
Grundtvigsk forum
 i jerne 

 
forår 2022



Mandag 
den 28. marts 

kl. 14.00

Fortælleeftermiddag 
"Ditte menneskebarn"

Martin Andersen Nexø skrev i 1917-21 så indlevende om lille
Ditte, som kom til verden uden for ægteskab og under fattige
kår. Det er en fortælling om uretfærdighed, men også om
kærlighed og mildhed og om drømme.

I vil opleve bogen levende gennem Elises genfortælling, og
efter pausen vil hun fortælle lidt om forfatteren, som både var
højskolemand og marxist og i øvrigt udlært skomager.

Genfortælling v. Elise Balslev



Tirsdag 
den 29. marts 

kl. 14.00

Da de store årgange var små
- om Esbjerg i 1950'erne

 
 

Officielt blev forholdene i Danmark nogenlunde normale
efter befrielsen, men krigen trak alligevel lange spor.
Rationeringerne blev ved frem til januar 1952, og biler og
oliefyr kunne man først købe fra 1957 uden særlig tilladelse.

Målt med nutidens målestok kan tiden synes fattig.
Mulighederne for at få sig en ordentlig bolig var vanskelige,
men sådan oplevede man det nødvendigvis ikke. Alene et
gymnastikstævne på Palads Hotel eller en fodboldkamp på
Stadion med EfB som vinder var stort. 

Foredrag v. Jørgen Dieckmann
Rasmussen



Tirsdag 
den 29. marts 

kl. 20.00

Jeanne d'Arcs lidelse og død
 
 

Jeanne d'Arcs lidelse og død (La Passion de Jeanne d'Arc) er
en stumfilm fra 1928 instrueret af den danske filminstruktør
Carl Th. Dreyer. Filmen omhandler Jeanne d'Arcs retssag,
dom og henrettelse i Rouen i 1431. Retten var sat af den
katolske kirke, som nåede at holde 29 møder om den
verserende sag.

Hos Dreyer er retssagen af hensyn til filmens udformning
skåret ned til en enkelt dag - og er i sit udtryk meget intens.
Filmen vises i Jerne Kirke med orglet som lydside -
improviseret af organist Jesper Topp. 

Stumfilm med improvisationsmusik
 af Jesper Topp 

I Jerne Kirke



Onsdag 
den 30. marts 

kl. 14.00

Mit arbejde på Vartov
 
 

Lise er vokset op med Højskolesangbogen i den ene hånd og
de grundtvigske tanker om ånd, frihed og fællesskab i den
anden hånd.

Lise beskriver, hvad der kendetegner det grundtvigske: det er
ord som ”glæde”. En glæde ved livet, fællesskaber og den
verden, vi lever i, der gør livet værd at leve. På Vartov og i
Grundtvigsk Forum arbejder hun ud fra dette grundtvigske
tankesæt.

Det handler om at formidle, hvorfor det stadig er relevant at
forholde sig til det tankesæt og til den virkelighed, vi er en del
af i dag. Det er derfor Grundtvigsk Forum findes. 

Foredrag v. sekretariatsleder
 Lise Korsgaard 



Torsdag 
den 31. marts 

kl. 14.00

 "Hvad er et menneske?"

Sådan spørger salmisten i Det gamle Testamente - i salme 8,
som har et positivt menneskesyn. Bibelen har nu også andet
at sige om mennesket, end at det er skabt "kun lidt ringere
end Gud". Og med god grund. Heller ikke skønlitteraturen
beskæftiger sig med det entydigt gode menneske og
menneskeliv. Hvem gad også læse om det? 

Så hvad er da et menneske, når kristendommen og
litteraturen skal svare på det spørgsmål? Måske endda tale
med hinanden om det. 

Foredrag v. Solvej Paabøl Andersen



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
9.   Valg af to revisorer 
10. Valg af to revisorsuppleanter 
11. Eventuelt  
Er der forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens
pkt. 5), bedes de sendes til Mette Nørup (men@esenet.dk) senest mandag den
24. marts. 

Generalforsamling 
Grundtvigsk Forum i Jerne

Tur til Vartov 
den 4. -5. oktober 2022

 
Grundtvigsk Forum i Jerne har i

samarbejde med Jerne
Menighedsråd planlagt en 2-

dages tur til København, hvor vi
besøger Vartov. Endvidere

besøger vi Udby og
Rønnebæksholm.

Nærmere oplysning om turen 
følger senere.

Støt Grundtvigsk Forum
og bliv medlem

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.30 
i Jerne Sognehus 

 

Kontingent (100 kr.) kan betales via Netbank på foreningens konto i Sydbank: 
konto nr.: 7701-1251840. 
Husk at påføre dit navn ved indbetalingen. 
Det er dog stadig muligt at betale kontingentet direkte til Tove Riber.

Det koster kun 100,- 
per person per år. 

Kontakt Tove Riber 
på tlf: 25847129
eller 
på mail: triber752@gmail.com




