
 

 

 

 

 

 

 Julen 2017  

Til medlemmerne af  

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner pædagogik. 

Vi ønsker alle et godt nytår, mens vi ser tilbage på 2017.  

Der har været mange spændende og inspirerende foredrag – om 
børnesygdomme, om biodynamik, om Jellingstenen og 1. juledag et foredrag om 
Jomfru Sophia. Audonicon kom helt til sin ret ved besøget af eleverne fra 
Flensborgskolen, der optrådte med eurytmi og orkester. Klaus Barfod kom med 
Mysteriedramaet " Indvielsens Port". Derudover har vi haft kurser og 
kunstneriske oplevelser. Vi har også haft besøg af kunstnere som Caroline 
Henderson, Søren Huss og Hanne Boel, der har trukket publikum til, som ellers 
ikke har været i huset. Både publikum og kunstnere har været meget begejstrede 
for vore fine lokaler. 

Vi har haft en vellykket arbejdsdag, hvor blandt andet flisebelægningen fik en 
overhaling. Det gav et udendørs løft. Vestauditoriet er blevet malet og står nu 
lysere og roligere. Audonicon-kredsen, som blev dannet ved sidste årsmøde, har 
haft månedlige møder til støtte for bestyrelsen, og kredsen har desuden 
besluttet, at man den første mandag hver måned kan møde op til praktisk 
arbejde fra kl. 9 - 13 under Arne Elds ledelse. Tak for det! Alle, der har lyst til at 
give en hjælpende hånd, er hjerteligt velkomne. 

Desværre går en del af vores kultur i en materialistisk egoistisk retning, hvor 
man kan opleve: "Først mig selv og så mig selv". På den baggrund er det en 
fornøjelse at træde ind på Audonicon, som præges af frivilligt og uegennyttigt 
arbejde, foredrag, hvor man bliver løftet og ser ting i et højere perspektiv og 
musikalske oplevelser, hvor man føler sig hensat til en anden verden. Man 
oplever imødekommenhed og glæde. 

Nogle lejere har forladt os, men heldigvis er andre kommet til, og så har vi 
oplevet, at andre atter er vendt tilbage til Audonicon. 

Søndag den 11. marts er der årsmøde fra kl. 10 - 15 på Audonicon. Vi håber, at 
mange vil møde op, og hvis nogen har lyst til at indtræde i bestyrelsen, er man 
meget velkommen til at stille op til valg til bestyrelsen, vi har plads til 6 mere og 
har brug for flere til at løfte arbejdet.  

Pt. er vi tre i bestyrelsen, Louise Holt, Helle Gewecke og Carsten Møller 
Christensen, som skal bekræftes på mødet, da han er indsuppleret i foråret 2017. 

Vi vedlægger et program for foråret 2018, som vi håber I vil synes om. Det 
første, der foregår, er Hellig tre Kongerspillet og 14 dage senere kommer Randers 
Kammerorkester. 



Kontingent 

Vi har stadig brug for medlemmer og kontingentet for 2018 er uændret 210 kr. 
for enkeltmedlemmer og 350 kr. for par.  

 

Beløbet bedes overført til 8401 4200061. 

Gaver 

Ønsker man herudover at give Højskoleforeningen en skattefradragsberettiget 
gave. Kan man overføre et beløb til: 8401 1283136. HUSK at angive 
afsenderoplysninger og personnummer, så Merkur Fonden kan indberette dit 
gavebidrag direkte til skat - dette kan kun ske ved hjælp af CPR-nummeret. Det 
er vigtigt at huske at skrive følgende på sin indbetaling: "Gaven er bestemt til 
uddeling", ellers bliver beløbet tillagt fondens egenkapital og dermed ikke uddelt. 

Vi glæder os til det forsatte samarbejde på Audonicon. 

Nytårshilsner fra bestyrelsen 

 

***** 

I henhold til Højskoleforeningens vedtægter indkaldes hermed til årsmøde 

 

SØNDAG DEN 11. MARTS 2018 KL. 10.00 – 15.00 

 
  med følgende dagsorden: 

1. Beretninger 

2. Forelæggelse af revideret regnskab 

3. Valg til bestyrelsen *) 

4. Valg af revisor 

5. Anliggender **) 

6. Eventuelt 
  
   *) Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert 4. år.  

Ifølge vore vedtægter har bestyrelsen mulighed for løbende at 
supplere sig – og det har vi gjort med Carsten Møller Christensen, 
som skal bekræftes. Forslag til nye bestyrelses-medlemmer bedes 
meddelt kontoret senest den 28. februar, hvorefter opstillede 
kandidater kan oplyses ved henvendelse til kontoret. 

 
 **) Anliggender, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være   
 bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet. 
 

 

Audonicon – Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik - 
Grønnedalsvej 14 – 8660 Skanderborg – 8652 4755 – kontor@audonicon.dk – www.audonicon.dk 

mailto:kontor@audonicon.dk
http://www.audonicon.dk/

