
Arbejdende værksteder
Uge 26 Stof og Garn

Uge 27 Billeder

Uge 28  Træ, pileflet og løbbinding

Uge 29  bogbinding, æskemageri  
og filtning

PS. Billet til alle 4 værksteder  
kan købes for 100,- kr.

Yderligere arrangementer kan komme til.
Følg os løbende på www.jenle.dk – Forbehold for fejl.

Aakjærs kunstnerhjem  
Jenle 

Jenlevej 6 . 7870 Roslev .  
Tlf. 24 26 00 25 
GPS: 56.665063 - 9.086529 

Se mere på: jenle.dk

Aakjærselskabet  
byder velkommen  

til Jenle
Jenles gule stuehus gennemgår en 

omfattende renovering og er lukket. Men 
Jenle er stadig et besøg værd, her vil I stadig 
møde Rundvisere med de gode historier om 

Jeppe og Nanna Aakjærs spændende  
samliv på Jenle - og her er som  

altid den skønneste natur

Sommersæson 
fra 10. juni til 15. september kl. 11.00 – 17.00

Rundvisning kl. 11.00 – til og med kl. 15.00

Voksne kr. 80,- Skolebørn (1.- 9.kl.) kr. 25,- 

Billet til museet uden rundvisning kr. 45,- 

Med i prisen: Museum med tableauer og 
biografer samt guidet rundvisning, der begynder 

på Høloftet, hvor Aakjærs arbejdsværelse  
er indrettet.

Jenlebladet med sange og noveller m.m. 

Desuden kan man se Møllen i Parken og i 
Nordskoven skulpturen ”Jeg er havren” samt i 

Sydskoven Nanna og Jeppe Aakjærs grav. 

Digterruten kan opleves på en gåtur  
rundt i området. 

Museumscaféen byder på Jenle frikadeller, 
vegetartærter, økologisk kaffe, tærte med creme 

fraiche, Jenleboller med rug og  
økologisk smør fra Thise. 

SKOLER OG SELSKABER 
1. april til 1. november.

Forespørg eller bestil på selskab@jenle.dk
• MUSEUM M/FILM
• CAFÉ
• ARRANGEMENTER

• FORTÆLLINGER
• DIGTERRUTE
• JEPPES TROLDTUR  

FOR BØRN

Aakjærs kunstnerhjem  
    Jenle 2023



Arrangementer 2023
MAJ

Mandag den 29. maj kl. 13.00 - 16.00
MADMØDET

JUNI

Lørdag den 10. - 17. juni
SKIVEEGNENS KULTURUGE

Tirsdag 13. juni kl. 19.30
”Syng Aakjærs Prosa til live”
Sangforedrag ved Anette Prehn og Kristian Bisgaard

Torsdag 15. juni kl. 19.30
”Aakjær og nordiske toner”
Koncert ved Nordic Tunes i samarbejde 
med Skive jazzklub

JULI

ARBEJDENDE VÆRKSTEDER
(Se omtale andet steds i folderen) 

Tirsdag 4. juli kl. 19.30
”Et liv i fisk og musik mellem 2 Broer”
Koncert med fortælling og sang  
ved Anders og Bent Bro

Torsdag 20. juli 19.30
AAKJÆRAFTEN 
med fællessang, musikalske indslag og fortælling/
oplæsning, ved Dialektgruppen

AUGUST

Søndag 6. august kl. 11.30 -16.30

Politisk taler, Kulturel taler, uddeling af 
Aakjærprisen, underholdning/musik og fællessang.
(Noter datoen – se senere på www.Jenle.dk

Torsdag 17. august kl. 19.30
FÆLLESSANG FRA  
HØJSKOLESANGBOGEN
ved Erik Sommer

SEPTEMBER

Lørdag 2. september kl. 10.00- ca. kl. 14.00
LITTERATURDAGEN Tema: Familie-krøniker
Fanø-trilogien ved Erik Valeur/Lise Ringhof  
og Annas sang ved Benjamin Koppel

OKTOBER

Efterårsferien UGE 42
3 åbningsdage med Limfjordsfortælling, 

Rundvisning og Børnedag
(se senere på www.Jenle.dk)

 Jenlefesten

LIMFJORDSFORTÆLLING
Tirsdage i juli og august + tirsdag i Efterårsferien 
(uge 42)

GRATIS UDEGÅTUR onsdage i juli. Mødested 
Laden kl. 10.00. Varighed ca. 1 time
TORSDAGSCAFE i Laden med musikalske  
fortællinger i juli måned kl. 15.00 – kl. 16.00  
v/ Peter Thomsen
AAKJÆRFORTÆLLING fredage i juli og august 
kl. 14.00 ved Dialektgruppen ca. 1 time.

LADEN
Den nyrenoverede lade indbyder 

til besøg året rundt. Her er liv ved 
daglig åben, til arrangementer 
samt besøg og samvær med  

madpakker og kaffekurv alle dage, 
når Jenle ikke har åbent.


