Kære medlemmer af Thits Venner.
Marts 2015.
Thits Venner viser filmen

”Det brændende spørgsmål”
torsdag den 26. marts – kl. 19 til 21 i Thits Mindestue.
En spændende aften for medlemmer …

”Det brændende spørgsmål” hedder filmen fra 1943 med Thit Jensen som
manuskriptforfatter og Alice O´Fredericks som instruktør. Den varer 96
minutter og har forlæg i skuespillet ”Storken” af Thit Jensen fra 1927.
Filmen handler om frivilligt moderskab og racehygiejne.
Bodil Kjer har hovedrollen som Bodil Kragh, der bliver gravid/bragt i
ulykke af hendes chefs søn, Hugo. Han skildres som en døgenigt og
skørtejæger. Denne skurkerolle har Poul Reichhardt, nok den eneste
film, hvor han ikke er sympatisk.
Poul Reumert har en tredje meget vigtig rolle.
Der serveres kaffe m/småkager. Entre kr. 40.
Der er tilmelding, da vi har begrænsede pladser i Mindestuen – max
25. tilmelding til Mona - besvar denne mail - 22402958@gmail.com
eller på tlf.: 2240 2958

Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab eller har du bekendte, der også gerne vil være medlem af Thits Venner
kan man indbetale i Spar Nord på reg. nr.: 7471 og kontonr.: 4582128125
Husk at skrive dit navn, så din indbetaling registreres i dit navn.
Du kan også indbetale kontant ved indgangen, hvis du vil deltage og se filmen.
Årligt kontingent:

100,- kr. pr. husstand.
75,- kr. enkelt person.
300,- kr. virksomhedskontingent (1 virksomhed – 1 stemme).

Medlemskab giver gratis adgang til Thits Mindestue
Thits Venner har efter ansøgning sammen med Johannes V. Jensen Museet og Vesthimmerlands Gymnasium fået
del i grundlovspuljen oprettet af Folketinget i anledning af 100 året for kvinders valgret i 2015. Temaet er ”Thit og
grundloven 1915”. Styregruppen er i gang med arbejdet og vil gennem oplysning/foredrag, udstilling og
gymnasieelevers arbejde med medbestemmelse og ligestilling skabe debat i 2015 i vores del af landet.
Det bliver et spændende år, og vi håber, at mange af Jer vil være med til at skabe interesse og engagement.
Vi ses!
Du er altid velkommen til at kontakte os via mindestuens hjemmeside www.thitjensen.dk eller kontakte
bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Thits Venner.

