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Mandag den 5. september kl. 14.00
OM HUNDREDE ÅR 

Foredrag v. forfatter Anna Elisabeth Jessen

Anna Elisabeth Jessen fortæller om sin bestseller
"Om Hundrede år" og om, hvordan det er at skifte
spor fra journalistikken og dokumentarismen til

fiktion.
Om hundrede år er en familiehistorie fortalt fra

skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag
fra 1914-2014, et for hvert år. Hundrede års
danmarkshistorie i et sønderjysk perspektiv.

 

Tirsdag den 6. september kl. 19.00
CÉSAR FRANCK
I Jerne Sognehus

 
Koncert v. Leena Kristiansen, violin og

Malwina Gahrn, klaver.

 
På programmet:

Præludium og koral FWV 21
Violinsonate i A-dur



Onsdag den 7. september kl. 14.00
OM GENFORENINGEN 1920 

Foredrag v. præst Jørgen Hanssen

Foredraget tegner et billede af skelsættende
perioder i H.P Hanssens liv. Dels hans opvækst på

Nørremølle, tæt ved Sønderborg; dels som
avisredaktør og far til ni børn i Aabenraa og

endelig som politiker i både Berlin og København.
 
 

Torsdag den 8. september 
Vi fejrer Grundtvigs fødselsdag

Kl. 15.00 
HVORDAN KUNNE DET SKE?

- Om maleren Emil Nolde.
Foredrag v. forfatter Hans Christian Davidsen

 
»Værket om Emil Noldes ideologiske udskejelser
og fortielser kan varmt anbefales. Hans Christian

Davidsen formår dels at håndtere mange
værdifulde oplysninger og perspektivere dem i et

veloplagt sprog, dels hensætte læseren til
perioden, da Tyskland kom på afveje. Det er på
én gang kunsthistorie, kulturhistorie og politisk
historie«, skrev JydskeVestkysten og gav bogen

seks ud af seks stjerner. 
Hans Christian Davidsen vil i dette foredrag

fortælle om sin litterære succes: "Nolde -
maleren, der trådte ved siden af."

 



Kl. 19.00 
HJEM TIL GÅRDEN

Foredrag v. provst Peter Ole Finnemann Viuff
 

Hvorfor skal man have en præst med, når man
skal på ’Herrens mark’? Hvordan var det at spise
’grøntsagssmat’ og grovvalset byggrød seks uger

i træk? Er ”simple living” vejen til et bedre og
lykkeligt liv? Hvor slemt kan troldefødder lugte,
når de ikke har været vasket i fire uger? Hvorfor
ser vi så meget reality-tv i vores tid? Kom og vær
med når Peter Præst/provst fortæller om et liv

som mønsterbryder og om sine oplevelser i
forbindelse med optagelserne til TV2-

programmet ”Hjem til gården”.

Kl. 17.30 
FESTMIDDAG

Pris: 150 kr. per person, inklusiv drikkevarer og kaffe.
 

Tilmelding enten mandag i sognehuset eller til Jerne
Kirkes kontor på tlf. 76104630 senest mandag den 5.

september kl. 16.00. 
 



Søndag den 11. september 
Kl. 16.00

SALMER & SANGE
Brorson / Belmann / Kingo

Afslutning på Grundtvigugen
 

Koncert i Jerne Sognehus v. Martin Schack og JAZZ PÅ DANSK.
 

Jazzfortolkninger af sange og salmer.
 
 

Pris: 100,- som betales kontant eller via MobilePay ved
indgangen.



TUR TIL VARTOV
Tirsdag den 4. oktober og onsdag den 5. oktober 2022

 
Grundtvigsk Forum i Jerne har planlagt en 2-dages tur til København, hvor

vi bl.a. besøger Vartov. 
Vi spiser frokost og får derefter en rundvisning på Vartov. Efter kaffen

skal vi på en (kort) guidet tur i ”Grundtvigs fodspor”. Aftensmaden
indtages ligeledes på Vartov. Om aftenen er der foredrag i

foredragssalen, hvor Sune Auken holder et foredrag med titlen:
Påskeliljen og påskeblomsten. 

Vi overnatter på Cab Inn City, ca. 15 minutters gang fra Vartov. Dagen
efter besøger vi Udby Præstegård (Grundtvigs fødehjem) med Grundtvigs

mindestuer, og Rønnebæksholm. 
På hjemturen spiser vi middag på Blommenslyst Kro på Fyn.

Vi kører med bus fra Jerne Sognehus tirsdag morgen den 4. oktober kl.
8.00 og kommer tilbage igen onsdag den 5. oktober om aftenen. Det

endelige program for turen uddeles i bussen.
 

Pris: kr. 1.750,- per person.
Tilmeldingsfrist: torsdag den 8. september.

Betaling: senest den 15. september 
på konto: 7701-1251840 mrk. ”Vartov”. 

Husk at skrive dit/jeres navn.
 

ÅRSMØDE PÅ VARTOV
Fredag den 28. oktober & lørdag den 29. oktober

Grundtvigsk Forums Årsmøde i Vartov/København.
Interesserede medlemmer kan deltage i årsmødet. 
Henvendelse til enten Tove Riber på tlf. 25847129 

eller Mette Nørup på tlf. 21466758.

Udby Præstegaard. Billedet er lånt fra www.lex.dk



Traditionen tro holder vi den årlige samtaledag. 
 

Samtaledagens tema bliver offentliggjort senere, se mere på grufo.dk.

SAMTALEDAG
Den 8. november kl. 16.30

i Jerne Sognehus

MANDAG DEN 28. NOVEMBER
GRUNDTVIG OG KVINDERNE

 
Et performanceforedrag ved Else Mathiassen,
som er fortæller, danser og foredragsholder.
Opføres i samarbejde med 2 jazzmusikere. 
Se www.grundtvig.dk - gå til Grundtvig lever!

 
Et arrangement i samarbejde med Grundtvigsk

Forum, Vartov, København.
 

Gratis adgang.

Foredrag i Sognehuset i Sønderris,

Krebsens kvarter 74




