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Mandag den 27. september

 
 

 

Tirsdag den 24. august

 AFTENUDFLUGT TIL FREDERIKS KIRKE,
KONGENSHUS HEDE OG GRØNHØJ KRO
 

 
 
 

 
 

Rosa Kildahl: 
«Rosa uden filter»
  

Mød Rosa uden filter i et foredrag, der handler om at bevare sindet 
åbent og holde fast i evnen �l at glædes over både store og små �ng 
i hverdagen. Det smi�er at være posi�v, og Rosas udfordringer i livet 
har ført hende på nye veje og lukket op for nye muligheder.
Rosa fortæller om pludselig at miste sin mand, at finde sine rødder 
på Grønland, bage sig ind i danskernes hjerter og blive 
landskendt og meget mere.

En oplevelsesrig a�en om Alhedens �lblivelse, Kongenshus
Hede og Grønhøj Kro - i fodsporet på Kartoffeltyskerne og
Ludwig von Kahlen.
Oplev den blomsterende hede og en tur ned i gennem den flo�e
mindedal. Peter Skovmos er vores guide på turen, der slu�er med
kaffe og en god historie på Grønhøj Kro.
Vi kører i egne biler fra Markedspladsen i Aulum kl. 18.00 og mødes
på P-pladsen ved Frederiks Kirke kl. 18.30.
Pris: medlemmer 150 kr. - Ikke medlemmer 200 kr.
Tilmelding �l Anders Helleskov senest d. 17. august på tlf./SMS 4237 0895

  
 
Onsdag den 17. november 

Sanga�en
Sanglærken og Sebas�an

 

- har stor glæde i at andre samles om musikken, 
for at synge sammen og skabe et fantastisk 
samvær og en følelse af stærkt fællesskab.
Årlig tager de rundt og laver stemningskoncerter,
da de elsker at give folk en «følelsesmæssig 
oplevelsestur», og de er helt vilde med vores fællessang 
og hvor de turnerer rundt til byer og synger i det fri. 

 
Tirsdag den 26. oktober 

 
Fra Visegrada �l Videbæk

 

 

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.



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. 100,00 - 

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

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

 Tirsdag den 29. marts 

Generalforsamling  

E�er generalforsamlingen: 
 

 

Til OL i Tokyo - Landstræner Bent Helleskov
Bent er landstræner for skyttelandsholdet og kommer og 
fortæller om oplevelserne ved verdens største idræts-
begivenhed.

Søndag d. 30. Januar 2022
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.

 
Torsdag den 24. februar 

 
En linje i verden

 
Dorthe Nors
Dorthe Nors tog et år ud af sit travle rejseliv som 
interna�onal forfa�er og kørte op og ned langs kysten fra 
Skagen �l Den Helder i Holland for at skrive om landskab, 
erindring og iden�tet på en af klodens farligste og smukkeste 
kystlinjer. Det blev �l værket ”En linje i verden”. I foredraget 
fortæller Dorthe Nors om arbejdet med bogen, temaer i 
forfa�erskabet og forholdet mellem den geografi hun bor i, 
og den store verden hun skriver og arbejder i.



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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