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ØSTERGADE 5, 8963 AUNING. TLF. 86 48 31 33 FAX 86 48 45 86

Velkommen til foredragsrækken

AT LÆRE ER 
AT BØJE SIG 
OVER LIVET 

SELV
og fylde sind og øje

med tankens himmelhvælv,
at undres og betages,

når livet kommer nær,
at møde, når det dages,
en større sandhed dér.

i SOGNEHUSET
Kirkevej 15, Auning

2017-2018

AUNING 
CENTERVEJ 6 · 8963 AUNING  
TLF. 86 48 35 11 · FAX 86 48 43 38

HUSK DEN
ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for  
AKTUELLE AFTENER i AUNING  
afholdes den årlige generalforsamling 
umiddelbart før foredraget  
d. 9. januar 2018  
kl 19.00 - 19.25 i Sognehuset.

Alle som har adgangskort til sæsonens  
foredrag, har stemmeret. 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne.

Velkommen også til generalforsamlingen

4. AFTEN Tirsdag d. 9. jan 2018 5. AFTEN Tirsdag d. 6. feb. 2018 6. AFTEN Tirsdag d. 6. mar. 2018

Auning i billeder og tekst 

Foredrag af
Wallin Feder

Wallin vil vise billeder af huse og steder i byen, 
virksomheder og gårde i omegnen, og til billed-
erne knytte historier om de mennesker der har 
boet og levet i husene.

“At kende sine rødder er ikke så dårligt”.

Erindringsformidling kombinerer
kulturarv med pædagogik

Foredrag af Henning 
Lindberg

Henning Lindberg er 
uddannet lærer fra 
Marselisborg 
Seminarium og blev 
senere uddannnet 
dramapædagog

Henning Lindberg tog i 2006 initiativ til museets 
særligt tilrettelagte forløb for ældre ramt af de-
mens.
Med dette nye tilbud blev der bygget bro mellem det 
kulturelle og det sociale område. Og siden begyn-
delsen har beboere fra plejehjem og lokalcentre, 
private i grupper eller familier i flere generationer 
i stort antal haft glæde af tilbud i Den Gamle By’s 
erindringsformidling.

Mit liv i teatrets verden

Underholdning ved 
Agnethe Bjørn

I dette lille tilbageblik 
over mit skuespillerliv vil 
jeg forsøge at fortælle, 
hvorfor teatret er så fas-
cinerende en kunstart, 
der opsluger sine udø-
vere med hud og hår.
Der er gået mere end 50 
år, siden jeg første gang 

var på scenen, men stadig er hver eneste gang, jeg 
står over for et publikum, lige forventningsfyldt og 
nervøst sveddryppende for mig -
”Er det i dag, der bliver musestille, og nuet står og 
sitrer?”

Jeg vil fortælle lidt om min opvækst i Auning, på 
mejeriet i årene 1939 - 59, min baggrund for at 
nærme mig kunsten, og give smagsprøver på nogle 
af de mange skønne sange, jeg har sunget.
Jeg skal også nok fortælle nogen anekdoter om 
de store scenekunstnere, jeg har mødt og arbejdet 
sammen med - men et omvandrende ”Se og Hør” 
er jeg ikke. 

Håber Auning har lyst at følge med ! –

Ved klaveret sidder pianist Lisbeth Sylvest og 
lægger en smuk baggrund for de gode tekster.
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Nyt SyN Auning   |   Centervej 10   |   8963 Auning   |   Tlf. 87 86 95 23   

TLF. 86 48 41 72 · www.auningblik.dk

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

Best i l  f ra  vores  but ik ,  in te r f lo ra .dk
e l le r  v ia  mobi len .  Vi  sender  over  he le  landet .

BLOMSTER  ·  CHOKOLADE  M .M . ·  V IN , ØL  &  SP IR I TUS  ·  GAVER
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GVelkommen til foredragsrækken

BETALING
ADGANGSKORT 
til foredragsrækken koster kr. 200,-
Kortet kan købes i:
• Sparekassen Kronjylland,  Auning
• Eller ved indgangen umiddelbart før
   foredragene.

ADGANG til et enkelt koster kr. 50,-

HVOR  -
HVORNÅR 
OG EXTRA
Foredragene finder 
sted i Sognehuset, 
Kirkevej 15. 

Tidspunkt er altid fra 
kl. 19.30 til ca. 22.00

Kaffe / The og brød kan 
købes for kr. 10,-

BESTYRELSEN BESTÅR AF:
Sonja & Kaj Jensen, Tårup Tlf. 86 48 30 36
Inge & Jens A Laursen, Grund Tlf. 51 86 14 24
Bodil Jensen, Auning Tlf. 86 48 30 62
Ilsa Nielsen, Auning Tlf. 86 48 37 29
Gerda & Tage Iversen, Auning Tlf. 86 48 35 36
Inge & Eigil Madsen, Auning Tlf. 22 41 72 18
Karin & Thorvald Schmidt Tlf. 28 30 01 83

Jeg vil sidde på en havestol og drømme
om lidt sommersol

Og fløjte til en fuglehan, der bryster sig
som hver en mand

Og tænke på den tid der var, og tiden der 
vil komme

Og tænke på det nu som er, der lige 
straks er omme

Jeg rejser mig fra skærmens lys
Fanges i et lille gys

Ikke flere ord til mig - slut med denne 
lille leg

Tilbage til min dags små sysler

Og undgå kniber og skærmydsler

Frøydis Hjalmar

Vi håber på god tilslutning til denne 
sæson, som forestår.

Bestyrelsen for:
AKTUELLE AFTENER I AUNING

1. AFTEN Tirsdag d. 3. okt. 2017 2. AFTEN Tirsdag d. 31. okt. 2017 3. AFTEN Tirsdag d. 28. nov 2017

Hør kampen for at redde chimpanserne 
fra bl.a. fangenskab og krybskytter

Foredrag af
Sofie Meilvang

Biolog Sofie Meilvang 
fortæller underhold-
ende historier fra sin tid 
i Afrika, hvor hun arbej-
dede med at beskytte 
truede chimpanser 
langt inde i regnskoven. 

Hør om kampen for at redde chimpanserne fra 
bl.a. fangenskab og krybskytter.
Lær om det spændende liv på et meget anderledes 
kontinent med alt fra fascinerende natur og vilde 
dyr til fattigdom og ebola.
Sofie fortæller levende om, hvordan det er at  
håndopfostre en forældreløs chimpanseunge, 
lære chimpanserne og deres forskellige person-
ligheder at kende, overleve en regntid og dele køk-
ken med kakerlakker og fugleedderkopper. Hun 
vil også fortælle om 
sin tid i Kina, hvor 
hun arbejdede på en 
redningsstation for 
kravebjørne reddet 
fra de forfærdelige 
galdefarme.
Kan bjørne der har 
været udsat for 
den form for tortur  
virkelig få et godt 
liv?”

Historisk og maritim foredrag

Foredrag af 
Kåre Kristensen 

Kåre Kristensen har sejlet i 4 år, og fisket på 
Nordsøen i 2 år. Han er uddannet lærer og har 
undervist i mange år på VUC. 

Kåre fortæller bl.a. om:

- Sejlads med DFDS og ØK i 1960’erne. Hoved-
vægten er lagt på at beskrive arbejdslivet om-
bord, også med lidt muntre episoder. Der er en 
del historisk stof om DFDS og ØK.

- Forliset af udvandrerskibet Norge fra DFDS er 
det største forlis i dansk skibsfarts historie. Vi 
hører om udvandring og følger de dramatiske 
døgn og nogle af de overlevendes skæbner, bl.a. 
fra Læsø og Endelave, hvor efterkommere lever 
i dag.

Nye og gamle sange af Halfdan

Underholdning ved Ulrik R. Damm og Birgitte 
Kaas Sørensen

Ulrik R. Damm har været organist ved henholds-
vis Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i 
Randers.

Birgitte Kaas Sørensen har været korist ved Sct. 
Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved 
kirkerne i Kousted og Råsted og synger nu i Sct. 
Mortens Vokalensemble.

Ulrik og Birgitte arbejder sammen om et Børne-
kor på Jennumparkens fritidshjem, hvor Birgitte 
er institutionsleder.
Gennem dette arbejde og den fælles fortid i Sct. 
Clemens Kirke i Randers er de blevet inspireret 
til at tage ud at optræde sammen.

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 · telefax 86 42 46 96

www.houlbergwittrup.dk

Sommerdigt

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. 

Auning Afdeling, Centervej 8, 8963 Auning,            
Tlf. 8648 4766, www.sparekassendjursland.dk

Skift til
Sparekassen Djursland Auning

Sparekassen Djursland 
støtter lokale initiativer.

Vi banker for dig
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