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Grundtvigsk Forum i Jerne
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2020

Familie på farten - i Canada og Alaska
Mandag den 7. september kl. 13.45

Foredrag v/ Helge R. Kristensen og Anne Grethe Trangbæk

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle LandCruiser
og skiber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax i det sydøstlige
Canada sættes kursen mod Alaska. I 180 dage bliver LandCruiseren
en rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer ad nordamerikanske veje.
Foredraget er også en historie om:
- at være sammen om alt i døgnets 24 timer…
- at møde gæstfrihed og hjælpsomhed…
- at hilse på Leif den Lykkelige…
- at flygte fra en bjørn med to unger…
- at besøge danske udvandrere…
- at sparke dæk med trucker-chauffører på uendelige veje…
- at vaske guld og sig selv i floderne…
- at blive kølet ned i gletsjersøer og få varmen fra skovbrande…
- at lytte til ulvekoncert i vildmarken…
- at finde en ny lejrplads hver eneste dag i et halvt år…
… og meget, meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller om til
900 billeder underbygget af musik og reallyde.

Nils Holgersens forunderlige rejse
Tirsdag den 8. september kl. 14.00

Historiefortælling v/ sognepræst Elise Balslev

Vi skal på en tur op igennem Sverige og tilbage igen! Turen foregår på
gåseryg, og vi oplever alt set gennem en lille nisses blik, mens han flyver
med vildgæssene. Nissen hedder Nils Holgersen. Han var en helt almindelig dreng, men ond ved dyr og mennesker, så derfor blev han tryllet
om til at være så lille som en tommeltot.
På rejsen ændrer han sig, fordi han selv pludselig er afhængig af andres
hjælp og godhed. Han vokser som menneske og begynder spontant at
hjælpe sine venner, gæssene. Gåseflokken oplever mange farer undervejs og møder forskellige dyr på rejsen. Fortællingen er også en beskrivelse af den svenske natur og alle de historiske steder.
Selma Lagerlöf skrev bogen i 1907 til de svenske skolebørn, så de gennem oplevelse kunne lære deres fædrelands geografi at kende.

Kammermatiné i Jerne Sognehus
Onsdag den 9. september kl. 14.00
Koncert v/ Malwina Gahrn,
Jesper Topp og Mia Larsen

Denne eftermiddag byder vi på kammermusik i et samarbejde mellem
kirkens to organister, Malwina Gahrn og Jesper Topp, der for første gang
spiller koncert sammen.
Orglet er til lejligheden skiftet ud med klaver og cello, og programmet
indeholder værker af 250 års-jubilaren Ludwig van Beethoven, B. Marcello og Sergej Rachmaninov.
Derudover vil der blive spillet musik, skrevet for klaverets ældre fætter,
cembaloet, med værker af G. F. Händel og J. S. Bach, fremført af Jesper
Topp på cembalo og Mia Larsen på fløjte.

Miraklet på lossepladsen
Den alsiske Brorson

Torsdag den 10. september kl. 14.00
Foredrag v/ dr. theol. Jens Lyster

Foto: Birthe Juul Mathiasen

Miraklet er en uanselig herrnhutisk salmebog, trykt i Tønder i 1756 og
fundet på en losseplads.
Det ydmyge findested minder os om den samtidige Brorsons salme
”Den yndigste rose er funden” med verset ”Ak, søger de ydmyge steder”. Versets fortsættelse ”så får I vor Jesus i tale, thi roserne vokser i
dale” beskriver fundets åndelige rigdom!
Salmebogens mere end 200 salmer er digtet af skrædderen Peter Ernst
i landsbyen Ketting på Als efter en åndelig vækkelse i året 1744.
Hele forfatterskabet på 400 sider er nu genudgivet, smukt indbundet i
bogen ”Den alsiske Brorson”.

Generalforsamling
Grundtvigsk Forum i Jerne
Torsdag den 10. september kl. 16.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. På valg: Ingelise Wenzel og Mette Nørup (begge er villige til genvalg)
8. Valg af suppleanter. På valg: Elisabet Gøeg og Dorthe Jensen
9. Valg af to revisorer. På valg: Gudrun Nielsen og Kresten Østergaard
10. Valg af to revisorsuppleanter. På valg: Sonja Leschley Jacobsen og
Julius Jensen
11. Eventuelt

Samtaledag
Tema: Kloden kalder

Torsdag den 24. september kl. 16.30
Ideen med samtaledagen er at få så mange
som muligt til at tale med om et aktuelt og
relevant emne. Samtalen sættes i gang ved
hjælp af samtalekort. På kortene optræder
et udsagn med et tilhørende spørgsmål, som
deltagerne taler ud fra.
Udover samtalen er Højskolesangbogen,
kaffe, te og ølkage vigtige ingredienser
denne eftermiddag.
Arrangementet varer ca. 1 - 1½time.

Grundtvigsk Forums årsmøde 2020
Lørdag den 31. oktober
Rødding Højskole

Grundtvigsk Forums årsmøde finder i år sted på Rødding Højskole.
Grundet Covid-19 bliver årsmødet et endags-arrangement, og programmet ser derfor lidt anderledes ud, end det plejer.
Program (med forbehold for små ændringer):
10.00 – 10.30:

Indskrivning og morgenkaffe

10.30 – 11.15:

Gudstjeneste i Rødding Kirke

11.30 – 12.30:

Årsmødevelkomst i Køreladen
Generalforsamling starter
Formandens beretning og drøftelse

12.30 – 13.30:

Frokost

13.30 – 15.00:

Generalforsamling genoptages og afsluttes

		

med valghandling

15.00 – 16.00:

Kaffepause, herunder Årsmødetale

16.00 – 16.30:

Uddeling af N. F. S. Grundtvigs Pris

16.30 – 17.00:

Afrunding af årsmødet

17.00 – 18.30:

Let aftensmad/stående tapas

GRUNDTVIGSK FORUM I JERNE
BESTYRELSEN
Poul Nørup (formand)
Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø
Telefon: 51 22 48 91, mail: pon@esenet.dk
Tove Riber (kasserer og sekretær)
Spangsbjerghaven 154, 6700 Esbjerg
Telefon: 25 84 71 29, mail: triber752@gmail.com
Mette Nørup
Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø
Telefon: 21 46 67 58, mail: men@esenet.dk
Ingelise Wenzel
Tradsborgvej 80, 6731 Tjæreborg
Telefon: 24 76 28 96, mail: iwenzel@mail.dk
Lise Gahrn Mathiesen
Søndergårds Allé 5, 6700 Esbjerg
Telefon: 22 13 97 68, mail: liseogbjarne@gmail.com
Det er også muligt at kontakte bestyrelsen gennem
vores hjemmeside: www.grufo.dk

Alle GRUNDTVIGSK FORUM I JERNEs arrangementer
afvikles i samarbejde med JERNE MENIGHEDSRÅD.

