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Onsdag den 21. oktober 
 

  
 

 

Onsdag den 23. september 

Familie på Farten i  «Canada/ Alaska»
Anne Grethe og Helge

 

 
 

 

 
 

Tirsdag den 17. november 

Mit liv med Herning Kirkes Drengekor og med sangen i Danmark
Mads Bille

Nis Boesdal: 
100 året for Genforeningen af Sønderjylland
  

 

Mads Bille fortæller om den fantastiske rolle fællessangen har fået i 
Danmark under Coronakrisen, om sine 35 år med Herning Kirkes Drengekor
og om sine visioner for sangens rolle i fremtidens samfund. Ind imellem
leder Mads fællessangene fra klaveret, så alle får mulighed for at synge.

pakker endnu engang deres gamle Land Cruiser - og skiber
den over Atlanten �l Nordamerika...
Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen Alaska - mod
nordvest...
I 180 dage bliver Land Cruiseren en rulllende pensionistbolig
på 44.000 kilometer nordamerikanske veje...

Nis Boesdal bringer os �lbage �l genforeningen i 1920 og bere�er om
hvilke begivenheder, der var medvirken �l at fik genforeningen den 
15. juni 1920.
Vi glæder os �l at opleve Nis Boesdals store viden om danmarkshistorie
og hans fantas�ske evner �l at fortælle historierne.

Søndag d. 31. Januar 2020
Højskoledag i Aulum
Arrangeres i samarbejde med Valgmenigheden og Vinding Vind 
Foredragsforening.
Se program og �lmelding i Lokalavisen, og læs mere om arrangementet
i dagspressen.



Entre incl. kaffe og brød �l møderne er 100 kr. for medlemmer,
og 150 kr. for ikke-medlemmer.

ALLE ER VELKOMNE

Bliv medlem af Aulum Højskoleforening - 
kon�ngent pr. person kr. 75,00 - 

kan indbetales på kt.nr. 9107 000 05 96175
eller MobilePay 698573

Ring til bestyrelsen, hvis du er 
gangbesværet og gerne vil 

hentes.

Alle arrangementer 
finder sted i Aulum Fri�dscenter kl. 19.30 

 
Onsdag den 24. februar 

 
Fra Visegrada �l Videbæk

 

 

 

Onsdag den 17. marts 

Generalforsamling  

E�er generalforsamlingen: 
 

 

Mediha Omerovic
Mediha slap ud af Bosnien dagen før hendes far blev dræbt
i den etniske udrensning under krigen i Bosnien-Hercegovina.
Nu, 25 år efter, har hun skrevet en bog om de tragiske 
begivenheder, der førte til et nyt liv i Videbæk

MIN REJSE TIL CAMEROUN Marianne Kiilerich
fra Aulum fortæller om et spændende ophold, hvor
hun mødte ledere af sundhedsvæsenet og besøgte
sundhedsklinikker i de øde områder i Afrika.
Entre denne aften KUN 50 kr.



Formand: 
Anders Helleskov     4237 0895  mail: a.helleskov@vipcom.dk
Næstformand: 
Karsten Jensen        2368 9150  mail: familienkj@hotmail.com
Kasserer: 
Gudrun Kristiansen  3153 9931   mail: gogjp@fiberpost.dk
Sekretær: 
Mie Nørgaard           2764 0737  mail: mail@skovvang-aulum.dk
Best.medl.:

Harry Christensen    2360 1878  mail: harry.c@dlgmail.dk
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