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Mandag den 19. November 2018 SET
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Naturvidenskabens guide
til

” Huskeprocesser”
Vi lever i dag i det vi kalder Informationstidsalderen. Hver dag bombarderes
vi med oplysninger, opfordringer, politiske budskaber, annoncer, E-mails,
SMS’er fra vores smartphones. Beretninger fra hele verden om klodens tilstand, kommende tornadoer, storme, politiske omvæltninger, jordskredsvalg
og oversvømmelser.
Der bejles til os om vores opmærksomhed, og vi opfordres til øjeblikkelig
handling, svar og reaktioner. Allerede skolebørnene er tæt på at stresses af
den konstante strøm af nyheder fra alt, hvad deres mobiltelefoner fortæller
dem både nat og dag.
Resultatet er blot, at alt det vi gerne vil huske, alt det vi nødigt vil forsømme,
alt det vores nærmeste har brug for at fortælle os - det glemmer vi ofte alt
for hurtigt, fordi vores hoveder er så stoppet med ligegyldige og unødvendige informationer. Naturligvis skal vi ikke gå og anstrenge os med at huske,
hvornår Christian den IV døde, eller huske slaget ved Dybbøl. Alt det vi nemt
kan Google os til, det er der ingen grund til at tynge hukommelsen med.
Men vi kan ikke Google os til hvad vores mand, kone, børn og børnebørn fortalte os i går. Dér skal vi være vakse. Det står heller ikke i avisen. Derfor skal
vi lære os selv at smide alt det ud af hovedet vi ikke har brug for, og samtidig
lære at bevare alt det, der betyder noget for os. Det der gør en forskel i dit liv.
Og netop her kan Højskolen og videnskaben give dig nogle gode redskaber
til at huske - uanset hvor gammel du er - det som du har hørt – set – eller
læst.

Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.00
Kl. 14.15 – 14.30
Kl. 14.30 – 15.30
Kl. 15.30

Velkomst og præsentation og introduktion ved
projektleder cand.phil. Jan Frische i samarbejde med
hjerneforskeren, Dr. med. Henning Kirk
To retters menu
”Husk det du har Set” ved overlæge, Professor Dr.med.
Troels Kjær
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebag
Husk det du har SET (fortsat)
Afslutning

Tirsdag den 20. November 2018 HØRT
Kl. 11.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.15
Kl. 14.15 - 14.30
Kl. 14.30 – 15.30
Kl. 15.30

Historiens, Litteraturens og Musikkens indflydelse på
Huskeprocesser ved Henning Kirk og Jan Frische.
To retters menu
”Husk det du har Hørt” ved hjerneforskeren
Stig Pramming
Eftermiddagskaffe/the med hjemmebag
(Fortsat) ”Husk det du har Hørt”
Afslutning

Onsdag den 21. November 2018 LÆST
Kl. 11.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 - 14.15
Kl. 14.15 – 14.30
Kl. 14.30 – 15.30
Kl. 15.30

Alle sansernes indtryk på Huskeprocesser
ved Henning Kirk og Jan Frische
To retters menu
”Husk det du har Læst” ved
skuespilleren Thomas Kirk.
Eftermiddagskaffe /the med
hjemmebagt kage
(Fortsat) ” Husk det du har Læst”
Afslutning.

