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Tilmelding til arrangementet
d. 21 marts 2016

Tilmelding til besøget i Thit Jensens
mindestue og Johannes V. Jensen
museet senest onsdag d. 16 marts 2016
til :

THIT JENSEN : Det brændende spørgsmål.

Aars kirke
Kirke – og Kulturmedarbejder
Marianne Klausen 96982291

THIT JENSEN :

kirkeogkulturmedarbejder@aarskirke.dk

THIT JENSEN : Det brændende spørgsmål.
Arrangeres af :

Thorkild Nielsen, historiker, cand.mag. og

Johannes V. Jensen.

Aars kirke.

www.aarskirke.dk

Kirke og

Kulturmedarbejder Marianne

Klausen.

Skriv firmaslogan her

Det brændende spørgsmål
07.marts 2016
og
Besøg i Thit Jensens
Mindestue og Johannes V.
Jensen Museet
21.marts 2016

THIT JENSEN :
Det brændende spørgsmål.

I Johannes V. Jensen Museet :

Besøg i Thit Jensens Mindestue
og Johannes V. Jensen Museet.

får vi en gennemgang af forfatterens liv og
virke, herunder hans Arbejdsværelse og

07.marts 2016 kl. 19.00 i Aars kirkecenter.

den væsentligste del af hans forfatterskab.

I den danske film Det brændende Spørgsmål fra

Vi besøger museet mellem kl.

1943 med Bodil Kjer, Poul Richardt og Poul Reu-

20.15 og 22.00.

mert berører Thit Jensen emnet racehygiejne.
Skal arv, miljø eller helbred være afgørende for et
barns ret til livet ?
Spørgsmålet var aktuelt bl.a. i 1930´ernes Danmark og fik de mest forfærdelige konsekvenser

gennem ”Die Endlösung der Jugenfrage” – jødeud-

I Thit Jensens Mindestue :
får vi lejlighed til at se mange af hendes ting
og sager, bl.a. kjoler, møbler og smykker.
Vi besøger mindestuen mellem kl 19.00 og
20.00

ryddelsen – i det nazistiske Tyskland.

Vi kan ikke undgå at komme ind på det svære forhold mellem de to søskende Thit og
Johannes V. Jensen.
Der er kaffebord og samtale efter turen
rundt i Johannes V. Jensen Museet.

Pris i alt d. 21.03.2016. :

Er racehygiejne et for længst overstået fænomen,

55 kr pr. stk.

eller eksisterer det stadig, for eksempel i moderne

(Prisen dækker entre og guide,

fosterdiagnostik ?

der kan ikke betales med dankort)
Kaffebord : Gratis.

Filmen vises i Kirkecentret d. 07. marts 2016
kl. 19.00. Optakt ved Thorkild Nielsen.
Efter filmen er der kaffebord med diskussion af det
brændende spørgsmål om retten til livet.

Arrangementet er gratis.

21.marts 2016 kl 19.00—22.00
Guidede besøg i Thit Jensens Mindestue og Johannes V. Jensen Museet i Farsø.

THIT JENSENS SKRIVEBORD.

INTERIØR OG BUSTE. JOHANNES V.JENSEN.

