

– fra morgenstunden. Flere og flere føler sig 

så stressede i dagligdagen, at det går ud over 

livsglæden og evnen til at arbejde og funge-

re normalt – også socialt. Så hvordan kan du 

undgå, at den travle tid belaster dig, så du mi-

ster glæden, lysten og energien? Det kan i den 

grad øge livskvaliteten at kunne glæde sig på 

andres vegne og dele sin glæde med andre. 

Vi skal ikke alene tænke på vores egen glæde, 

men i høj grad også have fokus på at kultivere 

fællesglæden og medglæden. Med afsæt i den 

nyeste viden om stress, trivsel og livskvalitet 

sætter læge Jesper-Bay Hansen fokus på, 

hvordan du kan slippe fri af misundelsens klø-

er, løfte din livsglæde og styrke dine sociale 

relationer – lige fra venskaber og parforhold 

til arbejdsrelationer. Foredraget tager afsæt i 

bogen ’Medglæde – kunsten at glæde sig med 

andre’ (Forlaget Ella), der kan give alle inspi-

ration til at glædes endnu mere. 

HOLDNUMMER: 1821-555
TID: Søndag 30/9 kl. 10.30-12.30
STED: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr., inkl. kaffe/te og 
croissant

HEARTBEATS  
– DANS OG SYNG DIG GLAD
Hvordan kan bevægelse og dans være med til at skabe glæ-

de, frihedsfølelse og samhørighed? Vær med, når vi byder 

op til dans med lektor i dans og bevægelsespsykologi Helle 
Winther, docent Lena Gregersen og studerende fra RMB-ud-

dannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium. Alle kan danse, 

og musikken har ingen alder. Dans og musik åbner kroppen, 

skaber ny energi og giver os kontakt til følelser, flow og med-

mennesker. Dansen krydser grænser og skaber hjerterum, 

selvom vi kommunikerer uden vores vanlige, verbale sprog. 

Dagen er en blanding af videnskabelige oplæg og dansende 

samvær. 

HOLDNUMMER: 1821-489
TID: Søndag 30/9 kl. 10.30-12.30
STED: Dokk1, Store sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr., inkl. vand
SAMARBEJDSPARTNER: Det Jyske Musikkonservatorium

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk

26 HEARTS & MINDS LIVSKVALITET PROGRAM



ET BEDRE LIV MED VIRTUAL REALITY? 
ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV
Dyk med dybhavsfisk, flyv over Grand Canyon, oplev kunst på MOMA, eller begiv dig 

på opdagelse i et hjemsøgt spøgelseshus. Med virtual reality er der stort set ingen 

grænser for, hvad du kan opleve. Virtual reality er en computergenereret simulation, 

der bl.a. bruges inden for underholdning, men også områder som læring og psykolo-

gi. Vær med, når vi dykker ned i, hvordan de overbevisende oplevelser påvirker hjer-

nen, krop og sind, når postdoc i psykologi Marc Malmdorf Andersen sætter fokus 

på virtual reality og livskvalitet hos en af Nordeuropas eneste virtual reality-caféer,  

Limitless Virtual Reality. Alle får mulighed for at prøve en virtual reality-aktivitet. 

HOLDNUMMER: 1821-466 og 1821-467
TID: Søndag 30/9 kl. 13.00-14.30 og kl. 15.00-16.30
STED: Limitless Virtual Reality, Frederiksgade 33  
PRIS: 200 kr., studerende 150 kr., inkl. virtual reality-aktivitet
SAMARBEJDSPARTNER: Limitless Virtual Reality

THE FORMULA FOR  
ETERNAL LIFE? (IN ENGLISH)

1955. That’s the year, Suresh Rattan finds on his bir-

th certificate. At this age physical decline knocks on 

everybody’s door, but he doesn’t feel old. As a matter 

of fact he feels like a 20-years-younger spring chicken 

– and he also knows why. He is a specialist in ageing 

and associate professor at Aarhus University. Thanks 

to evolution we can’t see ourselves as older than 45, 

and seen from a biological point of view we might as 

well just take our last breath after we have raised a 

couple of faithful reproductions of ourselves. For all 

those of us who would like to live a little longer than 

that, Suresh has come up with a formula for eternal 

life. Theoretically, at least. Among other things this in-

volves hot spices, exercise and activation of our grey 

matter. Try out his tricks on your own body. 

TIME: Sunday 30/9 1 pm – 3 pm 
PLACE: Dokk1, Lille sal, Hack Kampmanns Plads 2
PRICE: 120 kr, students 60 kr., incl. a ginger shot

SPISELIG BIOGRAF: SIDEWAYS

Velkommen til en unik og spiselig biografople-

velse! Kom helt tæt på filmen, og få udfordret 

alle sanser, når vi serverer filmen ’Sideways’ fra 

2004. Under filmen får du en nøje tilrettelagt 

sanseoplevelse: filmtapas. Prøv den ultimative 

forening af film og mad, når vi kombinerer kre-

ative smagskoncepter, der er udviklet specielt 

til filmens scener. Du guides igennem efter-

middagens oplevelse af cand.mag. i medievi-

denskab Katharina Thordis Raagaard. Sæt 

dig til rette i sædet, og få en film- og smagsop-

levelse ud over det sædvanlige. 

HOLDNUMMER: 1821-465
TID: Søndag 30/9 kl. 13.30-16.00
STED: Øst for Paradis, Paradisgade 7-9
PRIS: 350 kr. inkl. filmtapas og vinsmagning
SAMARBEJDSPARTNER: Øst for Paradis og Turbi-
nehallen
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MUSIK FOR HJERNE OG HJERTE  
– I VANDTÅRNET

Glæde, sorg og smerte. Musik rummer hele følelses-

registeret og kan med sit unikke sprog bevæge os, så 

hårene rejser sig og tårerne triller. Det er de færreste 

ting, hvis holdbarhed synes uendelig. Men sådan er 

det netop med den klassiske musik. Nyd skønheden, 

og få fornyet energi til tonerne fra pianist Heine Skov 
Jensen, der denne dag spiller musik af bl.a. Chopin, 

Brahms, Mendelssohn og Schubert. Mag.art. Leif V.S. 
Balthzersen klæder dig på til at få den fulde oplevelse 

af musikken, når han introducerer værkerne og kom-

ponisterne. Kom til koncert og foredrag i Vandtårnet 

på Randersvej – 38 meter over jorden.

HOLDNUMMER: 1821-463 og 1821-462
TID: Søndag 30/9 kl. 17.00-18.00 og kl. 18.30-19.30
STED: Vandtårnet ved Randersvej, Randersvej 137A 
(arrangementet afholdes øverst i tårnet, og lokalet kan 
udelukkende tilgås til fods)
PRIS: 160 kr.
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Akademi

DUFTEN AF  
LIVSKVALITET
ALEXANDER WIECK FJÆLDSTAD   
Læge og ph.d. i lugtesans ved Aarhus Universitet 

Læs artiklen på næste side

>

DEN PERFEKTE ØL OG DET 
BERUSEDE SIND

Øl har været et nydelsesmiddel, siden menne-

sket lærte at dyrke kornet, og vi har stadig en 

forkærlighed for smagen af humle. Men hvad 

gør det egentlig ved vores hjerne, når vi ny-

der en kold øl? Hvordan reagerer krop og sind, 

når promillen vokser, og vi mærker beruselsen 

sprede sig? Få slukket din videnstørst, når vi 

dykker ned i øllens verden og smager på for-

skellige typer. Psykolog Rune Kappel tager 

dig på en rejse gennem den berusede hjerne, 

mens de gyldne bobler nydes. Vi slutter af 

med en rundvisning på bryggeriet Hantwerk.

HOLDNUMMER: 1821-499
TID: Søndag 30/9 kl. 15.30-17.00
STED: Hantwerk, Fiskerivej 2D
PRIS: 200 kr. inkl. ølsmagning
SAMARBEJDSPARTNER: Hantwerk
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”I vores overflodssamfund kan man godt klare sig 

uden lugtesans, men det bliver på bekostning af vores 

livskvalitet,” siger læge Alexander Wieck Fjældstad, 

der forsker i lugtesans på Aarhus Universitet og arbej-

der med patienter med mistet eller nedsat lugtesans 

ved Flavour Klinikken i Holstebro.

HJERNENS FÆLLES VALUTA: NYDELSE

Da mennesket stadig var jæger og samler, hjalp lugte-

sansen med at vurdere, om maden var god eller dårlig. 

”Og det var jo livsvigtigt at have den erfaring,” fortæl-

ler forskeren. Selvom vi ikke er lige så afhængige af 

vores lugtesans som vores forfædre – eller bare folk 

for 100 år siden – spiller den stadig en stor rolle for 

vores velbefindende. ”Helt basalt har hjernen en fæl-

les valuta: Den hedder nydelse,” forklarer Alexander 

Wieck Fjældstad. 

Når vi spiser, tilfører lugtesansen mere nydelse, end 

vi selv opdager. Når vi er sultne, giver indtag af mad 

mere nydelse, end når vi er mætte. Det samme er gæl-

dende for vores andre behov, så hjernen hjælper med 

at prioritere vores opmærksomhed og handlinger. 

”Det er nogle mere fundamentale reaktioner og langt 

hen ad vejen ikke nogen, der når et kognitivt bevidst 

niveau.” 

 

Vi har to typer lugtesans: en ydre og en indre (den 

retronasale). Når maden tygges og varmes op i mun-

den, frigives en masse aromastoffer. Det er små, luft-

bårne molekyler, som næsen opfanger som lugt. Når 

vi synker, kommer der et lille pust aroma op gennem 

svælget via den retronasale lugtesans. 

VED HAN IKKE SELV, AT HAN LUGTER?  

Mange af os har prøvet at lugte til en bluse for at tjekke, 

om den skal til vask. ”Folk, der har mistet lugtesansen, 

bliver enormt selvbevidste.” De er bange for at lugte 

uden at opdage det. Det kan i værste tilfælde føre til 

social isolation. ”I vores samfund er lugte noget, vi er 

ekstremt følsomme overfor. Hvis man går et par hund-

rede år tilbage, var lugten af sved helt normal, for der 

gik vi måske i bad en gang hver fjortende dag,” konsta-

terer forskeren og uddyber: ”Hvis nogen i dag lugter af 

sved, tænker vi: Hvorfor går de ikke i bad?!” 

SANSERNES RINGO STARR

Lugtesansen er ikke stjernen i sansernes show. Den 

er, hvad Ringo Starr var i The Beatles: sjældent hyldet, 

ofte overset; men vigtig for den samlede oplevelse. Bag 

om ryggen på os giver lugtesansen nydelse til hjernen, 

den fulde smagsoplevelse og hygiejnetjek: Den tilfører 

livskvalitet. Det må vi godt dvæle lidt ved. ”Når der er 

en duft, man godt kan lide, så kan man jo give sig selv 

det halve sekund mere til lige at få den ind,” opfordrer  

Alexander Wieck Fjældstad. ”Bare lige nyde det. Et øje-

blik.”

Selvom vi ofte ikke er bevidste om den indre lugte-

sans, er den en vigtig kilde til nydelse: ”Det er virkelig 

noget, man får en ’kernenydelse’ ud af,” siger Alexan-

der Wieck Fjældstad.  Der er lavet undersøgelser af 

sammenhængen mellem mistet lugtesans og udviklin-

gen af depressioner: ”Der er faktisk risiko for, at den 

manglende nydelse [fra den retronasale lugtesans, 

red.] trigger en depression.”

PÅ SPORET AF CHOKOLADE 

Lugtesansen er skarpere, end vi tror. ”Man har i 

forsøg undersøgt, om mennesker kan være spor-

hunde. Hovedet ned i græsset og så bare afsted 

efter en eller anden duft!” siger lugtesansforske-

ren. Og mennesker kan godt holde færten af dufte. 

”Hvis man tager chokolade – som folk kender og er 

vant til at nyde – og lægger et spor, så vil vi være 

rigtig gode til at følge det. Hvis der skal opspores 

ting, som hunde er øvede i at følge, så er de dyg-

tigere end mennesker. Men vi kan sagtens – un-

der de rigtige præmisser – præstere lige så godt  

som hunde.”

Mennesker er også gode til at lugte afvigelser i vel-

kendte dufte. ”Så snart forventningen ikke indfries, så 

stejler man helt.” Hvis parfumeproducenterne skifter 

en enkelt ingrediens ud for at udfase eksempelvis al-

lergifremkaldende stoffer, så afstemmer de parfumer-

ne så grundigt, at deres professionelle testere ikke 

kan dufte forskel. ”Så kommer det ud til en forbruger 

– typisk en kvinde, der har brugt den samme parfume 

i rigtig mange år – og der går bare et splitsekund, før 

den er helt ’off’.” 

SMAGEN AF RÆVETIS

Vores gode lugtesans, hørelse og følesans er vigtige, 

når vi spiser. Chips, der ikke knaser, er en flad fornem-

melse, selvom smagen og duften er fuldstændig, som 

den plejer: ”Den manglende lyd gør, at det bare ikke 

er den samme følelse. Sådan er det med sanserne. De 

er dybt forankrede i hinanden,” siger Alexander Wieck 

Fjældstad. 

Ofte er det ikke lyd, men samspillet mellem aroma-

stofferne og smagssansen på tungen, der er afgøren-

de for den samlede smagsoplevelse. Prøv at holde dig 

stramt for næsen, når du spiser et bolsje. Sandsynlig-

vis vil du bare kunne smage, at det er sødt. Men når 

du slipper næsen, vil aromastofferne suse op og sætte 

gang i duftsensorerne. Pludselig opdager du, om du 

spiser et rabarber- eller citronbolsje.  

Uden lugtesans er lidt vin i venners lag heller ikke det 

samme: ”Måske tænker man: Nu skal vi  hygge os med 

at dele et godt glas rødvin,” beskriver forskeren og fort-

sætter: ”Og så smager det bare af rævetis.” Uden aro-

mastoffer smager vin surt, tørt og bittert af garvesyre.

DUFTEN AF SOCIALT SAMVÆR

Mange af de patienter med nedsat eller mistet lugte-

sans, som Alexander Wieck Fjældstad taler med, fortæl-

ler om nedsat glæde ved sociale sammenhænge. 

”Til mange familiesammenkomster sidder vi omkring 

bordet og nyder maden. Man taler om og smager på 

den,” forklarer han.  

Når maden ikke smager rigtigt mere, er det svært at 

deltage i den fælles samtale og glæde sig over et veltil-

beredt måltid. Hans patienter føler sig ofte alene med 

deres problemer: ”På mange måde minder det om at 

være blind.” Mistet lugtesans er bare usynlig for andre.

”I vores samfund er lugte noget, 
vi er ekstremt følsomme over for. 
Hvis man går et par hundrede år 
tilbage, så var lugten af sved helt 
normal, for der gik vi måske i bad 
en gang hver fjortende dag”

Lugtesansen er ikke stjernen i sansernes show. Den er, 
hvad Ringo Starr var i The Beatles: sjældent hyldet, 
ofte overset; men vigtig for den samlede oplevelse.

Af Henriette Pagh Mathiasen

Mød Alexander Wieck Fjældstad til ’Videns-
brunch’ på Dokk1 (s. 11), ’Food Walk – på sporet 
af nydelse i Aarhus’ (s. 20) og ’Intelligente 
cocktails – den fantastiske hjerne’ (s. 22).

ARTIKEL 3332 HEARTS & MINDS LIVSKVALITET



TÆNKEPAUSER LIVE  
– KÆRLIGHED 

Oplev den nyeste forskning på de skrå bræd-

der, og få den med hjem i bogform, når vi i 

samarbejde med Nørrebro Teater og Aarhus 

Universitetsforlag byder videnskaben vel-

kommen indenfor i Stakladen til Tænkepauser 

LIVE. Denne gang præsenterer vi ’Tænkepau-

ser – Kærlighed’, der er skrevet af Anne Marie 
Pahuus, lektor i filosofi og prodekan på Aar-

hus Universitet. ’Love is all around’ lyder som 

noget fra en klichéfyldt romantisk komedie, 

men ifølge Anne Marie Pahuus er kærlighe-

den faktisk overalt omkring os. Kærligheden 

spænder nemlig vidt og dækker alt fra ven-

skaber til erotisk kærlighed og et kærligt for-

hold til vores børn. Videnskabsjournalist Line 
Friis Frederiksen er vært for en uddybende 

samtale om kærlighed og forskning. 

Formatet byder på et helt nyt og enestående 

tiltag udviklet af Nørrebro Teater, nemlig en 

videnskabsmonolog skabt af en udvalgt skue-

spiller og instruktør baseret på Tænkepausen.

HOLDNUMMER: 1821-554
TID: Tirsdag 2/10 kl. 19.00-21.00
STED: Stakladen, Studenterhus Aarhus, Aarhus 
Universitet Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus
PRIS: 150 kr. inkl. bogen ’Tænkepauser –  
Kærlighed’
SAMARBEJDSPARTNER: Nørrebro Teater og  
Aarhus Universitetsforlag

EFTER FESTIVALEN
Program Aarhus

JEG HØRER FELTETS HJERTE SLÅ

Cykelsporten har siden sin spæde start inspireret lit-

terater med sin mytiske selvopofrelse og sit drama. 

Centralt står det klassiske essay fra 1947 af Curzio 

Malaparte om kampen mellem Fausto Coppi og Gino 

Bartali i Giro d’Italia. Herhjemme har Jørgen Leths 

skildring af Paris-Roubaix i dokumentaren ’En forårs-

dag i helvede’ og mangeårige kommentering af Tour 

de France en særlig plads i cyklingens poetiske uni-

vers. Tag med på Aarhus Cyklebane, hvor digter og 

lektor i tysk Søren Fauth taler med cykelrytter og 

kommentator Chris Anker Sørensen samt forfatter 

og digter Victor Boy Lindholm. Hør dem læse op fra 

deres bøger og i samtale om cyklingens væsen og li-

vet på landevejen. 

HOLDNUMMER: 1821-553
TID: Fredag 2/11 kl. 16.00-17.45
STED: Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79
PRIS: 150 kr., studerende 80 kr. 
SAMARBEJDSPARTNER: Aarhus Cyklebane

VIN & VIDEN: LIVSKVALITET  
MED GODE VANER

Din hjerne elsker dine vaner; ifølge et dagbogsstu-

die er lidt under halvdelen af vores adfærd vanesty-

ret. Vaner har et ufortjent dårligt omdømme – de er 

usexede og konforme i en accelererende verden, der 

hylder selvudvikling, disruption, fleksibilitet, kreativi-

tet, passion og viljestyrke. Vi har imidlertid alle også 

dårlige vaner, som vi har afsindigt svært ved at bryde. 

I denne samtalesalon stilles skarpt på, hvordan man 

med vanedesign kan skabe et bedre liv. Psykologiske 

metoder kan nemlig bruges til at bryde dårlige vaner 

og i stedet skabe hensigtsmæssige vaner. Mød forfat-

ter og ekstern lektor i psykologi Niels Holm Jensen til 

en salon med vin og viden på Aarhus Ø’s nye vinbar.

HOLDNUMMER: 1821-574
TID: Onsdag 3/10 kl. 19.30-21.30
STED:  Zeit Vinbar og Saloner, Bernhardt Jensens Boule-
vard 127, Aarhus Ø
PRIS: 250 kr. inkl. tapas og ét glas vin
SAMARBEJDSPARTNER: Plurafutura publishing og Zeit 
Vinbar og Saloner

VIN & VIDEN: DET ÆSTETISKE 
MENNESKEDYR

Mennesket er noget så sjældent som et æstetisk dyr, 

som bruger oceaner af tid på at udsmykke sig selv og 

sine omgivelser. Hvorfor er der verden over stor enig-

hed om, hvordan et smukt ansigt, et smukt landskab 

og et smukt formet objekt ser ud? Hvorfor får smuk-

ke mennesker højere karakterer, bedre jobs og lavere 

straf end de mindre attraktive? Hvorfor bevæges vi af 

særlige former, farver, toner og ord, og hvorfor akti-

veres hjernens belønningscentre, når vi oplever noget 

smukt? Med vin i glasset inviterer professor i psyko-

logi Henrik Høgh-Olesen dig med på en lystvandring 

i et eventyrligt univers af æstetiske udtryk, som vi 

mennesker – som de eneste – skaber. 

HOLDNUMMER: 1821-573
TID: Onsdag 10/10 kl. 19.30-21.30
STED:  Zeit Vinbar og Saloner, Bernhardt Jensens Boule-
vard 127, Aarhus Ø
PRIS: 250 kr. inkl. tapas og ét glas vin
SAMARBEJDSPARTNER: Plurafutura publishing og Zeit 
Vinbar og Saloner

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk
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Mennesket forsøger nogle gange at række længere, 

end det kan nå. Vores interaktion med sociale medier 

er ikke nogen undtagelse. For med de sociale medi-

er rækker vi ud mod en verden, hvor vi opfordres til 

at deltage. Like det her! Kommentér det der! Mød op 

til denne fest! Og husk at fortælle dit netværk om din 

fantastiske ferie eller den festlige fødselsdag.

Betegnelsen FoMO eller Fear of Missing Out dukke-

de første gang op i begyndelsen af 00’erne. Dengang 

blev betegnelsen brugt til at tegne et billede af en 

amerikansk generation af plagede studerende, som 

proppede deres kalendere til med fester, arrangemen-

ter, begivenheder og aktiviteter, som de havde fået 

notits om. Problemet for de plagede studerende var 

ikke, at de brugte nettet socialt eller interage-

rede hyppigt med sociale medier. Problemet 

var, at de studerende hastede fra den ene ak-

tivitet til den anden og faktisk ikke fik andet 

ud af deres deltagelse end et billede og en 

kommentar, som blot var en enkelt dråbe i den 

enorme sociale mediestrøm.

FoMO blev et lille årti senere omformuleret 

til at være en tilstand af ængstelse og ufor-

løsthed, som der bliver prikket til, hver gang 

brugerne går på de sociale medier. Denne nye 

’diagnose’ blev af eksperter betegnet som en 

lidelse, der kun kunne kureres med afholdenhed og 

samtaler med professionelle. Men samtidig blev FoMO 

af markedsføringsfolk set som en mulighed for at prik-

ke til brugernes behov for at være med der, hvor det 

sker. Og spørgsmålet: ’Gik du også glip af … ’ dukkede 

op i reklamer og i nyhedsstof.

FoMO – som af nogle forskere bliver betegnet som 

mediepanik – er nok noget, der er blevet født med 

den hastige udbredelse og hyppige brug af sociale 

medier som Facebook. Tilstanden af at være uforløst 

og ængstelig bygger imidlertid på mange andre ting, 

som er lige så gamle som det moderne menneske. Det 

er f.eks. nysgerrighed, behov for sladder, stigende 

grad af gruppeorientering og en skærpet kontingens- 

erfaring (= græsset er altid grønnere hos naboen og 

en usikkerhed om, hvorvidt man har truffet de rette 

valg).

Kontrol – eller rettere oplevelsen af tab af individuel 

kontrol – er et centralt tema for den forskning, der 

bliver lavet om FoMO. I en verden med idealer om rati-

FOMO: FEAR OF 
MISSING OUT
TEM FRANK ANDERSEN 
ph.d. og lektor i IT og interaktive digitale medier, Aalborg Universitet

onalitet, frie valg og personlig integritet er det et pro-

blem, når man taber kontrol og oplever ikke at sidde i 

førersædet for sin egen tilværelse. Det skaber nemlig 

en forstyrrelse i vores prioriteringshierarkier og af, 

hvad vi oplever som relevant og vigtigt.

Uanset om FoMO betragtes som en lidelsesfuld psy-

kologisk og kropslig tilstand eller som et potentiale 

til at pirre et i forvejen overstimuleret menneske, så 

handler FoMO også om livskvalitet. Når mennesket in-

teragerer med sociale medier, handler det om at ’følge 

med’ og opleve, at den enkelte kan opnå eller få et 

greb om sit liv – f.eks. at få vide, hvad der er nødven-

digt at vide for at kunne være med de rigtige steder 

på de rigtige tidspunkter. Det kan være deltagelse i 

mærkedage og andre væsentlige begivenheder.

 

Et ’post’ om ens barns veloverståede eksamen med 

karakteren 12 er helt sikkert udtryk for en stolthed og 

en positiv brik i puslespillet om livskvalitet. Men hvad 

”Er sandheden om FoMO, at men-
nesket står over for nok en ’normal-
ubehagelighed’, som ikke er nogen 
lidelse, der kan kureres med piller 
eller terapi, men snarere er et vilkår 
for at leve livet her og nu?”

Kilde: Medieudviklingen 2017, DR

Danske unge i alderen 
15-29 år brugte i 2017 
dagligt: 

60 min.  
på sociale medier

97 min.  
på streaming af 
billedmedier

51 min.  
på spil og gaming

54 min.  
på streaming af  
lydmedier

nu, hvis sønnen eller datteren ikke får topkarakteren, 

bliver graden af stolthed så formindsket, fordi resulta-

tet ikke står mål med alle de andre forældres opdate-

ringer om deres fantastiske livsbegivenheder?

Er sandheden om FoMO, at mennesket er på vej til 

at slavebinde sig selv til nogle værdier og principper, 

som ikke kan efterleves? Eller er sandheden om FoMO, 

at mennesket står over for nok en ’normalubehagelig-

hed’, som ikke er nogen lidelse, der kan kureres med 

piller eller terapi, men snarere er et vilkår for at leve 

livet her og nu? Selvom livet som menneske har man-

ge udfordringer, der er større end FoMO, er vi nødt til 

at forholde os til, hvordan vi bliver spundet sammen 

af teknologien. Også for at blive klogere på, hvilken 

betydning sociale medier har for vores livskvalitet.

Mød Tem Frank Andersen flere steder i landet under 
’Forskerturné’ (s. 42) til foredraget ’FoMO – fear of 
missing out’.
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SPIS, SANS OG DANS

Hvis du overhovedet har haft nogen forbehold... Det 

skal danses væk! Dans gør underværker. Og dans er 

en kilde til livskvalitet for mennesker verden over. Vi 

byder på en aften i dansens univers, som begynder 

med en anden sanselig oplevelse: middag fra højsko-

lens køkken. Derefter går journalist og foredragshol-

der Lotte Printz bag om dansen i alle afskygninger. 

Inden kaffen kridter vi alle danseskoene i selskab med 

danseinstruktør Nicole Luik. Højskolen indhylles i 

hede rytmer, hofterne får luft, og hovedet kan holde 

fri, når kroppen kommer på rundtur i Rio til sensuelle 

salsaklubber eller til berusende brasiliansk fodbold 

(hvis du foretrækker det). Alle kan være med. Kom 

gerne i tøj og sko, som du kan bevæge dig lidt i. 

 
HOLDNUMMER: 1823-471
TID: Torsdag 13/9 kl. 18.00-21.00
STED: Højskolen Skærgården, Skærgårdvej 23
PRIS: 150 kr. inkl. middag, kaffe og kage
SAMARBEJDSPARTNERE: Liv i Historien og Højskolen 
Skærgården

 Program

HERNING

SANGEN HAR VINGER!  
– KAN DEN OGSÅ LØFTE VORES 
LIVSKVALITET?
Mange har oplevet på egen krop, hvordan en sang kan vende trist-
hed til lethed, løfte humøret og give farve til en ellers grå og kedelig 
dag. Men hvad skyldes denne oplevelse, og hvad er sammenhæn-
gen mellem sang og vores psykiske og fysiske velbefindende? Kan 
man virkelig synge sig gladere og sundere? I dette sangforedrag vil 
formidler ved Videncenter for Sang Stine Isaksen gøre dig klogere 
på, hvad forskningen kan fortælle os om sammenhængen mellem 
sang – særligt fællessang – og livskvalitet. Foredraget er krydret 
med en række fællessange, hvor vi selv udforsker sammenhængen.

HOLDNUMMER: 1823-580
TID: Lørdag 29/9 kl. 14.00-16.00
STED: Den Jyske Sangskole, Nørregade 7d, Herning
PRIS: 50 kr. inkl. kage og kaffe/te
SAMARBEJDSPARTNERE: Den Jyske Sangskole og Videncenter for Sang

DET SKØNNE  
– I TEORI OG PRAKSIS
Hvad betyder skønhed? Skønhedsidealer skifter fra 

periode til periode og fra kultur til kultur, smag va-

rierer efter kultur og opdragelse, tid og omstændig-

heder. Men findes der alligevel regler, der er fælles 

for alle, til alle tider, noget, vi til alle tider har anset 

for at være skønt eller smukt? Og hvilken betydning 

har skønhed for os mennesker? Vær med, når cand.

mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab Anne  
Valbjørn Odgaard indkredser skønhedsbegrebet i 

ord og billeder. Vi skal også selv prøve kræfter med 

kunsten til billedworkshop med billedkunstner Nirvi 
Bennich.

HOLDNUMMER: 1823-569
TID: Søndag 23/9 kl. 13.00-16.00
STED: Herning Billedskole, Nørregade 7
PRIS: 140 kr., studerende 80 kr., inkl. materialer og en 
forfriskning
SAMARBEJDSPARTNER: Herning Billedskole

ER DU FARET VILD I 
KOSTJUNGLEN?

Det er en jungle at finde rundt i de mange bud 

på, hvad der er sundt og godt for os at spise. 

Medierne bugner af historier om stenalderko-

stens lyksaligheder, kernesunde familier, og 

hvordan du bliver mere lykkelig, hvis du bare 

spiser anti-inflammatorisk. Men hvad skal 

man tro på? Hvordan navigerer man rundt i de 

mange forskellige kosttrends, og hvad er der 

egentlig dokumentation for rent videnskabe-

ligt? Denne aften går lektor i gastrofysik Ma-
thias Porsmose Clausen og ph.d.-studerende 

i æstetik og kultur Lea Muldtofte om bord i 

de mange myter og fortællinger, som omgiver 

maden og kosten i dag. Brug en aften på at 

blive lidt klogere på de mange og ofte mod-

satrettede budskaber om den sunde og gode 

kost. De videnskabelige facts ledsages af små 

smagsprøver på blandt andet brød og oste, 

hvor smag, tekstur og nydelse er i centrum. 

HOLDNUMMER: 1823-501
TID: Tirsdag 25/9 kl. 19.00-20.30
STED: Biblioteket i Herning, Østergade 8
PRIS: 120 kr., studerende 80 kr., inkl. små smags-
prøver
SAMARBEJDSPARTNER: Herning Bibliotekerne, 
Ostemesteren, Herning

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk
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GUT FEELINGS: GUT BACTERIA, 
CRAVINGS, CHOCOLATE AND POO 
(IN ENGLISH)

Are the bugs in our belly controlling us? Do our gut 

bacteria influence what we eat and how we feel, al-

tering our moods and behaviour and making us cra-

ve certain foods? So could a poo transplant kick our 

chocolate addiction? Emily Grossman is an expert on 

molecular biology and genetics, and with this talk she 

investigates our gut feelings. The talk will be inter-

spersed with weird facts about food and the human 

body, such as: Did you know that we make better deci- 

sions when we need a wee? That coffee tastes better 

when excreted out of a certain creature? Or that food 

tastes different on different colored spoons? 

 
NUMBER: 1822-304
DATE AND TIME: Friday 21/9, 8 pm – 9.15 pm 
PLACE: AU, Campus Emdrup, building D, room D169, 
Tuborgvej 164
PRICE: 120 kr., students 60 kr.

 Program

KØBENHAVN
FORSTÅ SMAGEN  
– VINSMAGNING HOS KJÆR & 
SOMMERFELDT 

Bær, frugt og blomster. Lakrids, tobak og cho-

kolade. Stald, flint og urter. Ordene er utallige, 

når vi skal beskrive vin. Vin pirrer vores san-

ser – duften, synet, lyden, smagen og følelsen 

på tungen af den snerpende garvesyre og den 

fyrige alkohol. Men hvad er det egentlig, der 

sker i hjernen, når vi smager vin, og hvordan 

fungerer vores sanser, og hvordan bruger vi 

dem? Denne dag kan du glas for glas få vi-

den, som vil udvide din smagsoplevelse og 

din evne til at skelne nuancer, når lektor i ga-

strofysik Mathias Porsmose Clausen sætter 

fokus på vinens komplekse sammensætning, 

hjernen, sanserne og oplevelsen af vin. Vi skal 

smage på bobler, hvid- og rødvin, som Kjær & 

Sommerfeldt har udvalgt særligt til dagen.  

HOLDNUMMER: 1822-424
TID: Lørdag 29/9 kl. 15.00-17.00
STED: Kjær & Sommerfeldt, Gammel Mønt 4, 
København
PRIS: 250 kr. inkl. tre glas vin
SAMARBEJDSPARTNER: Kjær & Sommerfeldt

VIDEN MED PULS: 
LØBETRÆNING – BEDRE 
PRÆSTATION OG ØGET 
SUNDHED

Vi har hørt, at det er godt for os at løbe, da det 

holder sygdomme på afstand og hjælper os til 

at leve længere. Men hvordan forbedrer man 

effektivt sin løbepræstation? Og hvor meget 

skal der til for at forebygge sygdom? Hvilke 

forskelle er der på lange, langsomme og korte, 

hurtige ture? Og kan man løbe for meget? Få 

inspiration til at få mest ud af din løbetræning, 

uanset hvad din motivation er for at løbe. Da-

gen byder på en vekselvirkning mellem viden-

skabeligt funderede oplæg samt løbeture med 

indlagte øvelser, hvor vi afprøver teorierne 

i praksis. Dagen er for alle, der vil vide mere 

om de gavnlige effekter af løbetræning og af-

prøve konkrete redskaber til at forbedre egen 

løbepræstation. 

HOLDNUMMER: 1822-036
TID: lørdag 29/9 kl. 10.00-16.00
STED: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale 
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
PRIS: 340 kr., studerende 250 kr.

DEN DER RANKER SIG,  
SLANKER SIG

Hvad har Niels Bohr, A.P. Møller og Storm P. til fæl-

les? De var alle elever hos den navnkundige Kaptajn 

Jespersen, der ud over at undervise i stavgymnastik i 

sit eget institut i mere end 25 år, formidlede sin mor-

gengymnastik til danskerne igennem radioen. På sla-

get syv kunne de morgenfriske tænde for radioen og 

starte dagen med en omgang æterbåren gymnastik 

på stuegulvet. Denne dag kan du blive klogere på 

Kaptajn Jespersens opfattelse af velvære for krop og 

sjæl og afprøve stavgymnastikken på egen krop. Mød 

Margrethe Neergaard, kaptajnens barnebarn, der er 

uddannet sygeplejerske og efterlever mange af sin 

berømte bedstefars gode råd og stadig underviser i 

stavgymnastik. Kom i tvangfri påklædning.

HOLDNUMMER: 1822-477
TID: Søndag 30/9 kl. 11.30-13.00
STED: Lysthuset, Kulturhuset Islands Brygge,  
Islands Brygge 18
PRIS: 120 kr., studerende 60 kr.
SAMARBEJDSPARTNER: Kaptajn Jespersens Institut

BEER YOGA (IN ENGLISH)

Beer Yoga is the marriage of two great loves – beer 

and yoga. Both are centuries-old therapies for body, 

mind and soul. The joy of drinking beer and the mind-

fulness of yoga complement each other and make for 

an energizing experience. Yoga nurtures a balance 

between the body and the mind, and while practicing 

it and having a relaxed time, we would like to awa-

ken your senses with a specially chosen refreshment 

that is not commonly paired with this eastern-borne 

practice: Beer! Take part in one of the hottest trends 

from New York, Sidney and Berlin as we offer you a 

once-in-a-lifetime experience: Beer Yoga. Psycholo-

gist Patrick Renault gives a talk about control of the 

body and mind. 

 
NUMBER: 1822-464
DATE AND TIME: Sunday 30/9, 3 pm – 5 pm
PLACE: Lysthuset, Kulturhuset Islands Brygge,  
Islands Brygge 18
NB: Bring your own yoga mat, thin sleeping pad or blanket
PRICE: 150 kr. incl. two beers
PARTNER: BierYoga.de

TILMELD DIG PÅ 
hearts-minds.dk
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FORSKERTURNÉ
om det gode liv og 
livskvalitet
Folkeuniversiteter i hele landet går i septem-
ber sammen om at sætte fokus på det gode liv 
og livskvalitet, når Hearts & Minds festival-
ens forskerturné kommer til over 30  byer i 
hele Danmark.

AUNING  Fiktion og fantasi   18/9   
BILLUND  Det gode liv at lære   13/9
BRØRUP  Dit livs historie   12/9
EBELTOFT Sagen er bøf   10/9
  60+ En ny begyndelse   17/9
ESBJERG  Cravings! Jeg kan ikke lade være...   24/9
FLENSBURG 60+ En ny begyndelse   18/9
FREDERICIA At være hjemme i sit liv   13/9
GALTEN  FoMO – Fear of Missing Out   25/9
GRINDSTED Sagen er bøf   6/9
HADSTEN  FoMO – Fear of Missing Out   18/9 
HORSENS  60+ En ny begyndelse   13/9
  Mindful medicin – mental sundhed skal trænes   18/9
KOLDING  Sagen er bøf   17/9
  Forestillingen om det gode liv   26/9
LEMVIG  Livets store temaer fortolket i musikken   22/9
  Dit livs historie   22/9
LØGSTØR  Livets store temaer fortolket i musikken   8/9
  Dit livs historie   27/9
ODENSE  At være hjemme i sit liv   19/9
  Alle elsker sundhed   26/9
VALLENSBÆK  60+ En ny begyndelse   25/9
VEJEN  Ordet er dit – brug det frit   3/9
VEJLE  Forestillingen om det gode liv   12/9
VEMB  Livets store temaer fortolket i musikken   23/9 
  Det gode liv at lære    5/10
VÆGGERLØSE  Det gode liv at lære   25/9
RANDERS C Sagen er bøf   15/9
  Livets store temaer fortolket i musikken   15/9
RIBE  Dit livs historie   25/9
ROSKILDE  Alle elsker sundhed   10/9 

RØNNE  Historien om sex   14/9 

  FoMO – Fear of Missing Out   21/9
SKAGEN  At være hjemme i sit liv   3/9
SORØ  Forestillingen om det gode liv   15/9
  Danselysten? Eller hænger du helst i baren? 15/9
STØVRING 60+ En ny begyndelse   11/9
ØRSTED  Mindful medicin – mental sundhed skal trænes   26/9
AALBORG  Sagen er bøf   19/9
  Ordet er dit – brug det frit   27/9

Landsdækkende
PROGRAM

Forskere deler ud af deres viden om det gode 

liv, sundhed og trivsel – særligt i relation til 

årets festivaltema: livskvalitet. 

På de følgende sider kan du se, hvilke fore-

drag, der finder sted i en by nær dig. Du kan 

læse mere om de enkelte foredrag på dit loka-

le Folkeuniversitets hjemmeside eller samlet 

på hearts-minds.dk.

 

LÆS MERE OM DE ENKELTE FOREDRAG PÅ NÆSTE SIDE

>
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DIT LIVS HISTORIE
Livet leves ikke bare – livet fortælles. Vi fortæller om 

børnefødsler, arbejde, forholdet til vores ægtefælle og 

andre af livets store begivenheder. Men hvordan hæn-

ger vores fortælling om livet sammen med livskvalitet?

HISTORIEN OM SEX 

Hvordan har menneskers seksuelle relationer 

været til forskellige tider? Hvad har været op-

fattet som rigtigt og forkert? Hvorfor dyrker 

mennesker overhovedet sex, og hvad kan vi 

forvente i fremtiden?

FIKTION OG FANTASI
Bliv klogere på de uhyggelige fortæl-

lingers rolle og funktion for livskvalitet, 

og hvorfor det klamme og gruopvæk-

kende næsten er synonymt med det 

pirrende og tiltrækkende.

ALLE ELSKER SUNDHED
Alle har en mening om sundhed, 

men hvem skal vi tro på? Hvem er 

’sundhedseksperterne’, og hvad vil 

de opnå?

FORESTILLINGEN OM  
DET GODE LIV

Nydelsen ved et veltilberedt måltid eller vin 

i venners lag kan godt være sund fra et so-

ciologisk perspektiv, men samtidig usund set 

med naturvidenskabelige eller lægefaglige 

øjne. Få nye perspektiver på krop, kost, sund-

hed og forestillingen om det gode liv.

LIVETS STORE TEMAER  
FORTOLKET I MUSIKKEN

I musik og kunst har mennesket til alle tider udtrykt 

og delt livets store følelser. Hvordan har klassiske 

komponister igennem århundreder fortolket temaer 

som liv og død, kærlighed, livsglæde og sorg?

SAGEN ER BØF  
Hvilken rolle har kødspisning spillet for menneskekrop-

pens udvikling? Få lyst til et saftigt stykke kød, når vi 

hører, hvorfor sagen – rent evolutionært – er bøf!

På s. 43 kan du se, hvor og hvornår i 
landet du kan opleve disse foredrag:

60+ EN NY BEGYNDELSE

Med de mange ekstra leveår, vi har fået, er der 

opstået en spritny fase i livet mellem voksen og 

gammel. Men hvad skal vi bruge den til? 

ORDET ER DIT – BRUG DET FRIT 
Vi skal se på danskernes kultur i forandring 

og på, hvordan vi hele tiden sikrer, at ord-

sprog og talemåder passer til den tid, vi skal 

bruge dem i. 

DET GODE LIV AT LÆRE

Det er i hjernen, læring sker. Men hvad ved 

vi egentlig om det, der går for sig i hjerne-

kisten? Hvordan bygger vores hjerner vi-

den op? Og hvad betyder f.eks. bevægelse 

for vores evne til at lære?

AT VÆRE HJEMME I SIT LIV

Når vi taler om det gode liv, vil vi ofte umiddelbart 

tænke på det lykkelige liv. Men tænker vi lidt videre, 

er et godt liv også et meningsfuldt liv. 

FOMO – FEAR OF 
MISSING OUT
Du sidder med uldsokker på, mens dine venner læg-

ger fest-billeder op på Facebook, og så er hyggen 

pludselig forsvundet. FoMO er bekymring for kon-

stant at gå glip af noget. Er de sociale medietøm-

mermænd mon begyndt at melde sig?

MINDFUL MEDICIN – MENTAL 
SUNDHED SKAL TRÆNES
Flere og flere danskere vågner op 

med stress, angst og depression. 

Hvad skal der til for at stoppe den 

negative udvikling?   

CRAVINGS!  
JEG KAN IKKE LADE VÆRE... 
Hør om den psykologiske forskning, 

der beskæftiger sig med cravings, 

fristelser, vaner og overspisning.

DANSELYSTEN? ELLER  
HÆNGER DU HELST I BAREN?
Dans som kunst- og kommunikationsform, 

som krigsførelse, som sejrsritual, som 

sportsgren, som opdragelse, som forførel-

se, som terapi og som ungdomseliksir.
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VÆRDIER I FORANDRING

Værdikampen har raset i politik de seneste 

mange år. Men har værdierne ændret sig, el-

ler er de, som de altid har været? Eksperter-

ne tager pulsen på udviklingen af værdier i 

forskellige dele af det danske og europæiske 

samfund i de seneste 30 år. 

HOLDNUMMER: 1821-156
TID: 23/10, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 560 kr., studerende 310 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

DEN GENETISKE REVOLUTION

I takt med de seneste års teknologiske udvikling befin-

der vi os i dag i ’den genetiske revolution’, hvor gentek-

nologien er blevet hvermandseje, og vi kan alle få lavet 

en personlig analyse. Hør om opdagelsen af genetik-

ken, udviklingen i 1900-tallet og om, hvor vi er i dag. 

HOLDNUMMER: 1821-090
TID: 23/10, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
PRIS: 460 kr., studerende 260 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

FILOSOFIHISTORIE  
– FRA 1900 TIL I DAG

Den historiske periode fra 1900 til i dag byder 

på mange afgørende filosofiske idéer og tan-

ker. Forelæsningerne præsenterer nogle af pe-

riodens største og mest betydelige filosoffer. 

Lær at forstå de filosofiske teorier og menne-

skene bag dem. 

HOLDNUMMER: 1821-180
TID: 23/10, 8 tirsdage, kl. 19.30-21.15
PRIS: 860 kr., studerende 460 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

PÅ VERDENSOMREJSE I 
LITTERATUREN

Opdag de forskellige kulturer gennem en fore-

læsningsrække, der bringer dig til lande, du al-

drig havde tænkt på at besøge. Forfattere fra 

hele kloden vækkes til live, mens vi bliver klo-

gere på den fælles værdi, som danner grundlag 

for litteraturen verden over: læseglæden. 

HOLDNUMMER: 1821-022
TID: 24/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 660 kr., studerende 360 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D219,  
Ny Munkegade 118

KØN OG KROP I KUNST OG 
LITTERATUR GENNEM TIDEN

Tag til kunstcaféer om køn, krop og seksualitet 

på Kvindemuseet i Aarhus. Med et glas vin i 

hånden undersøger vi over seks aftener noget 

af det, der optager os mest. Vi nyder bl.a. an-

tikkens erotiske digtekunst og bliver klogere 

på seksualitetsforskningen i mellemkrigs- 

tidens Danmark.

HOLDNUMMER: 1821-264
TID: 24/10, 6 onsdage, kl. 19.00-21.15
PRIS: 880 kr. inkl. vin til de 6 arrangementer
STED: Byrådssalen, Kvindemuseet,  
Domkirkepladsen 5

OPTIMER DIN HJERNE

Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære og 

navigere i en verden fyldt med informationer. Det er 

kroppens suveræne kommandocenter, hjernen, der 

løser disse opgaver. Med den rigtige træning, søvn, 

kost og motion kan du forbedre din hukommelse og 

koncentrationsevne. Få inspiration til, hvordan du op-

timerer din hjerne.

HOLDNUMMER: 1821-099
TID: 25/10, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15
PRIS: 660 kr., studerende 360 kr.
STED: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

STYRK DIN KARRIERE

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på vores 

job, og for de fleste af os handler arbejdet om mere 

end blot at tjene til føden. Samtidig er grænsen mel-

lem arbejdsliv og privatliv udflydende, og mange ta-

ger arbejdet med hjem både mentalt og fysisk. Fore-

læsningsrækken stiller skarpt på konkrete redskaber 

og metoder, der styrker din karriere. 

HOLDNUMMER: 1821-363
TID: 25/10, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15
PRIS: 760 kr., studerende 410 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D113,  
Ny Munkegade 118

ANTIKKENS SYV VIDUNDERE

Antikkens syv vidundere har været en kilde til fasci-

nation gennem årtusinder. De fantastiske bygnings-

værker vidner om de mægtige civilisationer, der har 

skabt dem, mens deres ødelæggelse fortæller histori-

en om, at menneskets aftryk er forgængeligt. 

HOLDNUMMER: 1821-194
TID: 1/11, 7 torsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 760 kr., studerende 410 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D119, Ny Munkegade 118

Forelæsninger  
i Aarhus

VIDEN hele året 
Kan du heller ikke få nok ny viden? På Folkeuniversitetet finder du 
året rundt en lang række spændende foredrag indenfor forskellige 
emner. Se et udpluk af forløb her i Aarhus, Emdrup og Herning, og  
find hele programmet på fuau.dk.

Tilmeld dig på 
fuau.dk
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Tjek ind på Sandbjerg Gods i Sønderjylland, 

og fordyb dig i billedkunsten og det at ska-

be. Billedkunsten er aldrig et rent visuelt 

fænomen. Der er altid andre sanser i spil, 

når vi ser på kunst. Denne weekend går vi 

i kødet på billedkunsten og lader teori og 

praksis gå hånd i hånd. Weekenden består af 

tre koncentrerede moduler, hvor kunstfag-

lige oplæg hver gang suppleres og uddybes 

med praktiske øvelser, som understøtter te-

orien. Øvelserne er tilrettelagt således, at 

både nybegyndere og øvede kan få udbytte 

af undervisningen. Kunsthistoriker og tv-

vært Peter Kær er gennemgående under- 

viser, assisteret af kunsthistoriker og tidligere 

leder af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts 

Museum, Hanne Lundgren Nielsen.

 

Nyd en weekend med kunstforståelse, fuld 

forplejning, et sansemættet aftenprogram lør-

dag og ekskursion til Brundtlund Slot søndag. 

HOLDNUMMER: 1821-500
TID: Lørdag 6/10 kl. 10.00 – søndag 7/10 kl. 16
STED: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 
Sønderborg
PRIS: 1460 kr. hertil kommer overnatning (710 
kr. for enkeltværelse, 650 kr. for dobbeltværelse 
pr. person)
PRISEN INKLUDERER: Foredrag, undervisning, 
materialer, overnatning, entré og omvisning på 
Brundtlund Slot samt 2 x frokost, 1 x morgenmad, 
1 x aftensmad og 2 x kaffe/kage

Se weekendens program på hearts-minds.dk

Kunstweekend på  
Sandbjerg Gods 

DEN GÅDEFULDE 
BEVIDSTHED

Bevidsthed er en forudsætning for, at vi kan 

tænke, føle og gøre ting med vilje. Men når vi 

først begynder at tænke over, hvad bevidst-

hed er, bliver vi nemt viklet ind i paradokser. 

Kræver bevidsthed fx, at den, som er bevidst, 

er bevidst om at være bevidst? Og hvordan 

ved vi overhovedet, at der findes andre be-

vidstheder end vores egen? 

HOLDNUMMER: 1821-274
TID: 10/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
PRIS: 360 kr., studerende 210 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet, 
Ny Munkegade 118

POPULISME

Populisme er et globalt fænomen og er ikke 

knyttet til en bestemt politisk retning. Po-

pulistisk politik argumenterer for at være på 

folkets side mod fx markedskræfter, globali-

seringen eller eliter. Men hvad er populisme 

egentlig for en størrelse?

HOLDNUMMER: 1821-288
TID: 10/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale G116, Ny Munke-
gade 118

SOV GODT

Vi bruger ca. en tredjedel af livet på at sove, 

og bare en enkelt nat uden søvn minder de 

fleste om, at søvnen er vigtig. Forskning viser, 

at kroppen arbejder videre, mens vi sover og 

sørger for at styrke immunforsvaret, forbedre 

hukommelsen, regulere appetitten og holde 

humøret i top. Få et indblik i søvnens og drøm-

menes funktioner og betydning. 

HOLDNUMMER: 1821-199
TID: 6/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
PRIS: 360 kr., studerende 210 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118

STOISK RO I HVERDAGEN

Det moderne samfund stiller store krav til det enkelte 

menneskes udvikling, og for mange af os bliver hver-

dagen et kapløb med tiden, når vi på én gang skal 

være den perfekte forælder, den udviklingsoriente-

rede medarbejder og det selvbevidste menneske. Få 

hjælp til at finde roen i hverdagen. 

HOLDNUMMER: 1821-285
TID: 7/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
PRIS: 360 kr., studerende 210 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet,  
Ny Munkegade 118

MEDICIN PÅ ET SEMESTER

Medicin vil altid være et felt i rivende udvikling, hvor 

der opdages nye sygdomme og udvikles nye behand-

lingsformer. Lægerne arbejder for at holde os sunde 

og raske og praktiserer hver dag et grundigt detektiv- 

arbejde i jagten på den rigtige diagnose eller behand-

ling. Det arbejde kræver en grundlæggende forståelse 

for mennesket, kroppens anatomi og fysiologi, genetik, 

biokemikemi og meget andet. Er du nysgerrig på men-

neskets helbred, så start her. 

HOLDNUMMER: 1821-223
TID: 22/10, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 660 kr., studerende 360 kr.
STED: AU, bygning 1530, auditorium E, Ny Munkegade 118

MINDFULNESS

Dine tanker og følelser er helt afgørende for din ople-

velse af livskvalitet. Mindfulness handler om at træne 

en række mentale redskaber, som giver dig mulighed 

for at leve livet med al dets medgang og modgang. 

Forelæsningsrækken stiller skarpt på, hvordan du kan 

observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser 

uden nødvendigvis at skulle reagere per impuls. Det 

er herigennem muligt at forbedre humør, opmærk-

somhed, robusthed og empati samt nedsætte symp-

tomer på stress, angst, depression og smerte. 

HOLDNUMMER: 1821-215
TID: 23/10, 7 tirsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 760 kr., studerende 410 kr.
STED: AU, bygning 1530, auditorium E, Ny Munkegade 118

FAKE NEWS OG SUNDHED  
– NÅR FALSKE NYHEDER DRÆBER

Falske nyheder er blevet så stort et problem, at det er 

kommet på EU-dagsordenen. Fængende historier, der 

taler til følelserne, rammer os ofte langt stærkere end 

forskningens tal og fakta, og de spredes hastigt som 

’vidensepidemier’ online og i medierne. Men der er in-

gen garanti for sandfærdigheden. Få indblik i falske 

nyheder med fokus på sundhed, og bliv rustet til at 

spotte misinformation og forholde dig kritisk. 

HOLDNUMMER: 1821-220
TID: 25/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr. 
STED: AU, bygning 1530, lokale G116,  
Ny Munkegade 118

KUNSTEN AT GLÆDES

Det kan i den grad øge livskvaliteten at kunne glæ-

de sig på andres vegne og dele sin glæde med andre. 

Med afsæt i den nyeste viden om stress, trivsel og 

livskvalitet sætter denne aften fokus på, hvordan du 

kan løfte din livsglæde og styrke dine sociale relatio-

ner samt øge din robusthed mod stress. 

HOLDNUMMER: 1821-240
TID: 10/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
PRIS: 260 kr., studerende 210 kr.
STED: AU, bygning 1530, auditorium F,  
Ny Munkegade 118

LIVSKRAFTENS PSYKOLOGI

Hvad er det for nogle psykologiske forhold, der gør os 

i stand til at håndtere vores tilværelse? For alle men-

nesker gælder det, at vi skal tilfredsstille nogle helt 

grundlæggende behov. Dels er der fysiologiske grund-

behov, såsom mad og drikke, og dels er der psykologi-

ske grundbehov, såsom behov for at se mening, være 

sig selv og mestre sit liv. Denne aften sætter vi fokus 

på betydningen af vores psykologiske grundbehov.

HOLDNUMMER: 1821-455
TID: 13/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr.
STED: AU, bygning 1530, lokale D219, Ny Munkegade 118
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DEN FANTASTISKE HJERNE

Den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger 

20 % af kroppens energi og indeholder op 

mod en billion nerveceller, der er forbundet i 

et uhyre kompliceret netværk. Kom og få mest 

muligt ud af din hjerne.

HOLDNUMMER: 1823-476
TID: 24/10, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 660 kr., studerende 360 kr.
STED: AU Herning, Birk Centerpark 15, Herning

FORSTÅ DIN VERDEN

Verden er i konstant bevægelse. Men hvad er 

historien bag det, der sker? Få stillet skarpt 

på de konflikter, bevægelser og politiske pro-

blemstillinger, forskerne mener er vigtigst for 

at forstå verden i dag.

HOLDNUMMER: 1823-054
TID: 24/10, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 760 kr., studerende 410 kr.
STED: AU Herning, Birk Centerpark 15, Herning

LIVETS STØRSTE SPØRGSMÅL

Kom med på en spændende opdagelsesrejse 

ind i nogle af de mest grundlæggende og uni-

verselle temaer i menneskelivet og i verden. Få 

fem naturvidenskabelige forskeres svar på en 

stribe af livets helt store spørgsmål.

HOLDNUMMER: 1823-089
TID: 25/10, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 560 kr., studerende 310 kr.
STED: AU Herning, Birk Centerpark 15, Herning

DANMARKS HISTORIE

Tag med gennem Danmarks historie fra Reformatio-

nen over enevælde, oplysningstid og industrialisering 

til demokrati og velfærdsstat, og få fire historikeres 

bud på, hvilke begivenheder, der er afgørende for at 

forstå nutidens Danmark. 

HOLDNUMMER: 1823-441
TID: 25/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 460 kr., studerende 260 kr.
STED: AU Herning, Birk Centerpark 15, Herning

FORFATTEREN OG FORSKEREN 

Svend Åge Madsens forfatterskab er unikt ved sin 

sammenhæng og sammenbundethed. Personer går 

igen fra bog til bog; der fortælles videre på historier 

hen over et spand af år. Hør ham i en samtale med 

litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen.

HOLDNUMMER: 1823-284
TID: 25/10, 1 torsdag, kl. 19.00-20.45
PRIS: 160 kr., studerende 110 kr.
STED: Biblioteket i Herning, Østergade 8

PER KIRKEBY – LIV OG VÆRK

Få historien om Per Kirkebys liv og værk på bare en 

enkelt aften. Hør om kunstnerens dannelsesproces fra 

hans opvækst i Københavns Nordvestkvarter til hans 

stjernestatus som en af de største danske malere. 

HOLDNUMMER: 1823-256
TID: 6/12, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr.
STED: AU Herning, Birk Centerpark 15, Herning

MILLIONÆRKLUBBEN

Kunne du tænke dig at lære mere om investe-

ringer og det aktuelle aktiemarked? Få et teo-

retisk fundament for investeringer, der er let at 

omsætte i praksis. 

HOLDNUMMER: 1822-082
TID: 10/10, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

JORDENS KLIMA OG 
KLIMAFORANDRINGER

Jordens klima er i forandring, og temperaturen 

på kloden er stigende. Bliv klogere på, hvorfor 

klimaændringer opstår, og hvad det rent fak-

tisk har af konsekvenser.

HOLDNUMMER: 1822-132
TID: 24/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
PRIS: 460 kr., studerende 260 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

ALT HVAD DU BØR VIDE OM 
SAMFUNDET

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser 

ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i frem-

tiden? Hør bl.a. om Danmarks økonomi, vel-

færdssystem, parlamentariske system, retsvæ-

sen og sikkerhedspolitik. 

HOLDNUMMER: 1822-498
TID: 1/11, 6 torsdage, kl. 19.45-21.30
PRIS: 660 kr., studerende 360 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

DET GODE LIV

Hvad er et godt liv? Få præsenteret de to domineren-

de traditioners svar. Den ene lader det gode liv afhæn-

ge af, hvordan det leves, mens den anden lader det 

afhænge af, hvordan det føles.

HOLDNUMMER: 1822-184
TID: 25/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
PRIS: 360 kr., studerende 210 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

ALT HVAD DU BØR VIDE OM  
ANTI-INFLAMMATORISK LEVEVIS

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzzwords 

inden for sundhed. Ved at omlægge til anti-inflamma-

torisk levevis kan du modvirke flere symptomer på et 

svækket helbred. Få adskilt fup fra fakta. 

HOLDNUMMER: 1822-236
TID: 17/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
PRIS: 260 kr., studerende 160 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

TOVE DITLEVSEN OG DE NYE 
DANSKE FORFATTERE

Hun debuterede i 1937, men over 80 år senere er for-

fatter og digter Tove Ditlevsen atter på alles læber. 

Men hvad er det særlige ved hendes forfatterskab? 

Og hvorfor er hun så populær i dag?

HOLDNUMMER: 1822-410
TID: 18/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-20.15
PRIS: 210 kr., studerende 135 kr.
STED: AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Forelæsninger  
i Emdrup (KBH NV)

Forelæsninger  
i Herning
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3/10  Vin og viden  s. 35

6/10  Kunstweekend på Sandbjerg Gods s. 49

10/10  Vin og viden  s. 35

2/11  Jeg hører feltets hjerte slå s. 34

HERNING

13/9  Spis, sans og dans s.  38

25/9  Er du faret vild i kostjunglen? s. 38

23/9  Det skønne – i teori og praksis s. 39

29/9  Sangen har vinger! – kan den også  
 løfte vores livskvalitet? s. 39

KØBENHAVN

21/9 Gut Feelings: Gut Bacteria, Cravings,  
 Chocolate and Poo (in English) s. 40

29/9  Forstå smagen – vinsmagning hos  
 Kjær & Sommerfeldt s. 40

29/9  Viden med puls: løbetræning – bedre  
 præstation og øget sundhed  s. 41

30/9  Den der ranker sig, slanker sig  s. 41

30/9  Beer Yoga (in English) s. 41

HELE LANDET

Landsdækkende Forskerturné  s. 42

Festival program


