
Aakjærs  
kunstnerhjem  
Jenle 2021

Arbejdende værksteder på Jenle 
I daglig åbningstid

Fra den 26. juni til og med den 30. juni: STOF & GARN  
Patchwork, strik, vævning, knipling. Her arbejdes der i de 

forskellige værksteder og udstilles færdige produkter.

Fra den 3. juli til og med den 7. juli: BILLEDkuNST  
Der males både ude og inde af dygtige malere, som  
inspirerer hinanden. Der er mulighed for også at se  

malernes færdige produkter.

Fra den 10. juli til og med den 14. juli: 
TRæ, LØBBINDNING & PILEFLET 

Træskæring, trædrejning og løbbinding.  
Der arbejdes i træ i forskellige værksteder og udstilles  

mange færdige produkter.  
Løbbinding: Der fremstilles forskellige ting lavet af halm.  

Der arbejdes med pil, mange flotte færdige ting. 

Fra den 17. juli til og med den 21. juli: 
BOGBINDING & æSkEmAGERI 

Restaurering af gamle bøger, æskemageri og andet  
hobbyarbejde. Få et indblik i gamle håndværk,  

som også i nutiden er populært. 

Der er mulighed for køb af de forskellige produkter,  
der bliver fremstillet i værkstederne.

LImFJORDSFORTæLLING 
Tirsdage kl. 11.00 i juli og august måned + tirsdag i  

Efterårsferien uge 42. Varighed ca. 1 ½ time. Rundvisning 
i Digterhjemmet, fortælling og sang – en del af ”Lokale 
Fortællinger” i Limfjordsområdet. Efterfølgende er der 

både museum og natur på egen hånd. Alm. entré.

FREDAGSFORTæLLING  
kl. 13.45 i juli og august måned. Varighed ca. 1 time.  

Fortællere fra Dialektgruppen vil fortælle og læse op af  
og om Jeppe Aakjær og Jenle. Alm. entré.

GRATIS ONSDAGSTuR  
Fra kl. 10.00 i juli. Varighed ca. 1 time. Vi følges ad på en 
gå-rute i naturen omkring Jenle, hvor der fortælles om 

Jeppe og Nanna Aakjærs spændende samliv på Jenle, hvor 
også naturen betød meget for dem. Mødested: Laden.

Ret til ændringer forbeholdes.

Sommersæson
Følg med på vores hjemmeside

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.

Og nu kan Digterruten også opleves på gåturen rundt.

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

rug og økologisk smør fra Thise.

SkOLER OG SELSkABER 
Gælder fra 31. marts til 31. oktober. 

Forespørg eller bestil på selskab@jenle.dk

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

Årets tema: 



Arrangementer 2021
JuLI
Torsdag den 22. juli kl. 19.30
  Aakjæraften ved dialektgruppen. 

Fortælling, dialektoplæsning, fællessang og musik. 

Klik ind på vores hjemmeside, gå ind under fanen  
WEBSHOP og se vores tilbud.
Der er mange gode bøger.

www.jenle.dk

AuGuST
Søndag den 1. august

Jenlefesten  
2021 kl. 11.30 – 16.30
Politisk taler, Kulturel taler, uddeling af Aakjærprisen, 
underholdning/musik og udstilling.
Se nærmere på Jenle.dk.

SEPTEmBER
 
Lørdag den 18. september

minilitteratur Festival
 Temaet offentliggøres senere  
 I år med 3 forfattere: Iben Mondrup, Merete Pryds   
 Helle og Malene Lei Raben.

Trolderuterne på Jenle:
Mød bl.a. de sjove trolde Grolle, Stumpen og Fnuggi 
på spændende ture rundt omkring i landskabet ved 
Jenle. Det er både for små og store. Se mere info på 
www.Trolderuterne.dk.

DIGTERRuTEN
Kom og oplev Digterruten på Jenle. Tur, natur, og 
litteratur går op i en højere enhed på Jenle ved at gå 
Digterruten. Der er gratis adgang hele året, og mulig-
hed for at sætte sig med madkurv. Mere information 
på vores hjemmeside eller via de  
Danske Digterruter. 

AAkJæRSELSkABETS  
WEBSHOP 


