
Beretning: 2019 -2020 

Efter en veloverstået generalforsamlingen i 2019 var det  

Jens Zinglersen der berettede om B-52 ulykken i Thule i 1968                                           

Det samlede 56 tilhøre, det viste sig at der var en del fra omegnen der havde været på 

Thule i en årrække. 

Sangaften på Stationen i forbindelse med Herning Kommunes Kulturuge var godt 

besøgt, vi var 50 stk. og med Elin Trankjær ved klaveret havde vi, som sædvanlig en 

rigtig god aften og hvor Gudrun og Mie havde bagt brød til kaffen 

Så tager vi hul på program 2019-2020, som jo altid starter med en udflugt, og udflugten 

denne gang gik med bus til Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor vi besøgte 

udstillingen om Troels Kløvedals ”Frihedens Værksted”, hvor vi i auditoriet hørte om 

opbygningen af udstillingen, og efterfølgende så vi en fantastisk flot opsat udstilling 

med mange billeder og ting, han havde med hjem fra hans mange rejser verden rundt. 

Så kommer vi til september, hvor vi havde Per Kuskner og Olsen Banden på besøg. Per 

Kuskner havde mange god og sjove anekdoter fra filmoptagelser, og specielt hans 

samtaler med Morten Grundwald og instruktører og manuskriptforfattere. 

I oktober havde vi besøg af Marie Stoubæk og Kenneth Bruun, der fortalte og viste 

billeder fra deres cykeltur på 30.500 km. Fra Ildlandet til Ishavet. Marie er jo fra Aulum, 

så det trak mange af huse;  å mange at vi havde en eftermiddags forestilling også. Det 

var en fantastisk beretning vi var vidne til med utrolige flotte billeder og spændende 

fortællinger om de udfordringer, de var ude for på de knap 2 år, de var afsted. 

Sangaftenen i november med Ronny Flyvbjerg Olesen & Mona Nykjær samlede 104 af 

os, der gerne vil synge og høre på. Ronny fortale mellem sangene om hans arbejde i 

Marierhaven og hjemme hos sig selv og i foreningen -,             ”SPIL DANSK” 

Højskoledagen den 12. januar havde omkring 80 tilhører, som lå i underkanten af hvad 

det plejer – det ku´ skyldes, at samme dag også var nytårs koncerter flere steder, så 

derfor bliver Højskoledagen nu flyttet til sidst søndag i januar. 

I februar var det heden der var emnet, - Hans Jørgen Degn fra Ringkøbing fortalte 

meget grundig om hedens tilstand før og nu, og hvad der må gøres, for at vi stadig vil 

kunne se heden som en del af den Danske DNA. 

Og nu står vi så her ved generalforsamlingen 2020 - men datoen kendes ikke i 

skrivende stund pga. coronaviruset, - efter generalforsamlingen vil Marianna Kiilerich 

fortælle om sin Afrikarejse. 

Til sidst vil jeg takke alle jer, som har støttet op om vore Højskoleaftner i året, der er 

gået, Tak til Polle og hans stab i Fritidscentret for altid perfekte rammer, selv når det er 

svært, - tak til pianist Elin Trankjær for spil til alle de sange, vi elsker at synge, - til Oscar 

Krogsgaard for gode referater til avisen.- Og så lige til sidst en tak til mine bestyrelse 

kolleger for god og kreativ arbejde og som frivillig tager et år mere. 

 

Fm. Anders Helleskov 

 

 

  



 

 


