Sogneeftermiddage
i Jerne Sognehus

Program
Efterår 2020

Familie på farten - i Canada og Alaska
Mandag den 7. september kl. 13.45

Foredrag v/ Helge R. Kristensen og Anne Grethe Trangbæk

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle LandCruiser
og skiber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax i det sydøstlige
Canada sættes kursen mod Alaska. I 180 dage bliver LandCruiseren en
rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer ad nordamerikanske veje.
Foredraget er også en historie om:
- at være sammen om alt i døgnets 24 timer…
- at møde gæstfrihed og hjælpsomhed…
- at hilse på Leif den Lykkelige…
- at flygte fra en bjørn med to unger…
- at besøge danske udvandrere…
- at sparke dæk med trucker-chauffører på uendelige veje…
- at vaske guld og sig selv i floderne…
- at blive kølet ned i gletsjersøer og få varmen fra skovbrande…
- at lytte til ulvekoncert i vildmarken…
- at finde en ny lejrplads hver eneste dag i et halvt år…
… og meget, meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller om til
900 billeder underbygget af musik og reallyde.

Sangeftermiddag

Mandag den 14. september kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland
Mandag den 21. september kl. 14.00
Foredrag v/ Johannes Engholm Gjesing

Johannes Gjesing er sognepræst og har levet
sit præsteliv i Sønderjylland, begyndende med
Halk mod øst og nu Gram og Fole i vest. Han
vil med humor fortælle om mennesker, han
har mødt og deres betydning for hans møde
med Sønderjylland.
Gjesing er en meget brugt foredragsholder.
Mange vil også kende ham fra hans historier
i P4 syd og fra Radio Globus. I december har
mange fulgt ham, da han gav asyl til et juletræ,
der var for grimt til at stå på gågaden i Haderslev.
Ud over præsteembedet er han brandmand, formand for byfesten
Pins’Mærken og sidder i mange bestyrelser; har en hund, der hedder
Brorson; er professionel julemand og har alt for mange børn.

Sangeftermiddag

Mandag den 28. september kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Hansestæder,
Amsterdam og spillemænd fra Bremen
Mandag den 5. oktober kl. 14.00
Foredrag v/ Hanne og Peter Høyer

Det er bare nogle af ingredienserne i dette billedforedrag, hvor vi med
motorbåden ”Merci” sejler næsten 3.000 km på floder og kanaler i Tyskland og Holland.
Undervejs besøger vi en perlerække af idylliske byer i begge lande; heriblandt Amsterdam, Braunschweig, Hannover og flere af hansestæderne,
bl.a. Bremen og Lübeck.
Hanne og Peter fortæller om deres oplevelser, om historiske begivenheder og personligheder - og så fortæller de eventyret om ”Spillemændene fra Bremen”.
Et foredrag for både landkrabber og søulke.

Sangeftermiddag

Mandag den 12. oktober kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Genforeningens kvindeskikkelser
Mandag den 19. oktober kl. 14.00
Foredrag v/ Lisbeth Weitemeyer

I foredraget skal vi høre om nogle af tidens markante, danske kvindeskikkelsers påvirkninger indenfor
kunst og kultur. Vi møder bl.a. filmdivaen Asta Nielsen,
kunstnerne Anna Marie Carl-Nielsen, Thit Jensen, Agnes
Henningsen, Alhed Larsen, Anna Ancher og Agnes Slot
Møller. Kvinder, der var påvirket af tiden og lod den tale
gennem deres kunst.
Vi skal også se på moden, der blev løsere og friere, da
kvinderne slap ud af korsetterne, og kjolerne krøb op
over anklerne.

Sangeftermiddag

Mandag den 26. oktober kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

H. M. Dronning Margrethes billedkunst
Mandag den 2. november kl. 14.00
Foredrag v/ Randi Ottosen

Randi Ottosen fortæller i ord og billeder om
dronningens billedkunst fra de tidlige værker til
i dag.
Vi hører om de forskellige genrer og perioder,
som H. M. Dronningen har bevæget sig indenfor i sit virke som billedkunstner, og kommer
også omkring enkelte andre af Bernadottefamiliens mange kunstneriske medlemmer.

Sangeftermiddag

Mandag den 9. november kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Som dybest brønd:
Jeppe Aakjærs digtning
og kulturelle betydning
Mandag den 16. november kl. 14.00
Foredrag v/ Johs. Nørregaard Frandsen

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
Havren”. 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 betydning mod den åndløse og grådige økonomiske
udnyttelse, han så i sin samtid.
Aakjær virkede som forfatter, debattør, foredragsholder og kulturperson, men størst var han i sin lyrik med samlinger som Fri Felt (1904) og
Rugens Sang og andre Digte (1906). Foredraget vil indkredse og give
eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.

Sangeftermiddag

Mandag den 23. november kl. 14.15-15.45
Vi synger fra Højskolesangbogen.

Dansk Vestindien - det solgte paradis
Mandag den 30. november kl. 14.00
Foredrag v/ Niels-Henrik Jensen

I det tidligere Dansk Vestindien lever historien i bedste velgående på
øerne St. Croix, St. Thomas og St. John. Den danske generalguvernør
Peter von Scholten, der i 1848 gav de sorte slaver deres frihed, har for
længst sagt farvel til guvernementspalæet i Christiansted på St. Croix,
og i 1917 blev Dansk Vestindien solgt til USA for 25 mio. dollars og skiftede navn til US Virgin Islands. 100-året for salget af øerne blev i 2017 på
flere måder markeret i Danmark og i vores tidligere tropekoloni.
Men blev der sagt undskyld for Danmarks andel i slavehandelen?
Journalist Niels-Henrik Jensen har flere gange besøgt Dansk Vestindien
og fortæller i ord og billeder om livet i den solgte tropekoloni.

Sæsonafslutning
Mandag den 7. december kl. 14.00 - 16.00
14.00 Vi synger fra Højskolesangbogen
14.45 Kaffe og hyggeligt samvær
15.15 Vi synger videre
16.00 Glædelig jul

Praktiske informationer
Til alle arrangementer er der kaffe og kage, som koster 20 kr.;
ellers er der fri entré. Sogneeftermiddage slutter ca. kl. 16.00.

På gensyn den 4. januar 2021
Tilrettelæggelse og afvikling: Signe Øllgaard
Tlf. 7610 4635 / 5211 4630
E-mail: signe@jernekirke.dk
Arrangør: Jerne Menighedsråd

Dette efterårs arrangementer vil blive afholdt efter de coronasmitterestriktioner, der gælder på de enkelte datoer, og vi forbeholder os
retten til at aflyse med kort varsel.
Følg med på Jerne Kirkes hjemmeside eller vores Facebook-side.

www.jernekirke.dk

