
Fra Statsfængslet i Horsens
til Det Grønne Museum på Gl. Estrup

Foredrag ved 
Anne Bjerrekjær, 
museumsdirektør, 
cand. Phil.i forhistorisk 
arkæologi

Anne Bjerrekær tiltrådte den 1. januar 2018 
som ny direktør på Det Grønne Museum.  
Museet er en fusion af Dansk Landbrugsmuseum 
og Dansk Jagt- og Skovmuseum, der tidligere lå i  
Hørsholm. Museet er det eneste statslige mu-
seum udenfor København og er placeret i de 
smukke avlsbygninger på Gl. Estrup

Anne er født og opvokset i Randers. I 15 år var 
hun leder af Horsens Museum og har blandt  
andet stået i front for udviklingen af det nu  
internationalt prisbelønnede Fængselsmuseum. 
I dette foredrag tager hun os med på en rejse fra 
en meget lukket verden til de tanker, der ligger 
bag Det Grønne Museum. Vi får også et indblik i 
de helt nye 3.000 m2 store udstillinger, museet 
pt. arbejder på.

Denne aften arrangeres i samarbejde med Folke-
universitetet Norddjurs.

Velkommen til foredragsrækken

Aktuelle Aftener i Auning

Kl. 19.00 - ca 21.30

i SOGNEHUSET
Kirkevej 15, Auning

2019-2020

ADGANGSKORT 
til foredragsrækken koster kr. 240,-

ADGANG  
til et enkelt fordrag koster kr. 60,-

BETALING 
ved indgangen umiddelbart  

før foredragene

Priserne er incl. kaffe/the og brød

De hvide busser

Foredrag ved 
Arne Doktor, rejseleder 
og foredragsholder

Foredragsholder Arne Doktor har mødt mange 
mennesker gennem en lang karriere som rejse-
leder. En af dem han har lært at kende personligt 
er en af de vognmænd, som deltog i Folke Berna-
dottes redningsaktion i slutningen af 2. verdens-
krig. Arne Doktor vil med udgangspunkt i denne 
vognmands beretninger fortælle om indsatsen 
med ”De hvide busser”

Folke Bernadotte var en svensk diplo-
mat, der blev kendt for sit arbejde med 
at få frigivet danske og norske fanger fra  
tyske koncentrations-lejre og organiseringen af 
hjemtransporten af i alt 15.000 skandinaviske 
fanger med de hvide busser.

Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19

WE DRESS PEOPLE

WAGNER
AUNING 

Centervej 14 · Tlf. 8648 3080 · auning@wagner.dk

Wagner Auning wagnerauning

100 året for Danmarks genforening

Foredrag ved  
Mette Bock

Tidligere Kultur og 
Kirkeminister, tidligere 
formand for Grænse-
foreningen

Det er 100 år siden i 2020, at Sønderjylland 
(Sydslesvig) kom tilbage til “lille DANMARK”. Det 
vil vi gerne fejre med en aften.

Grænselandets historie er fyldt med dramatik, 
krig, konflikter, kulturmøder - og et fredeligt og 
inspirerende samarbejde, som vi kender det i dag.

Mette Bock fortæller både om sin personlige 
familiehistorie fra grænselandet og om den stor-
politisk betydning af genforeningen.

TLF. 86 48 41 72 · www.auningblik.dk

Tirsdag d. 4. feb. 2020 kl. 19

Auning Idræts- og Kulturcenter · Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning

Tlf. 29 80 39 28 · www.djursfodterapi.dk

v/Gitte Sørensen
Statsaut. Fodterapeut

Djurs Klinik for Fodterapi

Nyt SyN Auning   |   Centervej 10   |   8963 Auning   |   Tlf. 87 86 95 23   
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Tirsdag d. 7. jan. 2020 kl. 19

HUSK DEN ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for  
AKTUELLE AFTENER i AUNING  
afholdes den årlige generalforsamling  
umiddelbart før foredraget d. 7. januar 2020  
kl 18.00 - 18.30 i Sognehuset.
Alle som har adgangskort til sæsonens  
foredrag, har stemmeret. 
Dagsordenen er i henhold til vedtægterne.
Velkommen også til generalforsamlingen.
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GTirsdag d. 17. sept. 2019 kl. 19 Tirsdag d. 29. okt. 2019 kl. 19 Tirsdag d. 26. nov. 2019 kl. 19

Auning afdeling •  Vestergade 30 • 8963 Auning • 86 48 32 22 • sparkron.dkAuning afdeling •  Vestergade 30 • 8963 Auning • 86 48 32 22 • sparkron.dk

Foredragsrækken afholdes i.h.t.

 Folke-oplysningsloven.  Med forbehold for 

ændringer. Der er højtaleranlæg og  teleslynge 

i Sognehuset. 

Hemmelige og knapt så hemmelige 
naturperler i Norddjurs

Foredrag ved 
Carsten Enemark, 
naturcenterleder fra 
Kyst og Fjordcentret

Norddjurs kommune rummer på rigtig mange 
naturperler, en del af dem er ganske kendte, 
mens andre er stort set hemmelige. 

På denne aften vil du sammen med natur-
centerleder Carsten Enemark fra Kyst- og Fjord-
centret tage på en forhåbentlig spændende rund-
tur rundt i hele Norddjurs kommune. 

De enkelte steder får vi en historie med på vejen, 
billeder og ikke mindst en kørselsvejledning.

Koncert og fællessang
-Danske salmer og sange

Ole Bech og Karen Grarup, musikere fra Aalborg

Ole Bech og Karen Grarup, to musikere fra  
Aalborg, som har spillet sammen i 20 år, bl.a. i 
Hasseris Kirke, hvor de har været ansvarlig for 
den rytmiske del af kirkens musik. 

Denne koncert vil til dels bære præg af den musik 
de har spillet sammen i kirker, men også bevæge 
sig over i den mere jazzede tone. Samtidig vil de 
også præsentere nykomponerede salmer, som 
Karen har skrevet og udgivet på cd i 2018. 

Fællessang vil også være en del af aftenens  
program.

Med høtyv og hjerteblod

Foredrag ved 
Nis Boesdal, forfatter, 
journalist og tidligere 
ansat i DR

Nis Boesdal vil fortælle om, hvordan han har  
arbejdet med de gode historier i 40 år i DR. Mange 
af vores fortællinger tager udgangspunkt i de leve- 
regler, vi kender fra Bibelen, du må ikke slå ihjel, 
du må ikke begære din næstes hustru, fedekalven 
bliver slagtet, når den fortabte søn vender hjem, 
den fattige enke giver sin sidste almisse o.s.v. 

De fleste af de nye historier, vi møder, bygger  
på temaerne fra de gamle urfortællinger, også 
historierne på Netflix og i valgkampe. 

Derudover fortæller han om sine år i DR, om dem 
han har mødt, om forskellen på mænds og kvin-
ders fortællinger og om nødvendigheden af, at vi 
også fortæller gode historier, så hele livet ikke 
går op i ulykker, kriser, priser og ren overlevelse.

Velkommen til foredragsrækken
I

AKTUELLE AFTENER AUNING

Vi håber på god tilslutning til 
disse aftener.

Ingen tilmelding - bare mød op!

Bestyrelsen for:
AKTUELLE AFTENER I AUNING

1. aften tirsdag d. 29. september 2009 2. aften tirsdag d. 27. oktober 2009 3. aften tirsdag d. 8. december 2009

Skuespiller Agnethe Bjørn, Odense:

DE GAMLE UNGE  -   ELLER   -  DE UNGE GAMLE

Generationen, som nu nær-
mer sig de 70 år, er den 
største, den friskeste og den 
raskeste nogensinde. Vi 
bliver gamle udenpå, men 
føler os unge indeni. Nok 
føler vi ”tidens tand” gnave 
lidt i kroppen, men vi har 
klaret at give denne tand en 
god rod-behandling. 
Underholdningen vil bestå 
af tekster fra forskellige for-
fattere: Johannes Møllehave, 
Benny Andersen, Søren Ulrik 

Thomsen, PH og mange fl ere… og krydres med musik 
og sange af bl.a. den svenske cabaret-sangerinde Barbro 
Hørberg. 
Det er ord til eftertanke, med humor og varme, og 
en gang imellem så man kan få en klump i halsen ved 
tanken om alle de minder, det kan vække. 
Agnethe Bjørn er en ”gammel Auning-pige” – født på 
Auning Mejeri som datter af Laura og Niels Pedersen, 
den sidste meje-ribestyrer i Auning, før mejeriet blev 
nedlagt. Hun har studeret musik og kunst på Washington 

Psykolog Knud Holm Andersen, Næstved: 

FRA MALKESTOL TIL PSYKOLOG-KLINIK

Foredraget er en beretning om 
et liv i en dysfunktionel familie   
– dvs. en familie, som ikke 
fungerer efter hensigten, eller 
anderledes sagt: den lever ikke 
op til de sociale myndigheders 
og samfundets forventninger til 
en familie. 
Drengen og manden, vi skal 
følge, har gået på 15 forskellige 
skoler i sine første syv skoleår 

– fra Auning til København og fra Horsens til Møn. 
Det bliver en beretning om en familie med desperate 
livssituationer. Men det bliver også en beretning om 
en personlighed, der trods de ydre vilkår har haft den 
nødvendige energi og vilje og mestrede at nå sine mål, 
samtidig med, at der var overskud til at hjælpe andre. Og 
det på trods af en næsten konstant mangel på penge! 
Knud Holm Andersen er læreruddannet fra Haslev 
Seminarium og har virket som lærer i syv år, inden han 
videreuddannede sig som psykolog og nu har egen 
klinik i Næstved. 
Foredraget holdes i en levende tone med humor og 
følelser, som gør det dejligt at høre på. Det illustrerer  – 

Spillemandsorkestret  KnapSåRask:  

LIDT AF HVERT 

KnapSåRask er opstået omkring en folkedanserforening og 
har derfor udviklet sin egen stil. Gruppen har haft mange 
forskelligartede opgaver, og når den i december spiller lidt af 
hvert, er det sikkert både advents- og julenumre, men måske 
ikke udelukkende. Det er ikke til at vide på forhånd! Det er 
heller ikke til at vide, hvordan og hvor meget gruppen vil 
udfordre tilhørerne til at synge med på kendte stykker. Men 
tag godt imod den!
________________________________________________

HUSK DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

AKTUELLE AFTENER i AUNING

Velkommen til

Sangen mellem
havet og himlen og stenene

Piet Hein skrev i 1937 om Sommerens ø:

Hver gang en sommer igen kommer                   
dragende,dvælende, farende hen, 
er det som kom man i dybet af dagene
hjem til sin hjemegn igen.

Sommeren er et ørige for sig– en svimlende verden af  
lunerigt vejr:        

Åh, at forundes at komme på luftene
let som et løvetandsfrø 
ned i det syngende, solede, duftende
græs  på en sommergrøn ø.  

Her er man hjemme, hvor strømmen og 
vindene, solen og skyerne går
midt i det ”nu”, som er selve den rindende
tråd mellem aldre og år.

Her mellem havet og himlen og stenene
nynner en langelig sang,
samlende alt, som har været, forenende 
alt, som skal være engang.

Vores dvælen på sommerens ø er forbi for i år. Igen invi-
terer vi til seks Aktuelle Aftener på vinter-sæsonens fastland. 
Fem foredragsholdere og et spillemands-orkester øser op 
af det, de sansede, hørte eller så – måske på en sommerø. 
Sangen mellem havet og himlen og stenene lyder måske nok 
kraftigst ved stranden på sommerens ø, men den har efter-
klange også i oktoberblæsten, i vinterens kulde og i forårets 
spirende mildhed på fastlandet. 
Piet Hein slutter sit digt således:

Tavse, mens druehyld løfter mod rummene
sommerens glødende bær,
glider vi ind i den skridende, summende 
susende sommer og er. 

Det vil vi drømme os frem til, når den ny sæsons seks aften-
er er forbi. Men indtil da skal vi sammen lytte til  panelet af 
optrædende, som hver på sin vis har hørt strofer af sange, 
som lød i luftrummet over sommerens ø.

Bestyrelsen for 
AKTUELLE AFTENER  I  AUNING

Foredragene fi nder sted i
Sognehuset, Kirkevej 15, kl. 19.30 – ca. 22. 

Kaffe/te og brød kan købes på stedet  –  pris: 10 kr.
_______________________________

BETALING

ADGANGSKORT til foredragsrækken koster           190 kr.

Kortet kan købes 
-  i SPAREKASSEN KRONJYLLAND
  Vestergade 30, Auning                       
-  eller ved indgangen umiddelbart før foredragene. 

ADGANG til et enkelt foredrag koster                          50 kr Auning afdeling  .  Vestergade 30  .  8963 Auning  .  86 48 32 22  .  sparkron.dkAuning afdeling  .  Vestergade 30  .  8963 Auning  .  86 48 32 22  .  sparkron.dk

Masser af rabatter og fordele 
Bliv garant i Danmarks største garantsparekasse og få masser af fordele og rabatter.  
Kig ind i afdelingen i Auning og hør mere om, hvordan du bliver garant i Sparekassen Kronjylland. 

Garanterne får blandt andet rabat følgende steder:
 - Aarhus teater
 - Randers Kunstmuseum
 - koncerter med Randers Kammerorkester
 - Værket i Randers
 - Tinghallen i Viborg
 - Fjordcentret i Voer

samt tilbud om unikke  
rejser og arrangementer

HUSK!

Det er helt gratis 

at flytte dine pengesager 

til Sparekassen Kronjylland.

Auning Blomster
www.auningblomster.dk

a/s
industrivej 114 · 8963 Auning
tlf. 87 10 97 37 · telefax 86 48 44 56

Ørnborgvej 24 · 8960 randers SØ 
tlf. 87 10 97 37 

www.houlbergwittrup.dk

BESTYRELSEN BESTÅR AF:
Sonja & Kaj Jensen Tlf. 86 48 30 36
Inge & Jens A Laursen   Tlf. 51 86 14 24
Hanne & Kell Andersen   Tlf. 61 28 76 01
Ilsa Nielsen Tlf. 86 48 37 29
Inge & Eigil Madsen  Tlf. 22 41 72 18
Karin Schmidt Tlf. 28 30 01 83
Birthe Poulsen & Jens Thomsen Tlf. 23 30 71 11

Livet HANDLER OM

 AT LEVE I NUTIDEN
 GLÆDE SIG TIL FREMTIDEN
 & LÆRE AF FORTIDEN info@bolighuset-grenaa.dk

AUNING BEGRAVELSESFORRETNING

Indgående kendskab til
Rougsø - Sønderhald - Midtdjurs

På betryggende måde hjælper
vi gerne med alt vedr. 

begravelse og bisættelse

86 48 46 45
Svarer døgnet rundt!

Tårupvej 21 - 8963 Auning - www.auningbegravelsesforretning.dk

Orla Pedersen
Eksamineret bedemand

Auning Blomster Interflora
Vestergade 4 • 8963 Auning

Tlf 8648 3145 • auningblomster@interflora.dk
WWW.auningblomster.dk

Industrivej 114 · 8963 Auning · Tlf. 87 10 97 37
Ørnborgvej 24 · 8960 randers SØ · Tlf. 87 10 97 37
www.houlbergwittrup.dk


