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En cykelrejse fra Esbjerg til Makedonien
Mandag den 2. september kl. 14.00

Foredrag v/ Søren Olsen

Udlængslen voksede på de lange skoledage i gymnasiet, og i 
sommeren 2018 begav Søren Olsen sig ud på en 2700 kilometers 
cykeltur fra Esbjerg til Makedonien. I sit foredrag tager Søren os 
med på en rejse igennem ti lande. Turen bød bl.a. på lange dage 
på de tyske landeveje, telt blandt vildsvin i Slovenien, biljagt i 
Bosnien og madforgiftning i Kosovo. I alle lande havde Søren fan-
tastiske oplevelser med gæstfrihed. Foredraget handler derfor 
mere om mødet med mennesket end kilometerantal og højde-
kurver. Foredraget fokuserer også på historie. Når man cykler 
igennem Bosnien, kan hadet mellem befolkningsgrupper stadig 
mærkes. Borgerkrigen på Balkan er værd at huske. Søren besøg-
te derfor også byer som Sarajevo og Srebrenica, som i høj grad  
var knudepunkter under krigen i Bosnien.



En af Jerne Kirkes tidligere korsangere, Maria Bundgaard, Paris, spiller 
klaverkoncert i sognehuset.

Program:
F. Chopin: étude op. 25 nr. 1, As Dur
F. Chopin: ballade nr. 1, g-mol

L. Beethoven: Sonate nr. 30, E Dur

S. Rachmaninov: Études Tableaux, Op. 39 nr. 1
S. Rachmaninov: Préludes op. 23 nr. 3 & 4

Der er gratis adgang.

Klaverkoncert i Jerne Sognehus
Tirsdag den 3. september kl. 19.00



Historiefortælling, frokost og foredrag
Onsdag den 4. september 

Onsdag den 4. september 
kl. 10.00

Sognepræst i Bramming Sogn, 
Elise Balslev, genfortæller ”Stygge 
Krumpen” af Thit Jensen.

Vi følger Stygge fra han er ganske 
lille og sidder på sin mors skød i 
Budolfi Kirke og videre gennem
opvæksten og lever med i hans 
dramatiske liv som biskop op til 
Reformationen. 

Frokost
Onsdag den 4. september kl. 12.00

Pris kr. 70,- per person. Tilmelding til Jerne Kirkekontor, tlf. 76 10 46 30

Onsdag den 4. september 
kl. 13.00

Helle Skaarup, forstander på Refugiet 
i Løgumkloster, fortæller i foredraget 
”Peter Bastian - Altid allerede elsket - 
set fra sidelinjen” bl.a. om den gave, 
det var for hende at møde Peter 
Bastian og kærligheden i en sen alder. 
En gave, som også blev indledningen 
på en uafsluttet dialog mellem de 
to om livets storhed og ubetinget 
kærlighed.



Højmesse ved biskop Elof Westergaard
Søndag den 8. september kl. 10.00 

Denne dag fejrer vi som vanligt Grundtvigs fødselsdag i Grundt-
vigsk Forum i Jerne. I den anledning forestår Biskop Elof Wester-
gaard højmessen i Jerne Kirke kl. 10.00. 
 
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kirkefrokost og 
efterfølgende menighedsmøde i Jerne Sognehus. 
 
Her vil biskoppen komme med et oplæg og formand for menig-
hedsrådet, Dorthe Jensen, vil aflægge beretning om menigheds-
rådets arbejde.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Samtaledag
Torsdag den 12. september kl. 16.30--18.00

Tema: For Guds skyld

Går du i kirke? Kan du lide at gå til gudstjeneste? Er der dele af gudstjene-
sten, du gerne vil have lavet om? Skal gudstjenesten være mere moderne, 
eller er det dejligt med mange traditioner? Forstår du ordene ved dåben 
og nadveren?

Og hvem skal egentlig bestemme, hvordan gudstjenesterne skal foregå, 
og hvad der skal siges: Præsten, biskoppen, dronningen, kirkegængerne – 
eller dem, der ikke kommer, men måske egentlig gerne ville?

Kom til samtaledag i Jerne Sognehus og deltag eller lyt med, når vi taler 
om disse og flere spørgsmål.



Grundtvigsk Forums årsmøde i Vartov, Kbh.
25. og 26. oktober

Fredag den 25. og lørdag den 26. oktober danner Vartov i København 
endnu engang rammerne om Grundtvigsk Forums årsmøde. 

Er du medlem, og har du lyst til at deltage, kan du henvende dig til:

Tove Riber 
telefon 75 14 28 84 eller e-mail: triber@752gmail.com

eller

Poul Nørup 
telefon 51224891 eller e-mail: pon@esenet.dk



BESTYRELSEN I

Grundtvigsk Forum
I JERNE

Poul Nørup (formand)
Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø 
Telefon: 51224891, mail: pon@esenet.dk 

Tove Riber (kasserer og sekretær) 
Skoleparken 3 st. th. 6705 Esbjerg Ø 
Telefon: 75 14 28 84 / 25847129, mail: triber752@gmail.com 

Mette Nørup
Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø 
Telefon: 21466758, mail: men@esenet.dk 

Ingelise Wenzel
Tradsborgvej 80, 6731 Tjæreborg 
Telefon:75 17 02 25 / 24762896, mail: iwenzel@mail.dk 

Lise Gahrn Mathiesen
Søndergårds Allé 5, 6700 Esbjerg
Telefon: 22139768, mail: liseogbjarne@gmail.com

Alle Grundtvigs Forums arrangementer afvikles i samarbejde med Jerne 
Menighedsråd.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen gennem vores hjemmeside: 
www.grufo.dk


