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Grundtvigsk Forum i Jerne



Kære medlemmer af Grundtvigsk Forum i Jerne

Efter en dejlig sommer, men desværre også en langvarig Corona-

nedlukning, glæder vi os til igen at se jer.

Vi præsenterer her et spændende efterårsprogram, og vi har i

bestyrelsen bestræbt os på at lave en vifte, bestående af foredrag,

fortælling og koncert.

Samtaledagens tema og eventuelle ændringer i programmet vil I

kunne se på vores hjemmeside: www.grufo.dk

Mette Nørup

Formand for Grundtvigsk Forum i Jerne

KONCERT I JERNE SOGNEHUS
Søndag den 5. september kl. 16.00

En ægte musikalsk perle og et af de mest elskede værker indenfor

klassisk musik:

Franz Schuberts Klaverkvintet i A-dur op. 114, også kendt under navnet

"Forellekvintetten".

Medvirkende:

Navnet stammer fra Schuberts lied "Die Forelle", hvis melodi

bliver brugt som tema i værkets 4. sats. Sangen handler om en livlig og

munter fisk, der bliver jagtet af en fisker og til sidst fanget ved hjælp af

et snedigt trick. Musikken rummer derfor både ubekymret idyl og stort

drama.

Søren Storm, violin

Kirstine Frost Jessing, bratsch

Cecilie Schmidt Dam, cello

Thomas Andersen, kontrabas

Malwina Gahrn, klaver

Der er gratis adgang.



Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt i dansk

litteratur og hans digte helt centrale i den folkelige sang. Tænk blot

på ”Jens Vejmand”, ”Jeg bærer med Smil min Byrde” og ”Jeg er Hav-

Aakjær spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering

prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de

svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret og be -

tydning mod den åndløse og grådige økonomiske udnyttelse, han

så i sin samtid.

Aakjær virkede som forfatter, debattør, foredragsholder og kultur-

person, men størst var han i sin lyrik med samlinger som Fri Felt

(1904) og Rugens Sange og andre Digte (1906).

Johannes Nørregaard Frandsen vil i dette foredrag indkredse og give

eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.

Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning
Mandag den 6. september kl. 14.00

Foredrag v/ Johannes Nørregaard Frandsen

ren".



Jørgen Dieckmann Rasmussen giver os i dette billedforedrag et ind-

blik i det Indien, der spiller en stigende rolle på verdensplan.

Det moderne Indien blev skabt under frihedskampen mod England,

der betragtede Indien som imperiets juvel.

En af drivkræfterne bag løsrivelsen i 1947 var Mahatma Ghandi, som

formulerede de fleste af de værdier, det moderne Indien kom til at

bygge på. Og nu – efter mere end 70 år som selvstændig nation – er

Indien et moderne land, fyldt med kontraster.

Foredragets rejse begynder i Chandigarh, der er hovedstad i provinsen

Punjab, og som blev grundlagt som følge af udskillelsen af det mus-

limske Pakistan. Der fortælles om et besøg i sihkernes gyldne tempel

i Amritsar samt Indiens hovedstad Delhi, hvor bl.a. museet for Ghandi

findes, men mest interessant er nok fortællingerne om dagligdag og

livet i indiske familier i dag.

Det moderne Indien
Tirsdag den 7. september kl. 14.00

Foredrag v/ Jørgen Dieckmann Rasmussen



-

Vi elsker at synge Grundtvigs

salmer og sange og synger dem

ofte. Men hvordan hænger hans

omfattende digtning sammen

med hans egen personlige ud-

vikling? Hans holdninger skifter

temmelig meget igennem hans

89-årige liv, hvor han tager del

i alt, hvad der rører sig. Og selv

påvirker han det ikke så lidt -

både som digter, præst, oldtids-

forsker, historiker, politiker og

forfatter.

Grundtvig i ord og toner
Onsdag den 8. september  kl. 14.30 
Foredrag v/ Benneth Østergaard Petersen

Det, vi skal synge, vil blive belyst af fortælling om Grundtvigs liv og de

erfaringer og udviklingsstadier, der har præget det.

Aftensang i Jerne kirke og
efterfølgende fællesspisning
Onsdag den 8. september kl. 17.00

Vi fejrer Grundtvigs fød-

selsdag med aftensang

v/Ingelise Wenzel.

Efterfølgende er der fælles-

spisning i sognehuset.

Pris: kr. 100,- per person

inklusiv 1 glas vin eller 1

øl/vand og 1 kop kaffe.

Tilmelding til kirkekontoret

senest mandag d. 6/9



Violinisten Søren Storm

Larsen og organisten Lasse

Toft Eriksen spiller et festligt

og varieret program med

musik fra barokken og frem til

det 20. århundrede med vær-

ker af bl.a. Johann Sebastian

Bach, Ludwig van Beethoven

samt H.C. Lumbye og Johann

Strauss.

Koncert i Jerne Kirke
Onsdag den 8. september kl. 19.30

Koncert v/ Søren Storm Larsen og Lasse Tof Eriksen

At blive sig selv
- om Henrik Ibsens ”Brand” og ”Peer Gynt”

Torsdag den 9. september  kl. 14.00
Foredrag v/ Solvej Paabøl Andersen

Selvom Henrik Ibsen hører en anden tid

til, er hans værker stadig aktuelle.

Værkerne handler om forholdet mellem

sandhed og løgn, pligt og bekvemmelig-

hed, angst og mod, ideal og virkelighed,

om kald og ansvar, om at finde sig selv,

som det hedder nu om dage - eller at

blive sig selv, som Ibsen kalder det -

hvor faren er at blive sig selv NOK.

Med en genfortælling af de to gennem-

brudsværker peget på nogle af de

væsentlige temaer, som også genfindes

i resten af forfatterskabet.



Generalforsamling
i Grundtvigsk Forum i Jerne

Torsdag den 9. september kl. 16.30

Dagsorden: 1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Fastsætelse af kontingent

5.    Behandling af indkomne forslag

6.    Valg til bestyrelsen

8.    Valg af suppleanter

9.    Valg af to revisorer

10.  Valg af to revisorsuppleanter

11.  Eventuelt

Endelig dagsorden sendes til medlemmerne senest 14 dage før.
-

SAMTALEDAG
Traditionen tro holder vi den årlige SAMTALEDAG

Samtaledagens tema bliver offentliggjort senere,

se på grufo.dk

torsdag den 23. september 2021 kl. 16.00.



GRUndtvigsk 
       FOrum i Jerne
BESTYRELSEN

Mette Nørup (formand), Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø 
Telefon: 21 46 67 58, mail: men@esenet.dk 

Tove Riber (kasserer og sekretær), 
Spangsbjerghaven 154, 6700 Esbjerg
Telefon: 25 84 71 29, mail: triber752@gmail.com 

Poul Nørup, Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø           
Telefon: 51 22 48 91, mail: pon@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 

Alle Grundtvigsk Forums arrangementer afvikles i 
samarbejde med Jerne Menighedsråd

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen gennem 
vores hjemmeside: 

www.grufo.dk


	GRUFO efterårsprogram 2021
	bagside 120821



