Grethes jul
En pletfri juleserie om kærlighed, tilgivelse og mavefornemmelser
Grethe er tilbage på TV 2 og TV 2 PLAY i en ny julefortælling i fire
afsnit om kærlighed, tilgivelse og mavefornemmelser.
Jarl Friis-Mikkelsen har instrueret, og i serien ses blandt andre Peter
Frödin, Sebastian Jessen, Sofie Torp, Ulf Pilgaard og Lotte Andersen.
Grethe med pletfjerner
Grethe (Peter Frödin), som vi mødte første gang i 2016, er nu ansat
i et stormagasin, hvor hun har en stand med sine bøger ’Pletter - alt
kan fjernes’. Her demonstrerer hun, hvordan man kan slippe af med
alle slags pletter - også dem i sindet.
En af dem, der trænger til Grethes hjælp og omsorg, er den plagede
Henrik (Sebastian Jessen), der føler sig hjemløs og sat i stå. Og så er
der Grethes nye nabo, fysioterapeuten Karen (Sofie Torp), som har
problemer med kærligheden og ofrer sig for sine klienter. Især den
ensomme Victor (Ulf Pilgaard), der ikke har lyst til at forlade sit eksil
på et dyrt kursted.
Grethe er empatien selv, og hendes mavefornemmelse for, hvornår
folk behøver hendes hjælp, forstærkes hver gang, hun møder den
lille pudsige dreng, Lille-John (Alexander Wewer Schøler). Men det
er ikke let for Grethe at få tid til næstekærligheden, når afdelingslederen i stormagasinet Bibbi (Lotte Andersen) stiller strenge krav om
omsætning og moderne markedsføring.
Manuskriptet er skrevet af Carsten Rudolf efter en idé af Jarl
Friis-Mikkelsen, der også har instrueret serien. ’Grethes jul’, der er
på fire afsnit, produceres af Mastiff ved Bo Mortensen og Mia Marie
Borup, og Jennifer Green er TV 2 executive producer.
Der er premiere på TV 2 mandag 7. december klokken 20.30, og
første afsnit kan ses på TV 2 PLAY allerede søndag 29. november.
Skulle du have lyst til se eller gense den første sæson af ’Grethe’, kan
den ses på TV 2 PLAY.
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Grethe (Peter Frödin)
Grethe er empati in persona
med en mission om at hjælpe
andre mennesker. Hun er den
bedstemor, vi alle har savnet,
hun er sjov, pudsig og en lille
smule irriterende. I ’Grethes
jul’ er hun ekstra empatisk, for
her får hun hjælp af sin overbevisning på en symbolsk og
eventyrlig måde i mødet med
drengen Lille-John. Og det er
der brug for, når hun skal binde
tre ensomme mennesker, Karen, Henrik og Victor, sammen
til en juleaften i kærligheden
og samværets navn.
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Karen (Sofie Torp)
Karen er en sød og myreflittig
kvinde i 30’erne, der aldrig har
tid til sig selv. Hun er nabo til
Grethe, som hun også letter sit
hjerte til. Karen drømmer om
at få en god kæreste at holde
jul med. Hun arbejder som
fysioterapeut på Kurstedet,
hvor hun især tager sig af den
besværlige Victor.

Victor (Ulf Pilgaard)
Victor var engang en stor
grosserer i frugt og grønt, og
så er han far til Henrik. Victor er enkemand, efter hans
kone omkom i en ulykke på en
ballontur - en tur, Victor havde
givet hende. Det slog både far
og søn ud, som ikke har kontakt længere. Nu er Victor til
genoptræning på Kurstedet
efter et slagtilfælde - et eksil,
som han nødigt vil forlade til
fordel for det gamle hus, hvor
han boede med sin familie.

Henrik (Sebastian Jessen)
Henrik er uddannet meteorolog, men mangler sit speciale.
Efter at have mistet sin mor i
en ballonulykke og beskyldt sin
far for at være skyld i ulykken,
er han gået i stå. Nu laver han
ballonfigurer til forbipasserende foran stormagasinet, hvor
Grethe arbejder, men afdelingslederen Bibbi, ønsker ikke
nogen ’hjemløse’, som hun mener, skræmmer kunderne væk.
Henrik trænger til forsoning og
kærlighed, og Grethe vil gerne
hjælpe.
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Bibbi (Lotte Andersen)
Bibbi er Grethes modsætning.
Hun er regelret, pertentlig og
vil have fremdrift, omsætning
og moderne markedsføring i
stormagasinet. Bibbi har givet
Grethe en platform i stormagasinet, og så må hun udfylde
den. Ikke for lidt. Og ikke for
meget. Hvis der er for mange
på Grethes stand, er der jo
færre i parfumen og lædervareafdelingen. Bibbi er både intimideret og irriteret af Grethes
direkte og meget ligefremme
måde at gøre tingene på. Men
samtidig strider det mod alt,
hvad Bibbi er opflasket med.

6

Drengen Lille-John
(Alexander Wewer Schøler)
Det er kun Grethe, der kan
se Lille-John. Der er på mange måder noget lysende og
uskyldigt over ham, og han har
også en magisk indvirkning på
Grethe. Han kan få ting til at
ske, der kun sker i eventyr. Han
kan blandt andet sætte Grethe
i små absencer, der tilskynder
hende til endnu hurtigere at
tage sig af sine medmennesker. Lille-John og Grethe har
mange gode samtaler - både
om livet generelt og om de tre
mennesker, Grethe gerne vil
hjælpe.
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Grethes jul
En pletfri juleserie om kærlighed, tilgivelse
og mavefornemmelser fra 2020
Fire afsnit
Grethe: Peter Frödin.
Henrik: Sebastian Jessen.
Karen: Sofie Torp.
Victor: Ulf Pilgaard.
Bibbi: Lotte Andersen.
Lille-John: Alexander Wewer Schøler.
Amina: Özlem Saglanmak.
Idé og instruktion: Jarl Friis-Mikkelsen.
Manuskript: Carsten Rudolf.
Producere: Bo Mortensen og Mia Marie Borup.
TV 2 executive producer: Jennifer Green.
Stills: Kristian Brasen.
Produktion: Mastiff A/S for TV 2 DANMARK.
TV 2 PR-konsulent: Line Aamand Hansen,
liah@tv2.dk, mobil 51 56 33 67.
TV 2-tekstforfatter: Lone Leth-Larsen,
leth@tv2.dk, mobil 20 24 38 99.
Billeder kan downloades på presse.tv2.dk
- download kræver login.
Premiere på TV 2 søndag 7. december klokken 20:30.
Snigpremiere på TV 2 PLAY søndag 29. november.

