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Til Højskoleforeningens medlemmer   Audonicon, oktober 2022 

 

Efteråret er på vej, og nu, hvor corona restriktionerne er ophævet, glæder vi os over, at foredrag, 
studiekredse og kurser kan være som før pandemien bredte sig. 

Der er allerede gang i mange aktiviteter på Audonicon, men der er stadig kun et ret begrænset program med 
arrangementer for medlemmerne af Højskoleforeningen her i efteråret. Der arbejdes dog allerede nu på et 
mere fyldigt program til forårssæsonen. 

I juli måned lagde vi lokaler til en stor international konference om fællesskaber. Der var ca. 70 deltagere fra 
mange lande, og derudover et stort antal, som deltog virtuelt, således at der kunne sendes taler og billeder 
over internettet til og fra Audonicon. For at det kunne lade sig gøre, måtte vi anskaffe udstyr, som kameraer, 
mikrofoner og højttalere mv. Heldigvis fik vi fondsstøtte til at dække omkostningerne, og nu har vi så udstyret 
til fremtidige arrangementer. 

Audonicon har efterhånden en del år på bagen, henholdsvis 39 år for den ældste dels vedkommende og 33 år 
for den nyeste dels vedkommende. Der er voksende behov for mere vedligeholdelse, dels maling indvendig, 
dels udskiftninger af installationer så som varmtvandsbeholdere, toiletter, varmestyringspumper samt 
reparationer af udvendige døre og vinduer. Der er allerede foretaget udskiftning af alle lyskilder til LED og nu, 
set i lyset af energikrisen, skal vi prøve, om vi kan minimere elforbruget yderligere med mere automatik på 
lysanlæggene. Alene i hallen er der 100 elpærer i loftet, og selvom det er LED pærer, bruges der en del strøm 
i løbet af en dag, hvor lyset er tændt. Vi vil nu som et forsøg slukke for halvdelen af pærerne i hallen. 

I løbet af sommeren har vi fået en stor del af Audonicons facader malet, et arbejde som vi vil genoptage 
næste forår. Allerede nu står Audonicon som en flot hvid skulptur i landskabet. Der er ansat en 
deltidsmedarbejder på fleksjob til primært at varetage vedligeholdelse af udearealerne, som nu fremstår flot 
vedligeholdt. Vi havde en vandskade på en af de udvendige kloakker. Et afløb var ikke udført 
forskriftsmæssigt, og det bevirkede, at vand strømmede ud og skyllede mere end en kubikmeter grus væk. 
Det var heldigvis tale om regnvand. 

I en årrække har vi efter ansøgning årligt modtaget fondsgaver fra Eichner-fonden til støtte af driften af 
Audonicon.  Fonden er nu blevet nedlagt, da afkastet af obligationerne var meget begrænset på grund af det 
lave renteniveau. Fondens formue er derfor blevet uddelt til modtagerne af fondsstøtte.  I den forbindelse 
har Højskoleforeningen modtaget ca. 2.100.000 kr, hvilket vi selvsagt er meget taknemlige for. Pengene er 
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indsat i Merkur Bank og vil fortrinsvis blive anvendt til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på Audonicon i de 
kommende år. 

Vi er nu ved at undersøge, om en del af pengene skal bruges til etablering af et solcelleanlæg ved Audonicon. 

Karsten Munk Akademiet har i en årrække været fast lejer af lokaler på Audonicon, men Akademiet har nu købt 
sit eget kursuscenter på Mols, og har i den forbindelse opsagt sit lejemål hos os. Opsigelsen af lejemålet betyder 
en mistet lejeindtægt, men giver samtidig Audonicon betydelig mere fleksibilitet ved udlejning til andre formål, da 
Østauditoriet nu er tilgængeligt til andre kurser og arrangementer. Audonicon ønsker Karsten Munk Akademiet til 
lykke med det nye kursussted og takker for et godt samarbejde gennem sammenlagt mange år.  

Audonicon drives som bekendt ved frivillig arbejdskraft, men i de senere år er antallet af frivillige blevet færre på 
grund af høj alder og dødsfald, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at nye og yngre frivillige kommer til. Vi vil 
selvsagt gerne være flere frivillige, og der er også god plads til kvindelige deltagere.  De frivillige mødes fast den 
første mandag i måneden kl. 9. Klokken 10.30 er der fælles kaffepause, hvor vi drøfter, hvad der rører sig i 
samfundet og planlægger hvilke opgaver, der trænger sig på. Derudover møder nogle af de frivillige op flere 
gange om ugen og løser ad hoc opgaver. 

Da antallet af frivillige som nævnt er faldet, har vi været nødsaget til at ansætte lønnet arbejdskraft til nogle 
funktioner, rengøring, havearbejde og til at passe kontoret, ligesom eksterne håndværkere tilkaldes i lidt større 
omfang end tidligere. 

Arrangementer. 

Udover allerede afholdte arrangementer i efterårets løb, er der indtil videre planlagt følgende:  

 

Søndag den 30. oktober kl. 14-16             Østersø Mysterierne. Indledende foredrag ved Søren Dalsgaard 

Mandag den 31. oktober og  Eurytmikursus ved Anette Fredslund 

seks følgende mandage kl. 15.45 

Søndag den 20. november  Sjælens opvågning. Rudolf Steiners 4. mysteriedrama 

Søndag den 27. november kl. 10-16        Østersø Mysterierne, opfølgende seminar ved Søren Dalsgaard                           

Onsdag den 30. november kl. 19.30 Adventsforedrag ved Ralph Hasberg, Steinerskolen i 
Skanderborg    

Søndag den 25. december kl. 11 Juleforedrag ved Niels Henrik Nielsen 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.30 Foredrag ved Anders Høier. Titel følger senere. 

 

Yderligere oplysning om de enkelte arrangementer kan ses på Audonicons hjemmeside,  

www. Audonicon.dk under fanen ”Arrangementer” 
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Kontingentbetaling 2022 

Der vedlægges indbetalingskort for kontingent 2022. Kontingentet er uforandret kr. 210,00 for enkeltmedlemmer 
og kr. 350,00 for par. 

Nogle medlemmer har allerede betalt kontingent for 2022. For disses vedkommende vedlægges der ikke 
indbetalingskort. 

Der kan fortsat gives gaver med fuld skattemæssig fradragsret til Audonicon. Beløb indbetales til Merkurfonden 
med oplysning om, at gaven er bestemt til uddeling samt oplysning om CPR nummer. Konto til indbetaling er 
8401-128 31 36. 

Medlemssiden 

På Audonicons hjemmeside kan man under fanen ”medlemmer” finde tidligere regnskaber, referater fra 
årsmøder, udsendelser til medlemmer og vedtægter for Audonicon. 

Adgangskoder er:  hojskoleforeningen og medlem 

Audonicons Bogsalg 

Bogsalget har ændret sine åbningstider, så åbningstiderne er nu: Tirsdag og onsdag: 10-12, torsdag 10-14 og 
fredag 10-12 samt 16.30-18. 

Corporate Cooking ApS, med binavnet “Audonicons Køkken” ejes siden 1. juli 2020 af Audonicon 
og har nu været i drift i Audonicons regi i 2½ år. Køkkenet leverer økologisk mad ud af huset og til konferencer og 
kurser på Audonicon. Køkkenchef er Glenn Lave Kuntz. 

Årsmødet 2022 

Referat af årsmødet er vedlagt nyhedsbrevet. 

 

Med venlig hilsen 

Audonicon 

Bestyrelsen 

 

 


