


Bliv medlem af Kulturklub FOKUS 
og få op til 10 GRATIS kulturelle 
arrangementer i efteråret 2022
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901 Strandvejen 19 - eventsalen
Lørdag d. 27.08 kl. 10:00-12:00
Kr. 150 (inkl. brunch)

FRA KR. 399*

Fællesskab
Vidste du, at det, at indgå i et fællesskab har stor betydning for 
vores mentale sundhed, og påvirker vores levetid? Som men-
neske har vi brug for at opleve, at vi er en del af noget. Vort 
liv beriges af kontakt med andre. Når vi møder andre i aner-
kendende fællesskaber, løftes vore øjne og vor krop får en ny 
holdning og udstråling, og vi får ny energi.

Derfor er det godt at være sammen. Det ved vi i KulturKlub 
FOKUS, og det er grundstenen for klubben. Vort program har 
som dets primære mål at bringe os sammen, dernæst at op-
løfte os ved oplysning. Smag engang på det forunderlige ord: 
oplysning. Det bærer en smuk dobbelthed: at vi kommer op 
ved viden og at vor viden lyser ud til andre og ind i os selv.

I år er det 150 år siden at N.F.S. Grundtvig lukkede sine øjne, 
men folkeoplysningen lever i bedste velgående. Kulturklub 
FOKUS bidrager til den stadige oplysning, og vort program er 
et godt eksempel på, at Grundtvigs ånd stadig lever og samler.

Vi glæder os til endnu en sæson i KulturKlub FOKUS.
Lars Bang Jensen
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Program-intro og brunch
Er du ny til KulturKlub FOKUS? Eller er du blot spændt på, hvad 
efterårets program byder på? 
Så mød op til vores introarrangement, hvor du kan blive klogere 
på KulturKlub FOKUS, hvem vi er og hvad vi tilbyder.

Der tilbydes brunch kl. 10-11 for 150 kr. Fra kl. 11 er arrange-
mentet gratis for alle interesserede.

Samarbejdspartnere

Tak til:
Musikkkens Hus - Aalborg Symfoniorkester - Vor Frue Kirke 
Gug Kirke - Hasseris Kirke - KUNSTEN - Aalborg Opera Festival
Aalborg Guitar Festival - Den Blå Festival - Grænseforeningen  
Folkekirkens Hus - Biffen - CineVista - Ældresagen 
Center for Grøn omstilling - Aalborg Kommune 
Lilleskolen - Kulturstationen

TILMELDING
BOOK NEMT PÅ: 
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

KONTORTIDER
MAN.-ONS. KL. 10.00-15.00
TORS. KL. 10.00-17.00
FRE. KL. 10.00-15.00



Læs mere på om arrangementerne på:
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Lisa Ekdahl
Svenske Lisa Ekdahl er til Jazz og Pop og 
har med sin fantastiske stemme vundet sig 
et stort publikum overalt i Skandinavien. 
Det er en flot gestus fra Musikkens Hus at 
vore medlemmer får mulighed for at møde 
Lisa Ekdahl til koncert i koncertsalen.

903 Musikkens Hus 
Onsdag d. 14.09 kl. 20:00 
GRATIS KulturKlub medl. 
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus 

Sebastian Klein 
– Naturen under pres - Grøn omstilling
Foredrag om en natur der er under pres fra 
befolkningsvækst og uhæmmet forbrug af 
jordens ressourcer. Mød en underholdende 
ekspert der guider os til at få mere styr på 
hvad der sker, og hvilke handlemuligheder 
vi hver især har. Med Sebastian Kleins for-
midlingsevne har du her en god chance for 
at blive tanket op på viden og tilmed også 
på humør. Mulighed for samtale og debat.

Trio con Brio 
Gug Kirke kan i år markere, at det er 50 
år siden, at byen fik en overraskelse af 
de helt store, da den enestående bygning 
voksede frem på bakken på vej mod Gug. 
Nu har vi alle taget kirken til os - og i Kul-
turKlub FOKUS elsker vi at komme der. 
Vi er derfor også blandt dem, der ønsker 
tillykke, og siger tak for mange års sa-
marbejde ved at bidrage med en koncert 
med Trio Con Brio - et kammerensemble i 
verdensklasse!  

904 Gug Kirke 
Lørdag d. 17.09 kl. 14:00  
GRATIS KulturKlub medl. 
Begrænset antal 

MEDLEMSPAKKEN
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Tirsdag d. 13.09 kl. 15:00 
Kr. 100 / GRATIS
I samarbejde med Grøn omstilling
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Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.



Læs mere på om arrangementerne på:
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Friis Arne Petersen: 
Verden af i går - Verden af i dag… 
Fiskersønnen fra Skagen med det lidt 
usædvanlige fornavn, har som diplomat op-
trådt på de bonende gulve verden over. Vi 
skal tale om rejsen verden rundt, men også 
om vor store tyske nabo, hvor han sent i 
karrieren fik lov til at komme forbi i vigtige 
år for Tyskland og for Europa. Denne livsre-
jse vil Jørgen Pyndt være formidler af. 

906 Strandvejen 19 - eventsalen
Mandag d. 19.09 kl. 19:00 
Kr.150 / GRATIS KulturKlub medl. 
og medl. Grænseforeningen 
Begrænset deltagerantal!

Joaquin Grilo & Selene
Munoz - flamenco
Sang og dans fra Andalusien 
Flamenco er styrke og passion i sin re-
neste form. Den andalusiske musik- og 
danseform er en smeltedigel af inspiration 
fra arabisk, indisk og sydeuropæisk kultur, 
og fortsætter med at udvikle sig i 2022. 
Musikkens Hus får denne aften besøg af 
to prominente, moderne flamenco dansere 
og deres ensembler. Oplev den verdens-
berømte Juaquin Grilo og Selene Munoz 
som er dronningen af dansk flamenco.  

905 Musikkens Hus 
Onsdag d. 21.09 kl. 20:00
GRATIS KulturKlub medl. 

Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

MEDLEMSPAKKEN

Vigga Bro på besøg
Vigga Bro har en enestående fortællekraft, 
og vil tage os med på en vandring ind i 
fortællingens historie og univers.  Vi skal 
tilbage til dengang, hvor fortælleren var 
det omvandrende bibliotek, der samlede 
de opnåede erfaringer og hændelser på 
jorden. Hændelser mellem mennesker og 
mellem magter. Vi skal tilbage til Biblens 
tider og til vikingetiden, hvor fortælleren 
var en højt værdsat person, som sikrede 
informationsstrømme og et kig bagud i tid 
og skik.  

907 Folkekirkens Hus 
Onsdag d. 21.09 kl.14:00
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl.
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Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.



Flugten til Sverige: 
Bernhard Posner på besøg 
Bernhard er en lille dreng, da han kom-
mer fra Tyskland til Danmark med sine 
jødiske forældre. Han er stadig dreng, 
da de må tage turen over Øresund til 
Sverige, for der at søge fornyet ly for Ad-
olf Hitler og hans mange sympatisørers 
vanvidstænkning. Bernhard Posner har 
gennem mange år sat tid af til at gen-
fortælle historien om dette vigtige kapitel 
i jødernes liv i Danmark.

Vor Frue Kirke 
Onsdag d. 12.10 kl. 14:00 
Gratis adgang  

I samarbejde med Vor Frue Kirke

Rasmus Bjerg Juleshow 
Engang for kort tid siden var Rasmus Bjerg 
en ukendt skuespiller ved Aalborg Teater. 
Nu er han national stjerne, og kendt for 
sine roller i bl.a. Flammen og Citronen og 
diverse satireroller. Han er en showman, og 
denne aften er han tilbage i byen, hvor han 
slog sine ungdomsfolder.
Eksklusivt tilbud til medlemmer af Kul-
turKlub FOKUS. 
OBS! Vi sidder alle oppe under himlen på 
2. balkon.

908 Musikkens Hus 
Lørdag d. 10.12 kl. 19:30 
Kr. 100 KulturKlub medl.  

Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

Grundtvig og kvinderne 
Else Mathiassen arbejder med teater og 
fortælling i regi af Teatret Bag Havet. Hun 
har sat sig for at genfortælle Niels Fred-
erik Severin Grundtvigs forhold til kvinder 
gennem en fortælling om de væsentligste 
kvinder i forfatterens liv. Vi er inviteret til et 
performanceforedrag, der understøttes af 
musikerne Karen Sørensen og Torben 
Lassen på flygel og trompet.  

Vor Frue Kirke 
Torsdag d. 03.11 kl. 17:00 
I samarbejde med Vor Frue Kirke.  
Gratis adgang - en del af ’’Grundtvig Lever’’

Søren Ulrik Thomsen 
og Det glemte kvarter
Søren Ulrik Thomsen er en poet med en 
stor fanskare. Han møder her frem med 
en stærk musikalsk opstilling i kælderen i 
Musikkens Hus. Her er mulighed for gen-
hør med gamle digte i ny musikalsk for-
klædning for en lille skare af medlemmer 
af KulturKlub FOKUS. 

909 Musikkens Hus
Lørdag d. 10.12 kl. 20:00
Kr. 100  KulturKlub medl.
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

Begrænset antal
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Medlemspakken. 

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Medlemspakken. 

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.



MUSIK

Prinsens Musikkorps 
på besøg 
Prinsens Musikkorps besøger Aalborg med 
koncerten ”Hyldest til den danske soldat”, 
og KulturKlubben er medarrangør af kon-
certen i Vor Frue Kirke, hvor der er plads 
til den store lyd. Dirigent er Peter Ettrup 
Larsen. 

Vor Frue Kirke 
Fredag d. 16.09 kl. 19:00 
I samarbejde med Vor Frue Kirke.  
Gratis adgang
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Den Blå Festival: 
Jan Harbeck Quartet
Åbningskoncert på årets udgave af Den Blå 
Festival. Jan Harbeck Quartet spiller mod-
erne akustisk jazz med et varmt, udtryks-
fuldt og imødekommende udtryk.
Det er musikere af højeste kaliber der spill-
er numre fra standardrepertoiret og egne 
kompositioner. Jan Harbeck, Tenorsax 
- Henrik Gunde,flygel - Eske Nørrelykke, 
Bas & Anders Holm, Trommer.
Klokken 18.30 afvikles program-intro til 
KulturKlub FOKUS i krypten. 

910 Hasseris Kirke
Onsdag d. 17.08 kl. 19:30
Kr. 100
Pris inkl. et glas vin. 

Pedro Navarro
Fuldblods flamenco fra Andalusien. 
31-årige Pedro Navarro har haft stor suc-
ces i sit hjemland, hvor han samler op 
mod 6000 gæster til sine koncerter. Han 
har optrådt overalt på kloden. I Europa, i 
de arabiske lande, i Australien og i USA og 
Canada. Hans repertoire spænder bredt fra 
den klassiske flamenco til de klassiske gui-
tar-mestre.  Koncerten er en del af Aalborg 
Guitar Festival 2022. 

911 Strandvejen 19 - eventsalen
Tirsdag d. 15.11 kl. 19:30 
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Opera-festival i Aalborg: 
Vox Nordic 
Gal og Genial er titlen på dette års udgave 
af Aalborg Opera Festival. Vi er inviteret 
til en festlig koncert, hvor vi skal opleve 
kendte og elskede sange som f.eks. 
Carmens drilske tango, den smukke Nes-
sun Dorma, den rørende Lascia Ch’io 
Pianga og ikke mindst det medrivende 
Fangekor fra Nabucco. 

Vor Frue Kirke 
Fredag d. 12.08 kl. 19:00
I samarbejde med Vor Frue Kirke.  
Gratis adgang
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Julekoncert
med Coro Misto

Se side 17

Medlemspakken. 

Medlemspakken. 

Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.

Kr. 100/GRATIS KulturKlub medl.
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MUSIK

Tjajkovskij, Stravinskij & Graf 
Den store kærlighed
- Koncertintroduktion v/Jan Mygind kl. 18.30

912 Tors. d. 08.09 kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl.

Fra Wien til Danmark
100-års jubilæum for Nielsens 
5. symfoni
- Koncertintroduktion v/Jan Mygind kl. 18.30

915 Tors. d. 24.11 kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl. 

Billetter udleveres på dagen i Musikkens Hus’ foyer fra kl. 19:00. Introduktion til koncerter afvikles i koncertsalen 
i kælderen fra kl. 18:30. Særlige ønsker til placering i sal og på balkoner kan ikke efterkommes. 

Billetterne er C-billetter. Forbeholdt medlemmer af Kulturklub FOKUS. Billetter til ikke-medlemmer 
købes gennem Musikkens Hus. Se nærmere om program på: www.aalborgsymfoni.dk.

Beethoven & Sjostakovitj
Film uden billeder
- Koncertintroduktion v/Jan Mygind kl. 18.30

914 Tors. d. 03.11 kl. 19:30
Kr. 175 Kulturklub medl. 

Schumann & Schubert
Musikkens mangfoldighed
- Koncertintroduktion v/Rolf Ruggaard kl. 18.30

913 Tors. d. 06.10 kl. 19:30 
Kr. 175 Kulturklub medl. 

Fællesspisning 
Der afvikles fællesspisning forud på 
Wiener-koncert på Restaurant Azzura. 

916 Tors.d. 24.11 kl. 17:00 
Azzura Kr. 150  
Inkl. bespisning m. et glas vin

Hyldest til 
Benny Andersen 

I august 2018 døde Danmarks store 
digter, Benny Andersen. Nu er nye og 

gamle kræfter samlet i en hyldest-
koncert til ordets og pianoets mester.  
Mød Rasmus Dissing, - vokal, Jens 
Jefsen, - bas, Henrik Gunde, - Piano 

og Morten Lund på trommer. 

Entre 250 kr. Billet købes via 
WWW.TREKANTEN.INFO. 
Arr: Lille Skole for Voksne 

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.30 
på Trekanten, 9220 Aalborg Ø.

  



ARKITEKTUR

917 Restaurant Fauna, Musikkens Hus 

Lørdag d. 24.09 kl. 10:00-12:00 

Kr. 250 (inkl. brunch) 

Kr. 60 (ekskl. brunch)  

Byen vågner 
Vi starter med brunch i Restaurant Fauna, 
Musikkens Hus, som efterfølges af en van-
dring langs den nye havnefront. Sammen 
med tidligere stadsarkitekt Knud Tranholm, 
undersøger vi betydningen af, at de cen-
trale havnearealer blev taget ud af drift og 
dermed kunne bruges til andre formål, og 
ikke mindst hvad denne omdannelse har 
betydet for Aalborg.   

Funkis kommer til byen
Fra Nørresundby til Aalborghallen. En van-
dring med arkitekt Erik Iversen. 

Vort lands største samlede præsentation 
af Funkis-arkitektur finder du på strøget fra 
Aalborghallen til brolandingen i Nørresund-
by. For os lokale er det måske et forhold 
vi ikke kender eller lægger mærke til, men 
hvert år opsøges gaden af udenbys gæster 
på opdagelse.   

918 Med start fra Nørresundby Torv 

Lørdag d. 24.09 kl. 14:00-16:00 

Kr. 60 / GRATIS KulturKlub medl.  

50 år med Exner 
I Gug Kirke kan du denne aften møde 
arkitekt Anne Marie Exner. Hun er datter 
af Inger og Johannes Exner, som tegnede 
Gug Kirke, der netop i år kan markere 
50-året for kirkens ibrugtagning. Har 
du kærlighed til kirken i Gug, er her en 
enestående mulighed for at komme tæt på 
de overvejelser, der lå bag det enestående 
kirkebyggeri.  
Arrangeres af Gug Kirke.

Gug Kirke 

Onsdag d. 16.11 kl. 19:00 

Gratis adgang. Alle er velkomne
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ARKITEKTUR LOKAL-HISTORIE

Byen Brænder  
Ketty Johansson var i en menneskealder 
en højt respekteret museumsleder ved 
Sundby Samlingerne, der formidler bl.a. 
Nørresundbys historie. Vi har lokket Ketty 
til at genfortælle historien om den sidste 
store bybrand i Danmark. Den ramte Nør-
resundby den 17.juni 1865 og ødelagde 
hele Nørresundby. Af asken opstod den by 
vi kender i dag. Prisen er inkl. en kop kaffe 
/ the i pausen. 

919 Det gamle Rådhus 

på Nørresundby Torv 

Torsdag d. 27.10 kl. 15:00 

Kr. 100 / 60 KulturKlub medl.  

Hvor er ulven blevet af? 
Jakob Ørnbjerg er historiker, en stor kend-
er af Aalborgs middelalderhistorie, og dertil 
en dygtig formidler af sin viden. Vi har bedt 
ham fortælle om den gang ulven var her 
- sådan for alvor. Dengang hvor der blev 
afviklet store landsdækkende koordinerede 
indsatser for at skærme bøndenes husdyr 
for truslen fra rovdyrene.  
Prisen er inkl. en kop kaffe / the i pausen.
 

920 Aalborg Rådhus 

Torsdag d. 10.11 kl. 15:00 

Kr. 100 / 60 KulturKlub medl.  

Oplev:
Farvel til Krydstogtskibet: 
Ocean Majesty
955 Vi mødes i gården ved Aalborghus Slot 

Mandag d. 22.08 kl. 18:30 

Kr. 100 / 50 KulturKlub medl. 

Karolinelund i 200 år
956 Vi mødes på Jakob Ejersbo Plads 

Onsdag d. 24.08 kl. 10:00 

Kr. 100 / 50 KulturKlub medl.  

Lad gaderne fortælle
957 Vi mødes ved Rådhuset på Gammel 

Torv 

Torsdag d. 25.08 kl. 10:00 

Kr. 100 / 50 KulturKlub medl. 
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Mere info på: 
www.fokusaalborg.nemtilmeld.dk

  



Kim Leine  
Kim Leine har, siden sin forfatterdebut 
i 2007 med romanen Kalak, udgivet en 
lang række bøger og tilsvarende modta-
get en lang række priser og anerkendel-
ser. Kom og hør ham fortælle om hans  
seneste roman; Karolines Kærlighed, og 
hans eget liv og øvrige forfatterskab.

921 Folkekirkens Hus 
Torsdag d. 06.10 kl. 15:00 
Kr. 150/100 KulturKlub medl.  

Marie Bregendahl  
Du som er i himlen - film og fortælling
Anette Leonora Andersen er formidler, når 
vi skal møde forfatterinden Marie Breg-
endahl. Det sker ved fortælling, og ved at 
vi ser den, til tider lidt barske, ny-produc-
erede film “Du som er i himlen”. Her får vi  
muligheden for en beskeden tidsrejse i en 
jysk virkelighed med et spændende syn  - 
også på kvinders position gennem tiderne. 

922 Nordisk Film Biografer, Kennedy 
Onsdag d. 26.10 kl. 11:00-13:00 
Kr. 120/60 KulturKlub medl.  

Forfattergudstjeneste
med Dy Plambeck 
Dy Plambeck fortæller i en uprætentiøs 
og humoristisk stil med stor sproglig præ-
cision og fascinerende dybde om skelsæt-
tende nedslagspunkter fra livet; barndom-
men, familielivets kriser, voldsepisoder, 
kærlighed og tab, krigsdeltagelse og fød-
sel.  Efter gudstjenesten er Kulturklub 
FOKUS vært ved et glas vin i sognehuset. 
Her kan man også møde og stille spørg-
smål til forfatteren. 

Vor Frue Kirke 
Søndag d. 02.10 kl. 16:30 
Gratis adgang til såvel gudstjeneste 

som til efter-snak.

ORD- OG FORFATTERMØDER
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 *Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du Kulturklubbens nyhedsbrev, vil du altid blive informeret om evt. ændringer. 



På bustur: 
Vore store forfattere 
Vi besøger Johannes V. Jensen-
museet i Farsø, og vi kommer  til 
Jeppe Åkjærs Jenle ved Skive.  
Vi slutter turen af med besøg og 
aftensmad på Skovsgaard Hotel. 
Se mere på www.euroturist.
dk under bjælken tema-rejser. 
Turen afvikles af Euroturist og 
Knud Nørgaard, Nørager. 
Reserver plads ved henvendelse 
til Euroturist på tlf. 98113400 
eller køb via nettet. 

Søndag d. 11.09  
Pris 895 kr. inkl. forplejning

Jørgen Pyndt: Fra
bondedreng til journalist 
Jørgen Pyndt voksede op som bondedreng 
på Lolland og endte som journalist i Nordjyl-
land. Nordjylland har været hans hjemme-
bane siden slutningen af 1960erne, og han 
har haft sit virke både hos det daværende 
Aalborg Stiftstidende, Danmarks Radio og 
TV2/Nord. Med bl.a. formandsposten for 
Ordkraft og udgivelse af erindringsbogen 
”Lun luft & fedt ler”, fortsætter Jørgen Pyndt 
det aktive liv - også i den 3. alder.  

923 Folkekirkens Hus 
Onsdag d. 02.11 kl. 14:00 
Kr. 80 / 40 KulturKlub medl.  

Lotte Kaa Andersen 
’Den inderste kerne’ er en skæbnefortælling 
om lidenskab og videnskab, om sammen-
brud og svære valg og om at turde gå sine 
egne veje. I foredraget fortæller Lotte Kaa 
Andersen om seismolog, Inge Lehmanns 
liv og karriere og om den research, der lig-
ger bag arbejdet med at skrive romanen. 
Efter foredraget er der god tid til spørgsmål.

924 Strandvejen 19 - eventsalen
Mandag d. 07.11 kl. 15:00 
Kr. 120/60 KulturKlub medl.  
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 *Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du Kulturklubbens nyhedsbrev, vil du altid blive informeret om evt. ændringer. 



Læs mere på om arrangementerne på:
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Mit liv med Peter Bastian 
Altid allerede elsket
Helle Skaarup mødte sent i livet musiker-
en og forfatteren Peter Bastian. De blev 
gift og foretog en fælles rejse i den kristne 
tros verden. Peter Bastians sidste bog ud-
kom efter hans død og fik netop titlen: Al-
tid allerede elsket. Helle Skaarup er i dag 
forstander på Løgumkloster Refugium.
 

Vor Frue Kirke
Onsdag d. 26.10 kl. 15:00
I samarbejde med Vor Frue Kirke.

Gratis adgang.

Anna Grue er tilbage i byen 
Anna Grue slog sine ungdomsfolder i Aal-
borg i 70’erne, og siden er hun blevet en 
af Danmarks mest læste krimiforfattere. 
Hun er især kendt for serien om amatør-
detektiven Dan Sommerdahl, som siden 
har dannet grundlaget for Tv-serien af 
samme navn. Anna Grue blev i foråret 
nomineret til Blixen-prisen for romanen 
”Døden i kurbadet”, som vil være udgang-
spunktet for forfattermødet i FOKUShuset 
på Strandvejen.

925 Strandvejen 19 - eventsalen
Fredag d. 11.11 kl. 14:00 
Kr. 120 / 60 KulturKlub medl.  

Ingelise Bjørnvig er gæst 
- En højskoledag
KulturKlubben har inviteret Ingelise Bjørn-
vig fra Skørping på besøg, for at lade 
hende være vores vært for dagen. Vi skal 
høre om hendes onkel, forfatteren Thorkild 
Bjørnvig, og om om hans liv og værk, og 
sammen synger vi nogle af hans sange. 

926 Strandvejen 19 - eventsalen
Onsdag d. 16.11 kl. 10:00-15:00 
Kr. 120/60 KulturKlub medl.  

ORD OG FORFATTERMØDER
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Medlemspakken. 



ORD OG FORFATTERMØDER

Skørping bogby
Efter en kop kaffe og et stykke brød på Kul-
turstationen i Skørping, besøger vi Antikvar-
iatet på byens torv.
Her har vi inviteret Hans Bugge Mortensen 
til at fortælle om Herman Bang Selskabet 
og om forfatterens tilknytning til Skørping. 
Derefter skal vi på ”Vandring i Herman 
Bangs fodspor”, inden vi slutter af med en 
let spisning hos Kirsten og Frede Kanstrup 
på ”Hospitalet”. Prisen er inkl. let forplejning 
gennem dagen.
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927 Vi mødes ved Kulturstationen 
i Skørping
Søndag d. 23.10 kl. 10:00-16:00
Kr. 150 KulturKlub medl.
Inkl. forplejning

Læsegruppe med 
Anette Leonora Andersen
Holder du af at læse, og har du lyst til at dele 
og diskutere dine læseoplevelser med andre, 
så kom med i FOKUS’s nye Læsegruppe. For 
at komme godt i gang, læser vi ”Læseglæde 
og Læsefællesskab” til første gang – denne 
bog er inkluderet i prisen (værdi 249,-).  For-
fatteren bag bogen, Anette Leonora Ander-
sen sætter gang i samtalen hver gang, og 
guider os gennem litteraturen.

Vi mødes 6 gange fra august til marts 2023 
og udvælger sammen litteraturen til forløbet. 

Se mere om forløbet og tilmeld på: 
WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

Vores retter spirer 
med lokale råvarer 

og økologi
Book bord på 99 30 10 50 

eller på KAFFEFAIR.DK



Vi spiser hos Borgmesteren  
Vi skal have en let buffet i kantinen, der 
gemmer sig i bunden af Ejnar Packness 
fantastiske bygning fra 1907; Administra-
tionsbygningen. Efter spisning og en kort 
rundgang i bygningen krydser vi gaden og 
besøger Odd Fellow logens bygning over-
for. Her skal vi høre om sider af loge-livet 
og se det flotte hus.  
Pris er inkl. let spisning  

931 Kantinen i Administrations-

bygningen, Boulevarden 13 

Tirsdag d. 01.11 kl. 13:00 

Kr. 100 (inkl. let spisning)Herrefrokost på Kultur-
stationen i Fjordbyen 
Sammen med Kulturstationen i Fjord-
byen, inviterer KulturKlubben til en rigtig 
herrefrokost. 

Vi skal have os en fisk - en sild naturlig-
vis, og det der hører til. Lars krydrer med 
lidt godt fra slagteren og gamle oste som 
han har samlet fra nær og fjern. 

928 Kulturstationen, Fjordbyen 
Tirsdag d. 20.09 kl. 11:00 
Kr. 250 alt inkl.

FÆLLESSPISNING

Pladsen rundt  
Pladsen foran Aalborg Banegård er under 
omlægning. Langsomt vokser en ny plads 
frem. Hvad mon det bliver for noget? Det 
skal vi høre om, og vi skal se på pladsens 
udvikling gennem tiderne. Vi skal spise 
i restaurant Cafe Visa, og derpå på en 
lokalhistorisk vandring, der bringer os plad-
sen rundt og også et smut ind i Kildepark-
en.  
Pris er inkl. valgfri frokostret med et glas vin 
/øl / vand og en kop kaffe/the. 

930 Cafe Visa, John F. Kennedys Plads 1 
Tirsdag d. 25.10 kl. 11:00 
Kr. 160 alt inkl.

Strandvejen 19 - eventsalen
Lørdag den 12. november kl. 10.00
Kr. 150 alt inkl.   
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Brunch og Fællessang 
Først skal vi nyde en lækker brunchbuffet 
fra KaffeFair. Derpå skal vi motionere vore 
sangmuskler, når Alice Thaarup og Anders 
Moltsen inviterer til fællessang efter 
Højskolesangbogen. 

Pris inkl. brunch og adgang til Frede 
Kanstrup Snapse-bord.  



 BLUES I SAMARBEJDE MED:

Fair Fredagsbar Blues
Det danske bluesband, Beggars Blue, består af 
frontmand, guitarist og sanger Jan Edvard, samt 
rytmegruppen med Casper Bue på bas og Jan 
Hvingel på trommer. Bandet har arbejdet og tur-
neret sammen i over 20 år.
Bandets fundament i bluesmusikken er tydelig. 
Men forvent ikke et band, der er låst fast til en 
akustisk slideguitar, mundharpe og 12-takters 
blues. De bevæger sig meget i grænseom-
råderne mellem Blues/Rock/Country/Roots - 
med en tydelig kærlighed til fede riffs. Der kigges 
tilbage mod rødderne, men også ud til grenene. 
Indimellem avles der nye frugter.

Book bord og find priser på mad og drikke-
varer på: KAFFEFAIR.DK 

Strandvejen 19 
Fredag d. 19.08 kl. 14.00

Fair B&B Brunch & Blues
The Downshifters går ned i gear og spiller akus-
tisk blues- og rootsmusik i duo-form. Instrument-
erne er resonator-guitar, banjo, mundharpe, bas 
og fod-trommer. Repertoiret består af gammel, 
klassisk blues og roots - kombineret med originale 
kompositioner.
Duoen består af brødrene Bjerre, der har en lang 
historie som aktører i det østjyske musikmiljø. De 
har tidligere vundet Danish Blues Challenge og 
været DMA-nomineret som halvdelen af det for-
gangne The Cornfeds, der i løbet af ‘10-erne var 
aktive på både danske og europæiske bluesscen-
er. Kasper Bjerre - Bas, sang og fodtrommer
Sune Bjerre - Guitar, banjo, sang og mundharpe.

Book bord og find priser på brunch og drikke-
varer på: KAFFEFAIR.DK 

Strandvejen 19 
Lørdag d. 20.08 kl. 11.00 
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GRØN OMSTILLING

Himmerlandsbyen
I Aarestrup syd for Støvring har en 
gruppe voksne og deres børn i flere år 
været i gang med et spændende pro-
jekt, der skal gøre det muligt at leve på 
en måde, der i højere grad tager hensyn 
til jordens tilstande og menneskets be-
hov. Kersten Bonnen er vores guide. Et 
kør selv arrangement med mulighed for 
fælles kørsel.  

934 Vi mødes ved Himmerlandsbyen 
Torsdag d. 22.09 kl. 10:00 
Kr. 100 

Råt og Godt 
Råt og Godt er et genbrugsprojekt med 
base i det gamle remise-og værkstedsom-
råde syd for Banegården i Aalborg. Her 
er genbrug sat i system, og ting og sager 
omformes til nye møbler og andet inventar. 
Vi hører om opgaven og livet på værkst-
ederne, og som afslutning spiser vi en let 
brunch fra KaffeFair, som også er en grøn 
virksomhed. 
Pris inkl. let brunch.   

935 Råt og Godt 
Fredag d. 23.09 kl. 10:00 
Kr. 100 inkl. let brunch

Grøn julefrokost i møde-
stedet
Du indbydes til samvær, oplysning, 
fællessang og spisning af grønt i et ju-
let snit. Oplysningen udgøres af en 
fortælling ved FOKUS Folkeoplysnings 
direktør, Bjørn Salling, om hvordan FOK-
US bidrager til den grønne dagsorden. 
Anders Moltsen og Alice Thaarup inviter-
er til fællessang, og KaffeFair har sørget 
for et særligt grønt julebord.

936 Strandvejen 19 
Torsdag d. 08.12 kl. 11:00 
Kr. 150 alt inkl. 
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Julestue på Solgården 
Som regel har Bente og Lars en rolig 
hverdag på det lille husmandssted på 
landet, men når der er Julestue på Sol-
gården, er marken overfor gården fyldt 
med biler. Juletræer bæres ud, og der 
er masser af kaffe på kanden. Vi byder 
på en skive rugbrød fra KaffeFair med  
spegepølse lavet af gårdens egne lam. 
Der er mulighed for at fælde dit eget træ 
i skoven, ellers har Lars sørget for et fint 
udvalg. Stor rabat på juletræet til med-
lemmer af KulturKlub FOKUS.

Dall Møllevej 43, Svenstrup
Lørdag d. 17.12 kl. 10:00-17:00 
Se mere: www.bangforlag.dk
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JUL 
I KULTURKLUB FOKUS

Jul med Jonas 
På hjørnet af Vingaardsgade og Jernbane-
gade har Jonas sin butik med blomster. 
Han er en gammel kending i FOKUS, og 
er nu tilbage i programmet. Han vil komme 
med råd og vejledning til, hvordan du kan 
pynte op i de mørke efterårsmåneder. 
(Måske skal vi på jagt i det grønne efter 
ting fra natur og have, der kan bringe liv og 
oplevelse i mørketiden.)
Halvdelen af billetprisen går til Røde Kors 
arbejde i Ukraine // SOS børnebyernes ar-
bejde i Ukraine…

937 Strandvejen 19
Lørdag d. 26.11 kl. 14:00-16:00 
Kr. 100 / 50% til Røde Kors

Julekoncert med 
Coro Misto 
Ved denne julekoncert får vi lejlighed til at 
høre en kantate skrevet af orkesterets di-
rigent, Søren Birch. Koret ledsages af et 
lille kammerensemble på 8 mand.   
I samarbejde med Vor Frue Kirke.

938 Vor Frue Kirke 
Lørdag d. 10.12 kl. 15:00 
Kr.100/GRATIS KulturKlub medl.  
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Jule-tur til Malaga

se side 23

Grøn julefrokost 

se side 16
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Medlemspakken. 
Tilmelding 
nødvendig.



Michael Grøn på 
Galleri Jarsbo 
På vores gallerivandring dette forår, 
stødte vi på værker af Aalborg-kunstner-
en Michael Grøn. Det er farverige billeder 
fulde af fortælling. Et ungt billedunivers. 
Vi har sat Michel Grøn stævne i det lidt 
skæve kælder-galleri for at gå ham lidt på 
klingen.  
Pris er inkl. let forplejning. 

941 Galleri Jarsbo 
Torsdag d. 06.10 kl.19:00 
Kr. 100 
Inkl. let spisning

Marmor på KUNSTEN 
Nordjyske har anmeldt sommerens udstil-
ling ”Marmor” og har givet hele seks stjern-
er. Forkæl dig selv med et smut forbi og få 
styr på den fine markering af 50-året for åb-
ningen af museet i den gamle grusgrav ved 
Skovbakken. Vi skal på omvisning i udstill-
ingen sammen med Kirsten Trenskow. Eft-
er besøget kan vi spise sammen i museets 
hyggelige cafe - Alt efter eget valg/betaling. 

939 KUNSTEN 
Torsdag d. 18.08 kl. 10:00 
Kr. 150 / 100 KulturKlub medl. 
Med klub KUNSTEN er prisen kr. 100 / 50 

Kunstens dag 
i Højskole-kredsen 

Kl. 10.00: Kunst i Wien 
Vi får besøg af Birgit Hessellund, som tid-
ligere var inspektør på KUNSTEN. Hun 
skal fortælle om Hundertwasser, Klimt og 
Schieleess

Kl. 13.00: Gudrun Hasle  
Mød kunstneren Gudrun Hasle i et foredrag 
med titlen: “Når svaghed bliver til styrke”. 
Gudrun Hasle er stærkt ordblind, og hun 
benytter denne ordblindhed og deraf føl-
gende stavefejl som virkemiddel i sine bro-
derede værker. I forbindelse med Dronning 
Margrethes 50 års regerings jubilæum, er 
hun èn af 3 kunstnere, der skal skabe et 
kunstværk, som regering og Folketing vil 
skænke Dronning Margrethe. 
Prisen er inkl. kaffe / the 

940 Strandvejen 19 - eventsalen
Onsdag d. 05.10 kl. 10:00-15:00 
Kr. 150 / 100 KulturKlub medl. 
Mulighed for at spise i KaffeFair mellem 

kl. 12.00 og kl. 13.00 til en fair pris. 

KUNST
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Læs mere på om arrangementerne på:
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Atelier-besøg og mini-
koncert hos maleren 
Lars Johannesen
I Vodskov har Lars Johannesen et spæn-
dende atelier, hvor han udfolder sig med 
maleri og musik. Inden atelierbesøg og 
koncert, skal vi besøge både Hammer 
Kirke og kirken i Vodskov, som har hver 
deres særlige historie som hhv. mid-
delalderkirke og nyere kirke.
 
Et kør selv arrangement hvor vi mødes 
ved Hammer Kirke. Har du brug for et lift, 
kontakt Lars på Bangforlag@gmail.com.
Pris er inkl. let forplejning gennem dagen.

942 Vi mødes ved Hammer Kirke 
Lørdag d. 05.11 kl. 10:00-16:00 
Kr. 150  

Picasso på film
Vi skal se film om Pablo Picasso, naturlig-
vis den klassiske ”Surviving Picasso”, men 
også interessante klip fra gamle filmjour-
naler, der bringer os tæt på den hårdtar-
bejdende ildkugle fra Spanien. Drevet af 
Borgerkrigen i Spanien tog han Frankrig 
som et nyt hjemland. Filmdagen kan brug-
es som en optakt til vor fællesrejse i decem-
ber til Malaga, hvor vi også skal besøge det 
spændende Picasso museum.

Mulighed for tilkøb af forplejning gennem 
dagen til en rimelig pris, men du kan også 
medbringe en madpakke. Deltagere i Jule-
rejse til Malaga har gratis adgang.

943 CineVista
Tirsdag d. 15.11 kl. 10:00-15:00
Kr. 100

Møde med Jim Lyngvild 
Oplev et eksklusivt og underholdende 
foredrag med designeren Jim Lyng-
vild. Hør om hans kreative virke, hvor-
fra virkelysten kommer, og hvad der 
inspirerer ham.  Jim Lyngvild giver et 
indblik i sin udvikling fra reality stjerne til 
iværksætter. Foredraget varer en time. 
Herefter er der fri adgang til udstillingen 
SOLO. 

944 Voergaard Slot 
Torsdag d. 01.09 kl. 19:00-21:00 
Kr. 250 

945 Voergaard Slot
Torsdag d. 08.09 kl. 19:00-21:00 
Kr. 250 
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FILMKLUB FOKUS
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OFFICIAL 
COMPETITION

Spansk/argentinsk drama og kome-
die fra 2021 med Antonio Banderas 
og Penelope Cruz.
En rig forretningsmand hyrer en be-
rømt filmskaber til at hjælpe med at 
lave et nyt filmhit. En satirisk skil-
dring af filmbranchen med arrogante 
skuespillere og instruktører.

Vi mødes, som vi plejer, 4 torsdage kl. 13.30, og ser en rigtig god film.
Bagefter får vi en god, fælles snak om filmen over en kop kaffe og lidt sødt.
I programmet kommer vi vidt omkring i verden og møder fremmede kulturer, 

og får ny indsigt i, hvor forskellige liv der leves på kloden.  
946 Biffen - kr. 400/340*

THE LOST LEONARDO

Dansk dokumentarfilm fra 2021 af 
instruktør Andreas Kofoed og produ-
cent Andreas Dalsgaard.
Filmen handler om det nyfundne 
maleri Salvatore Mundi, der har af-
stedkommet en af nyere tids vilde-
ste kunstbegivenheder, som udover 
fagfolk, involverer både oligarker og 
saudiske prinser.
Og er maleriet i øvrigt malet af Leo-
nardo da Vinci?

SKOLEN VED 
VERDENS ENDE

Bhutanesisk film fra 2022.
Filmen handler om den aspirerende 
sanger, Ugyen, der bor med sin bed-
stemor i Bhutan´s hovedstad. Som 
en del af sin uddannelse udstatio-
neres Ugyen i Luana, den fjerneste 
dal i det bhutanske Himalaya, uden 
elektricitet, internet etc. Og otte dag-
vandringer fra nærmeste by.

KUPÉ NR. 6

Finsk film fra 2021.
En togrejse fra Moskva til Murmansk, 
hvor en ung, finsk, intellektuel kvinde 
møder en russisk minearbejder, og 
er tvunget til at dele den lange tog-
rejse med ham på en rejse blottet for 
komfort og luksus!
Undervejs bliver de to vidt forskellige 
mennesker klogere på hinanden, og 
sig selv.

1. SEPT. 29. SEPT.

27. OKT. 24. NOV.



FILM
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Tilbage til Wien
Vi skal se film fra Østrig og Wien. Deltog 
du i vor rejse til Wien, er der her mulighed 
for at få flere indtryk fra den rige historie i 
Wien. Er du på vej til Wien, er der mulighed 
for at få inspiration til rejsen. Dagen er 
fastlagt ud fra, at Aalborg Symfoniorkester 
denne dag har Mozart på programmet, og 
således er det muligt at fuldende dagen i 
Musikkens Hus med koncerten ”Fra Wien 
til København.” Se nærmere under Musik 
s. 7. Se tidsplan på www.fokusaalborg.
nemtilmeld.dk.

947 CineVista, Kjellerupstorv 2

Torsdag d. 24.11 kl. 10:00-17:00

Kr. 100
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HØJSKOLEKREDSEN
Gennem en del år efterhånden har 

vi haft højskolekredsen – et fællesskab,
hvor vi er sammen 10 onsdage i løbet 
af september, oktober og november

 fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00.

Alice Thaarup og Lars Bang Jensen 
er værter. Da suppleres lejlighedsvis 
af Anders Moltsen, som spiller op til 

fællessang i Eventsalen i FOKUShuset 
på Strandvejen, som danner rammen 

for vores højskoledage. I denne sæson 
kan du bl.a. opleve foredrag med 
Vigga Bro og Bernhard Posner og 
udflugter til bl.a. Bangsbo i Sæby. 

Se det fulde program og tilmeld 
dig på hjemmesiden:

WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Pris: Kr. 1150 / 760*

FILMDAG

Vi skal mindes Finn Richard og høre den 
gode historie om et langt liv i filmens 

verden.

Vi skal se de to sidste film hvor Finn var 
lokation maneger og vi får besøg af

 filminstruktør Marianne Blicher

Se mere: 
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

948 Tirsdag den 8. november 
Kl. 11:00-16:00

Nordisk Film Biografer Aalborg Kennedy
Kr. 150



UDFLUGTER
AFRIKA

Kunsttur til Vejen og Varde
Blandt kunstinteresserede er Kunstmu-
seet i Vejen kendt for en seriøs udstilling-
saktivitet – bl.a. inden for Symbolisme, 
da bygningen i sin tid var billedhugger-
en Hansen-Jacobsens hjem. A.P. Møller 
Fonden har doneret 20 mio. kr., så museet 
nu fremstår tidssvarende. 
Vi besøger også museet i Varde, som i 
nyere tid er blevet begavet med en samling 
af Frello-malerier. Frello var en outsider 
i den danske kunst, som sent i livet ud-
viklede sit eget maleriske univers. 

951 Opsamling ved vandtårnet
Lørdag d. 08.10 kl. 07:00-21:00 
Kr. 500
Pris er inkl. transport med bus, entré og delvis 

forplejning. 

22

Den italienske have 
& Mariager
Syd for Mariager findes et enestående 
haveanlæg og en italiensk inspireret bolig.
Vi besøger Aksel, som selvom at have pas-
seret de 90år, stadig passer have og 
bolig med flittige og omhyggelige hænder. 
Vi spiser en let frokost i haven, inden vi 
kører til historiske Mariager for en om-
visning – bl.a. i den gamle kirke. Et kør-selv 
arrangement med mulighed for samkørsel.

949 Gettrupvej 40, 9550 Vester Torslev
Onsdag d. 10.08 kl. 10:00-16:00
Kr. 200
Fælleskørsel: kr. 100 inkl. let frokost
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Vendsyssel rundt
Vi skal opleve Danmarks herlighed, når vi 
tager på rundtur i Vendsyssel. Det store 
landskab, himlen og havet. Vi skal have 
formiddagskaffe på Grenens Kunstmuse-
um hos Kirsten Lind. Vi skal gå en tur i 
Skagen på egen hånd, og på vej ud kører 
vi forbi Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. 
Frokost skal vi have i Nellemands have i 
idylliske Sæby. Her ser vi også kirken og 
den nye havne-udvidelse.

Sidst på dagen kommer vi forbi Lønstrup 
og samler murermester Kjeld Pedersen 
op. Han tager os med på en kort tur, gen-
nem det der er hans landskab, og vi kører 
en tur ud til fyret. Her kan du gå en tur 
på små to kilometer op til fyret og nyde 
udsigten sammen med manden der flyt-
tede det.

950 Vi mødes ved Vandtårnet bag 
Aalborg hallen 
Lørdag d. 20.08 kl. 07:00-18:00 
Kr. 600

A
u

g
u

st O
kt

o
b

e
r

*Prisen forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist eller på overførselsindkomst



AFRIKA

Op ad bakke for 
demokratiet i Afrika
Ved fhv. ambassadør i Uganda, Mozam-
bique og Burkina Faso, Mogens Pedersen.
Mogens Pedersen har oplevet udviklingen i 
tre afrikanske lande på nærmeste hold.
Han sætter fokus på demokratiets udvikling 
(eller afvikling).
Efter ca. en times foredrag lægges der 
op til debat om demokrati eller mangel på 
samme i Afrika. 

952 Strandvejen 19 - eventsalen
Mandag d. 22.08 kl. 15:00-16:30
Kr. 100
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Hvad laver vi, 
og hjælper det?
Ved formanden for Seniorer uden Grænser, 
Poul Kroijer
Poul Kroijer har gennem sit virke i SuG 
været involveret i rigtig mange projekter i 
Afrika, bl.a. mod sult og fattigdom, og mil-
jøprojekter. I dette foredrag vil han tage os 
med på sin rejse, og dele ud af de erfa-
ringer, han i tidens løb har gjort sig.

953 Strandvejen 19 - eventsalen
Tirsdag d. 20.09 kl. 15:00-16:30
Kr. 100
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Gud er overalt – 
om afrikansk religiøsitet
Ved Frede Hansen
Frede Hansen er hvert år turleder på ture 
til Uganda og driver Glocal Art i Dronnin-
glund med afrikansk kunst, hvor han ar-
bejder for at fremme forståelsen for den 
afrikanske kultur.
I dette foredrag fortæller han dels om den 
oprindelige afrikanske tro på ånder og 
levende døde, og dels om troens betyd-
ning og de mange fortolkninger i dag.

954 Strandvejen 19 - eventsalen
Torsdag d. 20.10 kl. 15:00-16:30
Kr. 100
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KULTUR-REJSER MED KLUBBEN

Afvikles i samarbejde med Euro tourist. 
Tilmeld dig rejserne og få mere info: 98 11 34 00 eller pr. mail info@eurotourist.dk

OSLO
31. august - 3. september

Munch-museet 
Nationalgalleriet

MALAGA
10. december - 14. december

Picasso museet
Al Hambra



Bliv en del af flere fællesskaber 

 

 

- Find efterårets hold på FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK


