
Velkommen til foredragsrækken

“Viljestyrke
 er noget  vi gør

 - ikke noget vi har.

Viljestyrke
er at gøre ting, 

vi ikke har lyst til.

Men vi gør dem
 alligevel, og vi har 
det godt bagefter”.

Af Chris MacDonald

Kl. 19

i SOGNEHUSET
Kirkevej 15, Auning

2018-2019

Hvis dit liv var en film...

Foredrag af Jesper 
Emil Sørensen

Jesper Emil Sørensen
Forstander
Gudenaadalens 
Efterskole

“Hvis dit liv var en film, ville du så gå i biffen for 
at se den?”
Hvordan administrerer du dit liv? Er dit liv spæn-
dende? Kan man kun forvente gode ting skal ske 
for én? Er man en fiasko, hvis man ikke har 1000 
venner på facebook?
Mange spørgsmål rejser sig og mit lille causeri vil 
forsøge at finde svar på, hvordan man skaber et 
godt og meningsfyldt liv for én selv, men bestemt 
også for andre.
 
En aften med humor og stof til eftertanke...

Film om lokal-liv ca. 1950’erne

Film ved Ejvind
Nielsen, Nørager

Ejvind Nielsen vil vise og kommentere en film fra 
1950’erne. Om dagliglivet og enkelte festligheder.

Det var lidt usædvanligt med levende film om 
dagligliv og festligheder så tidlig i vores nyere  
historie. 
Der er også indslag om områdets Herregårde – 
en levende film, som er se-værdig.

Ejvind Nielsen er desuden kendt for sin store in-
teresse for lokal historie. Rougsø Egnsarkiv er 
base for Ejvinds virke, bl.a. som formand.
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TLF. 86 48 41 72 · www.auningblik.dk

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

Tirsdag d. 8. jan. 2019 kl. 19 Tirsdag d. 5. feb. 2019 kl. 19 Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19

40 år som murermester

Fortælling ved
Hans Ulrik Jensen

Hans Ulrik Jensen
murermester

40 år som murermester i Auning, med spænden-
de byggeprojekter som kirker, kloster, og større 
projekter som AROS med flere. Industribyggerier 
f.eks.  Novopan A/S (nu Kronospan). 
Herudover restaureringsprojekter på GL. Estrup, 
Det grønne museum Gl.Estrup, Løvenholm Gods, 
Stenalt Gods, Ny sommerbolig Skødshovedgård 
Mols, Meilgård Slot, præstegårde, Molskro-
en, Strandhotellet Femmøller, Lyngsbækgård, 
Strandvejsvilla Hellebæk, Hotel Bretagne Horn-
bæk. Restaurering af sommerbolig for kunst-
neren Per Kirkeby, samt nogle af hans murede 
skulpturer, og øvrige projekter som HUJ A/S har 
gennemført igennem tiden.
Hans Ulrik Jensen vil også fortælle om sit orga-
nisationsarbejde i Dansk Byggeri, tillidserhverv 
som syns- og skønsmand og faglig dommer i 
Voldgiftsnævnet.

HUSK DEN
ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for  
AKTUELLE AFTENER i AUNING  
afholdes den årlige generalforsamling  
umiddelbart før foredraget d. 8. januar 2019  
kl 18.30 - 19.00 i Sognehuset.
Alle som har adgangskort til sæsonens  
foredrag, har stemmeret. 
Dagsordenen er i henhold til vedtægterne.
Velkommen også til generalforsamlingen.

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

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

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   

WE DRESS PEOPLE

WAGNER
AUNING 

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

Wagner Auning wagnerauning
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GVelkommen til foredragsrækken

BETALING OG 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 til ca. 21.30

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, Auning Tlf. 51 86 14 24
Hanne & Kell Andersen, Auning Tlf. 60 23 17 04
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 Schmidt, Auning Tlf. 28 30 01 83

Tag en stille dans, ikke så hurtigt.

Livet er kort.

Musikken varer ikke ved.

Når du farer sådan afsted, mister du 
halvdelen af glæden ved at nå det.

Når du bekymrer og skynder dig hele 
dagen, er det som en uåbnet gave - bare 

smidt væk.

Livet er ikke et væddeløb.

Tag det med ro.

Hør musikken inden sangen er forbi.

Ukendt forfatter

Vi håber på god tilslutning til 
disse aftener.

Bestyrelsen for:
AKTUELLE AFTENER I AUNING

Tirsdag d. 18. sept. 2018 kl. 19 Tirsdag d. 30. okt. 2018 kl. 19 Tirsdag d. 27. nov. 2018 kl. 191. 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

En stille dans

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

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

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

Fiktion og fantasi
 - monstret indeni

Foredrag af
Mathias Clasen

Mathias Clasen, lektor
Aarhus Universitet

Vi mennesker bruger utrolig meget tid i opdig-
tede verdener. Ville vi overhovedet kunne trives i 
en verden uden kunst, fantasi og fiktion? 
Vores behov for fan-
tasirejser ligger til- 
syneladende dybt ind-
lejret i vores natur, 
og vi bruger fik-
tionen til at udvide 
vores erfaringshori-
sont og til at tilpasse 
vores bevidsthed, til at finde mening i tilværelsen 
og til at justere vores moralske kompas.
Uhyggelig fiktion kan også bruges til at skabe 
kontrast til vores hverdagsliv med selvangivelser 
og sure madpakker.

Arrangeres denne aften i samarbejde med 
Folkeuniversitetet Norddjurs.

Tegning af Jens 
Ravnholm.
Ejes af Per 
Sørensen, Kolding

Julens traditioner 
- fra hedenskab til gaveræs

Benno Blæsild, tidligere inspektør i Den Gamle 
by i Århus.

Benno Blæsild, der som verdens første julein-
spektør har stået for julen i  Den Gamle By i Århus 
fra 1997 til 2004. Den danske jul indeholder ele-
menter, der kan føres direkte tilbage til den old-
nordiske hedenskab; men som vi fejrer den i dag, 
har julen kun et par hundrede år på bagen.

Drachmanns Venner

Sange og fortællinger af Lene Oustrup &
Peter Lorenzen

Drachmanns Venner er navnet på en musikalsk 
duo fra Nørup ved Vejle. Den består af Lene Ou-
strup og Peter Lorenzen.
De er meget optaget af Holger Drachmanns viser 
og sange - såvel som hans liv og levned, og de vil 
underholde, synge, spille og fortælle.
Der vil også blive plads til nogle fællessange.
De supplerer koncerten med historier og  
anekdoter fra Holger Drachmanns liv og færden 
rundt omkring i Danmark og udlandet samt 

oplæsning af hans 
digte og andre værker.

Holger Henrik 
Herholdt Drachmann 
(født 9. oktober 1846 
i København, død 14. 
januar 1908 i 
Hornbæk).


