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AULUM
HØJSKOLEFORENING



 

Onsdag den 24. august

Tirsdag den 14. juni kL. 20.00

En del af Kulturfest Herning og i samarbejde med Hodsager Menighedsråd

 AFTENUDFLUGT TIL HVIDE SANDE REDNINGSSTATION

SOMMERSANG I HODSAGER KIRKE, Fri entre

 

 
 
 

 
 

Mandag den 26. september

 
 Chris�an og Henning To� Bro 

Fortællinger fra en havvendt kyst
  

En musikalsk vandretur i de lige landevejes land mellem Vesterhav
og Lim�ord.
Undervejs kommer vi �l at møde skæve eksistenser og lokale origi-
naler, som bliver taget under kærlig behandling gennem musik, sang
og fortælling på både rigsdansk og vestjysk dialekt.
Der bliver rig lejlighed �l fællessang.

Vi får en rundvisning på Redningssta�onen, og e�er kaffen et spændende 
foredrag ved Søren «Lomme» Larsen - mangeårig frivillig redningsmand
i Hvide Sande.
På både en fornøjelig og alvorlig måde får vi indblik i redningsak�oner på
det barske Vesterhav.
Vi kører i egne biler fra Markedspladsen i Aulum kl. 17.45, og mødes på
Fossanæsvej 22, 6960 Hvide Sande kl. 18.45
Tilmelding �l Anders Helleskov senest d. 17. august på tlf./SMS 4237 0895

 
Tirsdag den 22. november 

Sanga�en
Degnen og Præsten

 

Det bliver med populære sange fra det sidste århundrede, og
fra Højskolesangbogen. Masser af kendte sange som der bliver 
rig lejlighed til at synge med på.
Inge-Dorthe Kaasgaard er præst i Thorsted-Høver Ølstrup
pastorat, og Inge Kold er kirkesanger i samme pastorat.

 

  

 
Onsdag den 26. oktober 

 
Humor i �lværelsen

 
Ejvind Nielsen
Foredraget handler om humor og livsglæde som fundament og gen-
nemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser over livet, og hvad der har
betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hver-
dagen. Samtidig er det (med mange eksempler) et muntert opgør
med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.



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 21. marts 

Generalforsamling  

E�er generalforsamlingen: 
 

 

2 år på Station Nord - Anders Godiksen
Aulum drengen Anders Godiksen kommer og fortæller om
2 spændende år på Station Nord, og herefter 2 år til søs på en af 
inspetionsskibene i farvandet omkring Grønland.

Søndag d. 29. Januar 2023
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.

 
Onsdag den 22. februar 

 
FAMILIE PÅ FARTEN - 
TRE GENERATIONER ISLAND RUNDT 
Anne Grethe og Helge
Først en familie på farten… senere som to pensionister på 
farten… og nu som tre genera�oner på farten.
Foredraget er en visuel rejse gennem Islands brutale skønhed, 
brændende lavamarker og iskolde gletsjersøer. Men det er også 
historien om lykken ved at være forældre og bedsteforældre på 
fuld�d… Og så besvarer foredraget også spørgsmålet: Hvordan 
kan svigermor og svigerda�er - og far og søn - holde hinanden 
ud i flere måneder under ekstreme forhold?

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag fra bestyrelsen �l ændring af 
§5 i vedtægterne: Generalforsamlingen indvarsles, senest 14 dage
før a�oldelse, �l medlemmerne via mail eller SMS.



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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