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MARIES HISTORIE

DE SÆRLIGE

DRAGELØBEREN

DRIVING MISS DAISY

THEIR FINEST HOUR (2016)
Torsdag den 1. oktober kl. 19.00

London 1940. Nazisternes bombeangreb på Storbritannien har sendt
landet ud i en dyb krise, og dets ledere forsøger at indgyde befolkningen
fornyet håb gennem en række patriotiske informationsfilm.
For at sikre en autentisk kvindevinkel i filmene forfremmes sekretæren Catrin Cole til manuskriptforfatter, og hun går i gang med at skrive
en film om tvillingerne Rose og Lily, der deltog i Dunkirk-evakueringen.
Hun må imidlertid kæmpe hårdt for, at de to kvinder får lov at spille en
central og aktiv rolle i filmen og ikke reduceres til passive biroller.
Mens nazisterne bomber London, tager Catrin sammen med sin kollega
Buckley og resten af filmholdet til en engelsk havneby, hvor filmen skal
indspilles. Under produktionen kommer virkeligheden og ministeriet
gang på gang i vejen, mens Catrin og Buckley kæmper for at færdiggøre
deres film. Samtidig gror venskabet mellem de to kolleger.

GUERNSEYS LITTERÆRE KARTOFFELTÆRTEKLUB
Torsdag den 5. november kl. 19.00

London, 1946. Juliet Ashton, en ung og berømt forfatter, modtager
en dag et brev fra en mystisk litterær klub, dannet på øen Guernsey
under besættelsen.
Drevet af nysgerrighed drager hun til Guernsey, og her møder hun
medlemmerne af Guernseys litterære kartoffeltærteklub. Flere af
klubbens medlemmer er afmålte og tillukkede, og Juliet fornemmer
hurtigt, at der er forhold, som ingen ønsker frem i lyset.
Juliet kommer stille og roligt ind på livet af øboerne, og langsomt
stykker hun deres både barske og fine historie sammen.
Dette romantiske efterkrigsdrama er baseret på en bog med samme
mundrette titel, som på engelsk lyder: The Guernsey Literary and
Potato Peel Pie Society.

MARIES HISTORIE (2014)

Torsdag den 3. december kl. 19.00
Døvblindfødte Marie er fjorten år. Hun har hidtil levet sammen med
sine forældre, men da de ikke længere kan tage vare på hende, afleverer de hende i et kloster, hvor man opfostrer døve piger. Klostermutter
mener, at Marie er mere dyr end menneske og sender pigen tilbage til
forældrene med den begrundelse, at i klosteret tager man sig kun af
døve piger, ikke døvblinde.
Den tuberkuloseramte nonne Marguerite føler sig imidlertid knyttet til
den unge pige, og med et bånd mellem deres arme trækker hun pigen
tilbage til klostret og påtager sig opgaven at civilisere Marie, der aldrig
har set eller hørt en lyd. Hvordan vil hun gøre det?
En både barsk, rørende og lun fortælling om kærlighed, tålmodighed
og om livets barske realiteter.

DE SÆRLIGE (2019)

Torsdag den 7. januar kl. 19.00
Bruno, en midaldrende, jødisk singlemand, og Malik, en muslimsk
familiefar med kone og tre børn er venner. Begge bruger det meste
af deres vågne tid på at forsøge at hjælpe børn og unge mennesker
med gennemgribende autismespektrum-forstyrrelser til et bedre liv.
De børn og unge mennesker, som staten opgiver eller afviser at hjælpe, fordi de er for ”hårdt ramt” og svære at håndtere, sendes videre
til Bruno og Malik, som på alternativ vis underviser og støtter dem
og deres familier.
De særlige er den nyeste film fra instruktørerne bag publikumshittet
De urørlige og vandt i kategorien Bedste film ved San Sebastián International Film Festival 2019. Bruno og Malik spilles af to af fransk films
førende mænd, Vincent Cassel og Reda Kateb.

DRAGELØBEREN (2007)

Torsdag den 4. februar kl. 19.00
I et opdelt Afghanistan på randen af krig vokser to drenge, Hassan og
Amir, op som bedste venner trods deres forskellige baggrunde.
Årets store højdepunkt er byens dragekonkurrence, der for en eftermiddag forvandler Kabul til en folkefest, hvor både børn og voksne
glædes over konkurrencerne mellem de flotte drager. Dagen udvikler
sig imidlertid til en katastrofe, som får altødelæggende konsekvenser
for deres venskab.
Drageløberen er filmatiseringen af Khaled Hosseinis anmelderroste
debutroman fra 2003, som er solgt verden over i mere end 8 millioner
eksemplarer. Filmen behandler temaer som skyld og soning, Afghanistans hårde skæbne og menneskelig grusomhed, men også venskab, loyalitet og kærlighed.

DRIVING MISS DAISY (1989)
Torsdag den 12. marts kl. 19.00

En dag, da den rige, ældre dame, Daisy Werthan, skal ud at køre,
mister hun herredømmet over sin elegante bil og ”lander” i naboens
have, hvorefter hendes søn insisterer på, at hun får en privatchauffør.
Han ansætter Hoke Colburn, en livserfaren og hjælpsom chauffør i
begyndelsen af tresserne.
Miss Daisy er fortørnet og insisterer på sin selvstændighed ved demonstrativt at tage sporvognen, når hun skal købe ind. Det er ikke
en let opgave for Hoke at overtale Miss Daisy til at lade ham køre for
hende, men med tiden lykkes det dog, Miss Daisys tone mildnes, og
langsomt opstår der et varmt og nært venskab mellem dem.
Denne filmklassiker med bl.a. Morgan Freeman, Jessica Tandy og
Dan Aykroyd på rollelisten vandt fire Oscars, bl.a. for bedste kvindelige
hovedrolle.

Praktiske informationer
Filmaftenerne foregår i Jerne Sognehus og begynder kl. 19.00,
men kom gerne lidt før, så du kan nå at skænke dig en kop
kaffe, te eller vand og tage en småkage.

Arrangementet slutter ca. kl. 21.30
(afhængigt af filmens længde).
Der er gratis adgang.
Tilrettelæggelse og afvikling:
Kirke- og kulturmedarbejder Signe Øllgaard
Tlf. 7610 4635 / 5211 4630
E-mail: signe@jernekirke.dk
Arrangør: Jerne Menighedsråd

www.jernekirke.dk

