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Dengang vi drog af sted
Mandag den 23. marts kl. 14.00
Foredrag v/ Mette og Poul Nørup

Mette og Poul tager os med på vandretur
gennem grænselandet: Fra det sydvestligste hjørne af landet, hvor Vadehavet,
Danmark og Tyskland mødes, til Padborg,
hvorefter vi følger gendarmstien, der er
kendt som én af Danmarks smukkeste
vandreruter.
I forbindelse med foredraget skal vi synge
sange, se billeder og høre fortællinger om
egnen og de nationale følelser, der siden
1864 har været en del af grænselandets
identitet.

Det moderne Indien
Tirsdag den 24. marts kl. 14.00

Foredrag v/ Jørgen Dieckmann Rasmussen

Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
giver os et indtryk af det Indien, der
spiller en stigende rolle på verdensplan
og fører os til bl.a. provinsen Punjab,
sikhernes gyldne tempel i Amritsar, hovedstaden Delhi, Agra med Taj Mahal og
giver os et indtryk af livet i Indien i dag.

Musik og poesi i Jerne Sognehus
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30
I anledning af 250-året for Beethovens fødsel
spiller pianisten Christina Bjørkøe værker af
den store komponist, og digteren Niels Hav
læser digte fra sin nye bog ”Øjeblikke af lykke”,
som tager afsæt i komponistens vitale værker.

Onsdag den 25. marts

Historiefortælling, frokost og foredrag

Dagens program
Kl. 10.00: Historiefortælling

Vi skal på tur - på gåseryg - op
gennem Sverige og tilbage igen,
når Elise Balslev genfortæller
Selma Lagerlöfs ”Nils Holgersens
forunderlige rejse” fra 1907.

Kl. 12.00: Frokost i sognehuset

Pris: 80 kr.
Tilmelding senest den 23. marts
på e-mail: pon@esenet.dk eller pr.
sms til tlf. nr.: 51 22 48 91

Kl. 13.00: Foredrag

I sit foredrag fortæller Kaj Mogensen om Astrid Lindgrens forfatterskab og følger bevægelsen fra
hverdagsfortællinger (Emil fra
Lønneberg) over eventyr (Pippi
Langstrømpe) til de store myter
(Ronja Røverdatter, Mio, min Mio
og Brødrene Løvehjerte).

Anne-Cathrine Riebnitzsky
Torsdag den 26. marts kl. 14.00
Foredrag v/ Erik Paabøl Andersen

Erik Paabøl Andersen fortæller i sit foredrag om
forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky, der voksede
op i en familie, som var mærket af disharmoni. Hun
modtog i 2013 De Gyldne Laurbær for romanen
Forbandede yngel, der trækker spor til nogle af de
oplevelser og ar, hun har med sig fra sin barndom
og ungdomsår.

Generalforsamling i Grundtvigsk Forum i Jerne
Torsdag den 26. marts kl. 16.30
Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne (se grufo.dk)

Grundtvigshusfondens årsmøde
Mandag den 20. april kl. 19.00 i Sædden Kirkes mødelokaler
Foredrag v/ Jørgen Dieckmann Rasmussen: Kirken og besættelsen

Tilmelding
til Lisbeth Bjerregaard-Andersen på
telefon: 2462 7083
senest 13. april

At nazisternes magtovertagelse i Tyskland i januar 1933
ville få indflydelse på landets politiske system og føre til
demokratiets afskaffelse var alment kendt. At det også
ville få indflydelse på de kirkelige forhold blev tidligt erkendt i internationale, kirkelige kredse. Med få undtagelser var danske gejstlige dog ikke at finde blandt de første
i modstandskampen, men på de indre linjer blev der
diskuteret heftigt, om man skulle støtte samarbejdspolitikken eller gå efter ”norske tilstande”. Nogle præster trådte
dog i karakter og kom også til at betale den højeste pris for
det. Kaj Munk var én af dem.
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