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1919 – 2019 ”100 år i eget hus”
I 1919 blev Jeppe Aakjær eneejer af Jenle efter udgivelsen 

af sine samlede værker på Gyldendals Forlag.  
Aakjær fik 150.000 kr. for udgivelsen.

Årets tema er 

Historiens sang

Velkommen på Jenle!

Sommersæson
fra 17. juni til 8. september

kl. 11.00 - 17.00

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 i mindestuerne. 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.

Der er guidede rundvisninger med  
max. 17 personer hver time fra  

kl. 11.00 til og med kl.  16.00

Arbejdende værksteder
Billetten til Jenle giver adgang til alt - også til de 

spændende værksteder i Forsamlingshuset!

Uge 27: Stof 
Vævning, strikning, patchwork m.m. 

Uge 28: Billeder 
Der arbejdes med billeder både inde og ude.

Uge 29: Træ og skulptur (blandform) 
Trædrejning og træskæring m.m. Skulptur med  
Pia Viborg, i forskellige materialer (blandform).

Uge 30: Bogbinding 
Restaurering af bl.a. gl. bøger.

GRATIS ONSDAGSTUR I JULI 
Hver onsdag fra 10.00 til ca. 11.00

Rundvisning og fortælling i naturen omkring Jenle.  
Mødested Laden. Husk passende udendørs påklædning.

FREDAGSFORTÆLLING PÅ JENLE
KL. 13.45 i juli og august måned, ca. 1 time 

Entre: alm. takst 45 kr. til museet.
Skiftende fortællere fra Fortælle og Dialektgruppen vil  

fortælle og læse op af og om Jeppe Aakjær og Jenle.

Yderligere arrangementer kan komme til.  
Følg os på jenle.dk - Forbehold for fejl.

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

Jenleboller og økologisk smør fra Thise.

TORSDAGSCAFE 
 med musik på Høloftet:  

3 torsdage i juli kl. 14.00 – ca. 15.00,  4. – 11. – 18. juli
Entre: alm. takst 45, kr. til museet.

Peter H. Thomsen, spiller, synger sammen med 
publikum og fortæller om Aakjær.

LIMFJORDSFORTÆLLING 
tirsdage i juli og august samt tirsdag i efterårsferien  
uge 42. Kl. 11. – ca. 12.30. Rundvisning, fortælling og  

sang - en del af  ”Lokale Fortællinger” i Limfjordsområdet 
Entre alm. Billet 80, kr.

SKOLER OG SELSKABER 
Forespørg eller bestil på selskab@jenle.dk

Åbent 3 dage i efterårsferien



.

JUNI
Onsdag d. 5. juni kl. 19.00

Grundlovsmøde. Mødet holdes i  
samarbejde med Jenleudvalget

Torsdag d. 20. juni 
Syng med Aakjær
kl. 11.00 - Søren Brynjolf med 

”Den Sindssyge Jyske Cowboydans”
Målgruppen er skoleelever fra lokale 4. klasser.

Kl. 14.30 - Peter H. Thomsen og MORS ROK (trio) med  
”Slip sangglæden løs på Jenle”
Fortælle- og syng-med koncert 
for børn og voksne,  
bedsteforældre og børnebørn.
Entré kr. 45,00

Kl. 19.30 - Erik Sommer med 
”Den der synger er aldrig alene”
Et højskoleforedrag med sange, 
anekdoter og fortællinger om poesi, 
begivenheder og mennesker.
Entré: ved køb på nettet kr. 60,00 / 
køb ved indgang kr. 80.

JULI
Torsdag d. 11. juli kl. 19.30

Jenles husorkester Bente og Leif kom-
mer i Laden med  en aften med sange, 
anekdoter og historier af og om Jeppe 
Aakjær – og meget andet godt – en tra-
dition på 19. år. Entré: ved køb på nettet 
kr. 160,00 / køb ved indgang kr. 175,00

Torsdag d. 25. juli kl. 19:30
Aakjærselskabets fortælle og dialektgruppes årlige  
Aakjæraften. Tema: Historiens sang. Perioden 1910 – 1920.
Entré: ved køb på nettet kr. 50,00/køb ved indgang kr. 70,00

Arrangementer 2019
APRIL
Onsdag d. 10. og torsdag d. 11. april 

kl. 19.30 i Skive Theater
Skive AmatørTeaterForening opfører i samarbejde  
med Aakjærselskabet - ”Livet på Hegnsgården” af 
Jeppe Aakjær. Bearbjdet af Knud Kranshøj til  
”Hegnsgården”
Gratis billetter på www.jenle.dk

MAJ
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. maj

Skivemødet 2019
Skivemødet vil i 2019 bl.a. sætte fokus på FN’s 17 
verdensmål.

Onsdag d. 22. maj kl. 17.00
På Lindormens Ryg.
Vandretur fra Jenle til odden i Sundsøre.
Arrangør: ”Sundsøre Pakhus”. Turleder: Birger Schütte.

Onsdag d. 22. maj kl. 19.30
Koncert med Limfjordskoret.
Entré: ved køb på nettet kr. 50,00 /  
køb ved indgang kr. 70,00. LITTERATURDAGEN

Lørdag d. 7. september kl. 13.00

Program:

Lotte Kirkeby Hansen
og
Hanne-Vibeke Holst
vil fortælle om deres forfatterskab.
Pris: 150 kr. på nettet, 175 kr. ved indgangen.   
 

AUGUST

Søndag d. 18. august kl. 14.00
Vandretur ved Hjerl Hede.

4. - 31. august
Udstilling ”Naturspor” af Majken Bilgrav. Tolkninger  
af naturoplevelser og sansninger med udgangspunkt  
i den lokale natur.

SEPTEMBER

JENLEFESTEN 2019
Søndag d. 4. august kl. 11.30
Program: Politisk taler:  Kulturel taler:
 Holger K. Nielsen følg med på  
Jenlefesten  Jenle.dk 
starter kl. 11.30
Uddeling af  
Aakjærprisen  
2019

Musik i løbet af dagen:
• Det Jyske Danseorkester - 
Pris på nettet 130 kr.
Pris ved dør 150 kr.


