
KULTURUGE I JERNE
DEN 25. - 28. MARTS



Mandag den 25. marts kl. 14.00

Mandag den 25. marts kl. 16.15

Familie på farten - Vandring for livet
Helge Rude Kristensen og Anne Grethe
Trangbæk

Kammerkoncert

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis
naboen holdt op med at ryge...Naboen
blev røgfri - og Helge på 69 år snørede
vandrestøvlerne.

På 73 dage gik han 3500 kilometer fra

Nordkap hjem til Give.

Undervejs var Anne Grethe i den gamle

Landcruiser hans uundværlige støtteteam.

Foredraget er ikke bare en palet af smuk

natur og spændende mennesker... men også en varm fortælling om,

at når to står sammen, så bliver det umulige muligt.

i Jerne Sognehus

med barokmusik for cello og klaver

fremført af  Jesper Topp og

Mette Nørup.

Musikken er af J.S. Bach, Vivaldi og

Marcello.

Koncerten varer ca. 35 minutter.

Der er gratis adgang.



Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 14.00.

Jørgen Dieckmann Rasmussen -

Fiskerne og byen

Fiskerne kom på mange måder til at

præge Esbjergs udvikling og kultur.

I mange år var kutterne med due-

flaget dominerende i havnen –

de pågældende fiskere tilhørte

Broderskabet på havet, en religiøs

gruppe med tilknytning til Indre

Mission, Indkøbsforeningen Godthåb

og Forsikringsforeningen Union. Andre fra fiskermiljøet, f.eks. Claus

Sørensen, udviklede sig til store erhvervsfolk og var med til at skabe

mange af havnens arbejdspladser. Det er historie, eftermiddagens

foredrag handler om. Og som sædvanlig er det ledsaget af billeder.

Onsdag den 27. marts

Pris kr. 300,- per person

Udflugt til Rødding Højskole

og Rødding Frimenighedskirke

kl. 08.45 Afgang fra Jerne Sognehus

kl. 10.00 Formiddagskaffe/the og kage

kl. 10.45 Foredrag v/Georg Bendix

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 Rundvisning på Højskolen

kl. 14.00 Vi synger fra Højskolesangbogen

kl. 15.00 Eftermiddagskaffe/the og kage

kl. 16.00 Besøg i Rødding Frimenighedskirke

kl. 17.00 Afgang mod Jerne Sognehus

(ekskl. drikkevarer)

Bindende tilmelding og betaling til kirkekontoret senest mandag den 18. marts.



Jerne Kirke

Torsdag den 28. marts kl. 14.00

Torsdag den 28. marts kl. 16.30.

Karen Blixen -

Foredrag ved Erik Paabøl Andersen

Generalforsamling i Grundtvigsk Forum

Karen Blixen blev hjemmeundervist og kom

aldrig til at gå i skole; men stod tilbage for

de færreste, hvad angår kendskab til kunst

og kulturliv i det hele taget.

Som forfatter så hun sig som et led i den

store sammenhæng og udtalte fornøjet:

”I Danmark siger mine unge forfattervenner, at

jeg er tre tusinde år gammel.”

Hendes ophold i Afrika satte spor i, hvad hun skrev, men hun er ikke

mindre farverig i sine øvrige fortællinger. Som en åndfuld og lidt mystisk

personlighed blev hun æret af de mange, og man har undret sig over, at

hun aldrig fik den Nobelpris i litteratur, som selv personer, der måtte

regnes for hendes konkurrenter, fandt, hun så rigeligt havde gjort sig

fortjent til.

.

Indkaldelse udsendes særskilt til medlemmerne.

(Se mere på www. grufo.dk)


