
Referat af I-dag i Haslev  

 

Lørdag d. 2. november 2019 mødtes 130 gildemedlem-

mer og gæster til årets I-dag i Haslev. 

Efter at have sunget "Nu vågne alle Guds fugle små" og 

fået en kop kaffe og et rundstykke kunne vi byde vel-

komme til dagens første foredragsholder, forfatteren 

Malene Ravn. Hun fortalte levende om sit forfatterskab 

og især om sin seneste roman "I dine øjne", der handler 

om Erik, der er uægte søn af en af de kinesere, der var 

udstillet i Tivoli i 1902. 

Malene fortalte om, hvordan hun havde fået ideen til bogen, der har bag-

grund i hendes venindes fars historie og om hvilken research hun havde fo-

retaget. Vi hørte et  eksempel på et interview, hun havde lavet med Erik, 

og derefter læste hun, hvordan det blev brugt i romanen. Malene Ravn un-

derstregede, at det er en roman, der tager udgangspunkt i nogle virkelige 

begivenheder. Samtidig kører Danmarkshistorien som et bagtæppe i hele 

romanen.  

Det var tydeligt, at Malene havde hele forsamlingen i sin hule hånd, og de havde svært ved at 

slippe hende, da hun var færdig med sin fortælling. 

Efter at have nydt et godt måltid varm mad lavet af vores 

sædvanlige gode kok. Indledte vi næste foredrag med at syn-

ge "Befal du dine veje". Et ønske som Søren Hermansen, 

præst i Sorgenfri, havde. 

Søren  Hermansen har været konsulent på dramserien "Herrens Ve-

je", hvilket han fortalte utrolig levende og sprudlende om. Vi fik ind-

blik i, hvilket arbejde, hvilke tanker og overvejelser, der ligger bag 

det at lave en dramserie. Vi kom ind i maskinrummet, samtidig med 

at vi så små sekvenser fra "Herrens Veje". Vi blev opmærksomme på 

en masse små detaljer, på symboler og symbolik. Nogle havde vi 

bemærket, andre havde vi ikke lagt mærke til.  

Alle var tryllebundet af Søren Hermansens fortælling, der både var alvorlig og humoristisk. Han 

kunne være fortsat længe, men pludselig var det blevet tid at slutte.  

Endnu en god og givende I-dag sluttede med, at vi sang "Undrer mig på, hvad får at se". 

Sæt allerede nu kryds ved d. 7. november 2020, hvor næste års I-dag finder sted. 
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