
Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, 
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter 

Indbydelse til I-dag 
lørdag den 2. november 2019 kl. 10.00-15.15

      i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Tidsplan
10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

10.30          Malene Ravn  - Om romanen ”I dine øjne”
Malene Ravn er uddannet cand.mag. i dansk, sprogpsykologi og retorik. Hun har også skrevet
flere bøger bl.a. "I dine øjne", som blev meget omtalt sidste år. Det er en slægtsroman, der
bygger på en autentisk hændelse, om det uægte barn af en kinesisk tryllekunstner, Lai Fun, der
blev udstillet i Tivoli i 1902.

Malene  Ravn  fortæller  levende  om  sit  arbejde  med  romanen  og  baggrundsmaterialet  med
billeddokumentation,  om Eriks,  det  uægte  barns,  opvækst  og liv.  Om hvordan det  er  at  se
anderledes ud uden at vide hvorfor. Danmarkshistorien løber som et bagtæppe bag fortællingen,
og der rejser sig samtidig et spørgsmål,  om hvor frie vi er.

12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.

13.15 Søren Hermansen, sognepræst og dramakonsulent - Om ”Herrens Veje” – et spejl
af danskernes tro.
”Herrens veje” er en DR-Tv-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske
samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. 

Hovedpersonen er provst. Han har to sønner, der begge skulle have trådt videre i familie-
præsteskoene, men tilværelsens hjul drejer. Det er ikke bare en serie om tro, men det er også et
menneskeligt drama, der når ned i de dybeste lag af menneskelivet.

Serien har vundet en del priser bl.a. som Bedste Tv-serie 2017 i Danmark. Endvidere fik Lars
Mikkelsen i efteråret 2018 den fornemste pris, en Emmy, en Tv-serie kan få. Serien vandt 3
Robertpriser i 2019 for bedste serie, bedste mandlige og kvindelige hovedrolle.

Sognepræst  Søren Hermansen var  med som hovedkonsulent  for  serien.  Dette arbejde,  der
varede fra foråret 2015 til efteråret 2018, bestod i at være den præstelige sparringspartner for
forfatterteamet med Adam Price i spidsen. Desuden havde Søren Hermansen samarbejde med
Lars Mikkelsen og Ann Leonora Jørgensen, der var hovedkaraktererne i serien.
Vi skal høre om processen og se klip fra serien.
 
Kaffe og kage serveres i en pause.

15.15  Farvel og tak for I-DAG

I-dagen er et tilbud til alle gildebrødre med ledsagere og gæster. Fyld bilen og kør til Haslev. 
Kontakt den lokale DUS, hvis I har ekstra plads i bilen eller vil køre med hos andre.

I-dagen koster 200,- kr. og omfatter 2 foredrag, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. 
Der betales ved indgangen, kontant eller med mobile pay.  

Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - senest man. d. 21. okt. 2019.

Jette Rasmussen DUS - Dragsholm 6130 7269                jetteogfrode@mail.dk
Inga Gustafsen DUS - Gøngerne 5171 4867 igustafsen@gmail.com
Amy Jørgensen DUS - Lolland Falster     2970 3899 k@jak5.dk
Ole Skude                    DUS - Vestsjælland          2137 1643 goskude@gmail.com
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