GRUNDTVIGSK FORUM
ÅRSMØDE 2022
28. oktober - 29. oktober 2022
På Arbejdermuseet og i Vartov

Venner! Der er stort i gære,
gennem en kaotisk tid,
der er meget nu at lære,
mest dog at forstå sin tid.
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Velkommen til årsmøde i Grundtvigsk Forum,
hvor vi kigger helt ind i foreningens eget maskinrum og langt ud i verden.
Vi skal holde foreningens generalforsamling
og drøfte aktuelle projekter, meninger og indsatser i Grundtvigsk Forum. Derudover skal
vi stoppe op ved tiden lige nu set i lyset af den
krig, der får Europa til at ryste. Årets hovedtaler tegner et billede af den nye virkelighed, vi
befinder os i, og på tre ture til seværdigheder i
København bliver temaer som krig og kamp sat
i et historisk perspektiv. Derudover er det også
muligt at komme på rundvisning i Grundtvigsk
Forums eget hus Vartov. Som sagt handler
årsmødet både om det, vi selv er – og det vi
befinder os midt i.
Vi glæder os til at tale med jer om det hele.
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PROGRAM
Fredag 28. oktober 2022
14.00

Vælg mellem fire ture rundt i København
• Arbejdermuseet
• Frihedsmuseet
• Krigsmuseet
• Vartov

15.00

Ankomst og kaffe på Arbejdermuseet

16.00

Velkomst ved formand Kirsten M. Andersen

16.15

Årsmødetaler: Flemming Splidsboel Hansen, 			
ph.d., seniorforsker

17.00

Pause

17.30

Generalforsamling ifølge vedtægterne
foregår på Arbejdermuseet

18.30

Gåtur til Vartov

19.00

Middag i Vartov

20.30

Workshops (se side 12-13)

22.00

Musik, snak, bar og natmad

01.00

Godnat
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PROGRAM
Lørdag 29. oktober 2022
09.00

Gudstjeneste

10.00

Kaffepause

10.30

Genoptagelse af generalforsamlingen
Under stemmeoptællingen overrækkes
N.F.S. Grundtvigs Pris ved leder af
Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank

12.00

Farvel og sandwich til rejsen
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DAGSORDEN
Dagsorden for
generalforsamlingen
efter vedtægternes §5 stk. 6
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Behandling af forslag til beslutning, herunder indkomne forslag
5. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6. Foreningens budgetter og planer forelægges til orientering
7. Valg af formand
8. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Der er ingen indkomne forslag.
Ved punkt 8 er følgende på valg:
Anna Kolind (genopstiller ikke)
Birgit Fuglsbjerg (genopstiller)
Jon V. Sønderby (genopstiller)
Mette Geil (genopstiller)
Morten Kvist (genopstiller)
Ulla Morre Bidstrup (genopstiller)
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WORKSHOP 1

WORKSHOP 3

Hvor er Grundtvig i skolen?

Samtalesalon om Grundtvig

v. Rasmus Matthiesen, Grundtvigs Skoletjeneste og
Jon Sønderby, formand for Styrelsens skolepolitiske udvalg

v. Anna Kolind, medlem af
Styrelsens kultur- og samfundspolitiske udvalg

I workshoppen vil Rasmus Matthiesen fra Grundtvigs Skoletjeneste
og Jon Sønderby, leder af Aabenraa Friskole og formand for skolepolitisk udvalg, fortælle om Grundtvigsk Forums arbejde med at
gøre Grundtvigs tanker om skole, pædagogik og dannelse gældende
i dag. Bagefter skal vi tale med hinanden og diskutere, hvor vi kan få
øje på Grundtvig i skolen. Hvor han mangler. Og i fællesskab formulere tre bud på, hvordan vi kan gøre ham endnu mere synlig.

Grundtvigsk Forum har efterhånden udgivet et væld af samtalekort, der skal hjælpe til med at starte samtalen der, hvor mennesker
mødes. Frihed, fællesskab, eksistens, tillid, fremtidens EU, klimaforandringer, ensomhed og nu også ”det grundtvigske” er bare nogle
af de temaer, som kortene kommer omkring. Denne samtalesalon
vil tage udgangspunkt i samtalekortene om Grundtvig og vil også
komme omkring, hvorfor og hvordan samtalekortene bliver til.
Samtalesalonen rundes af med sang.

WORKSHOP 2

WORKSHOP 4

Hvem skal være med i en forening
omkring Grundtvig?

Grundtvig er ikke en eksportvare

v. Marie Støvring, udviklingskoordinator og
Nikolai Frank, praktikant i Grundtvigsk Forum

Workshop om ’Grundtvig i verden’ v. Ingrid Ank,
leder af Grundtvig-Akademiet

Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen fra 2022, skal vi
drøfte medlemssituationen i Grundtvigsk Forum. Hvem er egentlig
medlem af foreningen, og er der nogen, der burde være medlem,
som ikke er det endnu? Kom og vær med til at diskutere, hvem der
skal være med i en forening omkring Grundtvig.

”Grundtvig kan ikke eksporteres, kun importeres” – svarede grundtvigforsker Anders Holm, da en ung indisk mand spurgte, hvorfor
den danske regering ikke gør mere for at eksportere Grundtvig. I
disse år er Grundtvigsk Forum involveret i et initiativ, hvor Grundtvigs tanker bliver oversat til arabisk, bengali, japansk, koreansk, tysk
og (måske også) kinesisk. På workshoppen vil vi dykke ned i en række sproglige, kulturelle, politiske og religiøse ’oversættelsesvanskeligheder’, men også diskutere Grundtvigs internationale relevans.
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GRUNDTVIGSK FORUM
Formandens skriftlige beretning 2022
I begyndelsen af september ringede en journalist og fortalte om
en undersøgelse, hvor godt tusind mennesker, der repræsentativt
dækkede voksne fra 19 år, var blevet spurgt om de kendte til H. C.
Andersen, N. F. S. Grundtvig, H. C. Ørsted og S. Kierkegaard. Jeg skulle gætte hvor mange procent, der kendte disse fire og hvem der var
mest kendt af alle. 99 procent af de adspurgte kendte til H. C. Andersen. Jeg gættede at den mest kendte af de fire er digteren af eventyr.
96 procent kendte Grundtvig. Temmelig mange flere end jeg havde
forestillet mig. – og de andre to fra den danske guldalder var lige
så kendte. Det vidner om, at vi i Danmark deler en offentlighed. En
anelse mindre kendt er Grundtvig for de unge voksne i tyverne, men
stadig var kendskabet meget højt. Nu skal denne indledning ikke
være et knæfald for talmajestæten, og det er da også spørgsmålet,
hvad man kan udlede af sådan en undersøgelse. Anledningen til at
Kristeligt Dagblad havde iværksat undersøgelsen var markeringen 2.
september af 150-året for Grundtvigs død. I Vartov, Udby, Aagaard
Frimenighed og på Skærum Mølle og muligvis andre steder er det
en tradition at markere Grundtvigs fødselsdag og ikke hans død. Det
var anderledes i år, så på Vartov blev der inviteret til gravøl med skåltaler og musik. Center for Grundtvigforskning har inviteret en gruppe installationskunstnere ind i Vartovs grønnegård. Her kan enhver i
september og frem til kulturnatten i oktober donere sit åndedrag, så
det kommer med i en lydinstallation i gården. Om aftenerne lyder de
blandede åndedrag ud i toner, der dæmpet fylder gården.
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Fødselsdag og død, begyndelse og afslutning. Grundtvig digtede

både annoncere aktiviteter i Vartov og andre steder for Grundtvigsk

og skrev til lejligheden i sin samtid. Han blandede sig i væsentlige

Forum og for Grundtvig Akademiet. Det er vores håb, at kredsene

samfundsmæssige og politiske spørgsmål om frihed, folkelighed

vil bruge det nye udtryk på egne programmer lokalt. For år tilbage

og det at være borger i en nation og i verden, som stadig har be-

i 2007 skiftede foreningen navn fra ’Kirkeligt Samfund’ til Grundt-

tydning for de debatter, vi fører. Det afgørende er ikke om, der kan

vigsk Forum, fra KS til GF. Der var meget gode grunde til at skifte

findes belæg hos Grundtvig, eller som det så ofte siges, om det er

navn, og vi skiftede brevpapir og meget andet. Det tager lang tid at

manden eller myten, der tilskrives æren. Uanset må enhver tage

slå et nyt navn fast, og en fælles udtryk i plakater og programmer

stilling til kriser, der skal løses og ansvar i det almindelige liv, der

kan gøre det mere synligt, at vi er en samlet forening, et netværk af

skal drømmes og leves. I grundlæggende spørgsmål om individ og

lokale kredse, som er afsender.

fællesskab, borger og samfund, natur og kultur, politik og religion
er der erfaringer, viden og poesi i Grundtvigs originale tankegang,

For at styrke foreningen har styrelse og sekretariat, i forlængelse

som han digtede og skrev aktuelt til sin egen tid. Måske er det der-

af en formulering af fælles pejlemærker sidste år, arbejdet med en

for grundtvigianere intuitivt har fejret fødselsdag. Der er begyndel-

række indsatser, der skal forny folkeoplysning, udvikle forening og

ser, som rummer, en fortsættelse følger.

Vartov, så flere får mulighed for at deltage i Grundtvigsk Forum. I løbet af i år genoprettede vi et medlemsudvalg, som er kommet med

Til markering af 150-året holder Grundtvigsk Forum i skrivende

forslag om en række tiltag. Det har blandt andet betydet afprøvning

stund Grundtvig-festival med arrangementer i Vartov og kredsene

af nyt samarbejde med en række elevforeninger af unge, der mø-

rundt i landet har meldt arrangementer ind til en fælles kalender. I år

des på loftet, ’Kredsen’ i Vartov. Der er allerede samarbejde med

modtog vi midler fra Nordea Fondens pulje, ’Liv i det lokale’, hvilket

en gruppe unge: ’Nordisk Dans’, der gennem de sidste mange år er

har betydet, at sekretariatet kunne tilbyde kredsene tre forestil-

en del af programmet i Vartov. ’Maratonsang’ er et andet tilbage-

linger: ’Jeg så en gang et billede af det evige’ af skuespiller Thure

vendende arrangement på den lyseste og længste dag i året, som

Lindhardt og jazzpianist Søren Gemmer, ’Grundtvig og kvinderne’,

ligeledes gennem mange år er blevet til i et samarbejde mellem

et performance-foredrag af Else Mathiassen og ’Grundtvig lever’ en

Vartovkollegiet og sekretariatet. Medlemsudvalgets overvejelser og

fortællekoncert for unge. Der foregår meget ude i landet og i Vartov.

forslag vil blive fremlagt til drøftelse på årsmødet i oktober.

Hjemmesiden er blevet ny fra 1. september og Grundtvigsk Forum

Et andet nyt udvalg er ’økonomiudvalget’. Der er blevet arbejdet inten-

har fået en ny såkaldt visuel identitet. Et nyt grafisk G, som allerede

sivt med økonomien. Nedlukningen under corona, og at vi i de samme

nu pryder opslag på elektroniske medier og tryksager i dette de-

år blev pålagt en meget stor investering i nyt varmeanlæg, har bety-

sign og i en palet af farverne lys rød, grøn og lilla. Det nye logo kan

det, at vi, tvunget af omstændighederne, har været nødt til at interes-
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sere os intensivt for drift og økonomi i Vartov. Vi er kommet godt ud

’The Essential N.F.S. Grundtvig’ udkom i 2019, var der en stor interes-

af corona. Underskuddene i de år blev mindre, end vi først frygtede.

se fra flere sider for at få bogen oversat til andre sprog. Foreløbig er

Men måske vil den betydeligste konsekvens vise sig i de kommende

projektet at oversætte bogen til bengali, japansk, koreansk, arabisk

år. Vi har valgt at investere i udvikling af forening og Vartov.

og tysk. Det drøftes tillige om den også skal oversættes til mandarin.
Bogen formidler Grundtvig i en lettilgængelig form og introduce-

Vartov er en gammel smuk bygning, der huser børneinstitutioner,

rer til kilder af Grundtvig selv. Den kommer rundt om de vigtigste

foreninger, forskningscenter, kulturaktører og erhverv. Selv har vi

aspekter af Grundtvigs værk og virke. Ambitionen i projektet er dan-

biblioteket, akademiet, sekretariatet, kollegiet, konferencevirksom-

nelsen af netværk, lokalt og internationalt. Der vil finde møder, semi-

hed og mødelokaler. I løbet af året har et arkitektfirma med viden

narer og workshops sted rundt om i verden. Det vil også involvere

om fredede bygninger gennemgået Vartovs bygningshistorie. Un-

aktiviteter i Danmark. Allerede nu kaster det mange overvejelser af

dervejs fandt arkitekterne de fuldstændige tegninger, som Vartov

sig. Ahmed Akkari, som oversætter bogen til arabisk, medvirkede på

blev bygget om efter i 1850’erne. Både styrelse, lejere og sekretariat

Himmelske Dage i Roskilde i foråret. Ord som er svære at oversætte:

har drømme om Vartov. En fælles spisesal står for eksempel højt på

’folkelighed’ ’vekselvirkning’, ’livsoplysning’, ’det levende ord’ giver

ønskelisten. Arkitekterne er kommet med et forslag og nu forestår

noget til samtale og ekstra omtanke. For at få plads til alt dette hjæl-

der et stort arbejde med at lave planer, søge tilladelser og rejse

per Grethe Tornberg med i redaktionen af Grundtvigsk Tidende.

midler via fonde. Drømmene går også på, hvilke muligheder vi har
i de fredede bygninger for, at Vartov fortsat kan blive til et sted for

Grundtvigs Skoletjeneste har set dagens lys. Det blev budgetteret

udvikling af folkeoplysning, der styrker vores samfund og bidrager

sidste år. Rasmus Matthiesen er blevet ansat som leder af skole-

til løsninger og sammenhængskraft, tænkning, sang og samtale i

tjenesten, som er placeret i Gjellerup ved Aarhus. Med gode sam-

vores samfund.

arbejdspartnere skal han udvikle undervisningstilbud, materialer
og også være tovholder for kurset ’I skole med Grundtvig’. Næste

I Grundtvig Akademiet samarbejder Ingrid Ank forsat med en række

gang i marts 2023 på Askov Højskole. Det skal her bemærkes, at

institutioner om seminarer. ’Tirsdag med Grundtvig’, der intro-

Folkekirkens Skoletjeneste i år har udviklet nyt undervisningsma-

ducerer til Grundtvigs tænkning og skrifter, er blevet til ’Torsdag

teriale om Grundtvig.

med Grundtvig’ i Gjellerup’. Der er bud efter Akademiet på læreruddannelser og på højskoler. Et stort projekt, som netop er blevet

Styrelsens arbejde har igen i år været organiseret i et koordine-

støttet med midler fra ’Grundtvig Fonden’ går under navnet ’Global

rende forretningsudvalg, tre hovedudvalg, et Skærum Mølleud-

Grundtvig’. Projektet imødekommer og samler en international

valg og Sydslesvigudvalg. Ud over at pleje netværk og kvalificere

om-sig-gribende grundtviginteresse. Da Anders Holm engelske bog

styrelsens behandling af løbende sager, bidrager alle udvalgene
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til Folkemødet på Bornholm, og nogle af dem også til Himmelske

frit kan bestemme hvilken forkyndelse og varetagelse af embedet,

Dage og Kulturmødet på Mors.

de ønsker i sognet. Det vil en fjernelse af undtagelsen fra ligebehandlingsloven ikke ændre ved. Ligesom Grundtvigsk Forum sætter

Kultur- og Samfundspolitisk Udvalg har desuden særligt koncentre-

pris på muligheden for sognebåndsløsning, som giver yderligere

ret sig om at udvikle nye formater på folkeoplysning. 22. november

frihed for folkekirkemedlemmer til at søge den præst, de ønsker.

holder Grundtvigsk Forum et eksperimentarium for folkeoplysning.
Skolepolitisk Udvalg har fulgt dannelsesdebatten og den nye lærer-

Medlemmerne af Grundtvigsk Forums styrelse er af den opfattelse,

uddannelse, der siden november 2021 har været under behandling

at bekendtgørelsen om fravigelse af lov om ligebehandling i rea-

i den politiske forligskreds på Christiansborg. Vi har argumenteret

liteten ingen rolle spiller, og hvis den gør, er den skadelig for den

for, at spørgsmålet om skolens dannelsesopgave er kulturelt og

gensidige respekt. For en ansættelse i folkekirken kræver samarbej-

historisk forankret. Derfor skal der fortsat være et obligatorisk fag,

de med præster kaldet af andre sogne. Det fåtal af præster i folke-

der underviser de lærerstuderende i kristendom, religion, livsoplys-

kirken, som ikke anerkender kvindelige præster, må som kaldet til ét

ning, etik og medborgerskab. Udvalget interesserer sig for skolekul-

sogn, respektere andre sognes kald og dermed respektere og give

tur og har sat fokus på betydningen af musik og sang i skolen.

den fornødne plads til deres kvindelige kollegers udøvelse af deres
opgave. Frisindet må gå begge veje.

Kirkepolitisk Udvalg forbereder en konference 4. november, hvor
der åbent spørges til konsekvenserne af Landsforeningen af Me-

En fjernelse af undtagelsen af ligebehandlingsloven for folkekirken

nighedsråds ønske om at være arbejdsgiverforening. Liturgidebat-

ses ikke som et angreb på religionsfriheden. Grundtvigsk Forum

ten i folkekirken følges løbende både i dette udvalg og i styrelsen.

ønsker fortsat, at bekendtgørelsen om fravigelsen kan gælde for

Spørgsmålet om forskellen mellem frivillighed og tillidshverv har

andre trossamfund.

udvalget viet stor interesse og omsat i debatter på både Himmelske
Dage og Folkemødet på Bornholm.

Afslutningsvis en stor tak til sekretariatet under ledelse af Lise Korsgaard. Medarbejdere i sekretariat, akademi, bibliotek, bogholderi,

Under efterårets store mediemæssige bevågenhed om folkekirkens

konference, køkken, gård, opgange, mødelokaler og portvagt, der

arbejdsmiljø kom en gammel paragraf, der har undtaget folkekir-

alle arbejder med forskellige dele af at få hus og forening til at leve

ken ligebehandlingsloven fra 1978. Undtagelsen har ingen praktisk

og ånde til glæde for mange. Stor tak for et inspirerende, veloplagt

funktion. På styrelsesmødet vedtog en enig styrelse en udtalelse om

og venligt samarbejde.

at byde velkommen, at kirkeministeren vil fjerne den undtagelse. For
Grundtvigsk Forum er det afgørende, at menighedsrådene fortsat
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Formand, Kirsten Margrethe Andersen
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GRUNDTVIGSK FORUMS
STYRELSE

Anna Kolind,
Hjørring

Har været i efterskolen som lærer og
efterskoleforstander. Samtidigt aktiv i
foreninger mm. omkring efterskolen –
kulminerende med formandsposten for
Efterskoleforeningen, hvor det lykkedes
at bevare 10. klasse. I Grundtvigsk Forum
sidder Anna i Kultur- og Samfundspolitisk
Udvalg og er med til at lave samtalekort til
gavn for den gode samtale. Folkeoplysningen er fortsat det sæt briller, verden bør
anskues med ifølge Anna. Forpligtelser,
muligheder, nødvendigheder og handling
i den tid, vi lever i. Er på valg i 2022 og
genopstiller ikke.

Asbjørn Nielsen,
Haderslev

Asbjørn er uddannet snedker, er læreruddannet og har en masteruddannelse i ledelse af uddannelsesinstitutioner. Asbjørn
er skolemenneske og har i mange år været
i skole- og uddannelsesverdenen, dels som
folkeskolelærer, efterskolelærer, forstander
på Skibelund Gymnastik- og idrætsefterskole, direktør for VUC i Sønderjylland og
som underviser i Diplom i Ledelse ved UC
Syd. Asbjørn er ansat i Efterskoleforeningen som projektleder for efterskolernes
deltagelse i DGI’s Landsstævne. Ud over
sit professionelle virke i skoleverdenen, har
Asbjørn altid været forankret i, og deltaget
i forenings- og bestyrelsesarbejde i den
folkelige idrætsverden.
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Asta Gyldenkærne,
Ishøj

Kirsten Margrethe Andersen,
Ribe

Birgit Fuglsbjerg,
Rønde

Jon Venzel Sønderby,
Aabenraa

f. 1962 født i Christiansfeld i Sønderjylland.
Cand.theol. fra Københavns Univsersitet.
Sognepræst i Ishøj og derfor optaget af,
hvordan det grundtvigske kan indgå i kirke,
kultur og lokalsamfund på den multikulturelle københavnske Vestegn. I styrelsen for
Grundtvigsk Forum er hun med i Kultur- og
Samfundspolitisk Udvalg, udvalget for
Sydslesvig, Hovedstadens grundtvigske
præstekonvent og repræsentant i Den
grundtvigske midtbane og i DSUK.

Birgit er født og opvokset ved Lemvig.
Hun er uddannet lærer fra Nr. Nissum
Seminarium og master i læreprocesser fra
Aalborg Universitet. Birgit har undervist og
arbejdet med uddannelse og vejledning i
efterskolen, friskolen og i UU, inden hun i
2012 blev forstander for Rønde Højskole.
Hun arbejder ud fra devisen: I skolen bliver
mennesker til. Og derfor er hun optaget af,
hvordan skolen og uddannelsessystemet
kan arbejde med myndiggørelse af mennesker, så vi kan være fælles om at skabe
en fremtid, hvor mennesker tager ansvar
både for sig selv og den verden, som vi alle
skal leve i. Er på valg i 2022 og genopstiller.
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Formand for Grundtvigsk Forum siden
2015, og i sit arbejdsliv underviser på læreruddannelsen siden 1998. Først på Silkeborg
Seminarium og siden 2014 i Haderslev, hvor
hun underviser i kristendomskundskab,
andre religioner, etik, livsoplysning og medborgerskab. Af uddannelse teolog, og Ph.d.
i pædagogisk filosofi. Skriver og holder
foredrag. Siden 2003 medlem af styrelsen i
Grundtvigsk Forum, hvor Kirsten har været
med i de fleste udvalg. Flyttede til Ribe i
2014, hvor hun i samarbejde med en række
foreninger i Ribe 2017 har taget initiativ
til at arrangere grundlovsmøde. Desuden
censorformand for faget: kristendomskundskab / religion i læreruddannelsen fra 2021.

Til daglig arbejder Jon som skoleleder på
Aabenraa Friskole og Naturbørnehave,
Aabenraa. En skole med 40 ansatte og
210 elever fordelt på 10 årgange. Skolens
vision og værdisæt tager i høj grad afsæt i
Grundtvigs tanker om at lave skole for det
hele menneske, hvor hverdagen i høj grad
skal handle om oplivelse før oplysning. Derfor er fællesskabet et vigtigt værdiord, som
hele tiden må bringes i spil. Jon har tidligere
været skoleleder i folkeskolen gennem 12
år. Hermed giver det god mening for Jon at
være en del af Styrelses- og udvalgsarbejdet i Grundtvigsk Forum, da friskolerne og
folkeskolerne har brug for en dannelsesforståelse, som står på hovedet af Grundtvig.
Er på valg i 2022 og genopstiller.

25

Finn Tarpgaard,
Holstebro

Louise Højlund,
Århus

Birgitte Rosager Møldrup,
Jelling

Lis Mærsk Staunstrup,
Varde

Efter mange år som lærer og forstander i
efterskoleverdenen – og senere nogle år
som selvstændig coach og ledelseskonsulent – er Finn nu valgmenighedspræst i
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Han er
optaget af Grundtvigs tanker om livoplysning, hvor poesi og historiefortælling
er vigtige elementer. Desuden ser han
Grundtvigs tanker om sammenhængen
mellem det menneskelige, det folkelige
og det religiøse som meget afgørende for
et folks udvikling af en vellykket kultur. Er
desuden optaget af samtalen som fænomen. Finn sidder i Styrelsen som medlem
af skolepolitisk udvalg.

Birgitte har været sognepræst i 23 år ved
Kollerup og Vindelev Kirker. Hun er også
præst i Jelling Sogn, hvor hun er migrantpræst med fokus på Folkekirke og nydanskere – det være sig i religionsmødet eller
når folkekirken skal øve sig i at være en kirke, der ikke udelukker nogen på forhånd.
Birgitte er medlem af Kirkepolitisk Udvalg
og arbejder for at Grundtvigsk Forum skal
give både dåbsforældre, konfirmander
og nydanskere oplagte muligheder for at
møde det grundtvigske kirke- og menneskesyn. Birgitte er også optaget af kirken
på landet, og hvilken rolle den kan spille
dér i fremtiden. Hun sidder i diverse udvalg i Folkekirkens Migrantsamarbejde.
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Louise er optaget af ånd – i kirken, i samfundet, i kulturen – det, der forbinder og
gør at vi er både sammen og i bevægelse.
Hun er også nysgerrig på hvad oplysning
betyder i et samfund, der flyder over
med oplysninger. Og hvordan man taler
om Gud og tro i vores tid - så virkeligheden ikke bliver lillebitte. Louise er præst
i Langenæskirken i Aarhus. Hun er også
formand for Kultur- og Samfundspolitisk
Udvalg, og tænker lidt med på Grundtvigsk
Tidende og Folkemødet.

Lis er uddannet lærer og har undervist i
folkeskolen, i efterskolen og i friskolen, og
læser nu teologi på KU. Tidligere har Lis
været skoleleder på en Grundtvig-Koldsk
friskole, siddet i menighedsrådet i Varde,
og været i bestyrelsen for Grundtvigsk
Foredragsforening ligeledes i Varde. Lis
har siddet i styrelsen siden 2017 og er
medlem af skolepolitisk udvalg.
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Laura Lundager Jensen,
Lejre

Morten Thaysen,
Varde

Knud Erik Therkelsen,
Frederiksberg

Morten Kvist,
Aarhus

Laura er uddannet teolog med bifag i
historie og en master i medborgerskab.
Valgmenighedspræst i Osted og har siden 2000 undervist på Københavns Professionsskole i bl.a. ”Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab”
med interesse i samarbejdet mellem
skolen og det omkringliggende samfund. I Grundtvigsk Forum sidder Laura
i Kirkepolitisk Udvalg samt udvalget for
Grundtvigsfonden og det mellemkirkelige samtaleforum. Laura er formand
for Foreningen for Grundtvigske Fri- og
Valgmenigheder og er herudover foredragsholder og artikelskribent.

Knud er født i Aale ved Horsens, uddannet
lærer fra Esbjerg Seminarium i 1979. Forinden elev på Rønshoved Højskole i 1974,
hvilket blev skæbnesvangert for karrieren.
Fra 1983 højskolelærer på Rønshoved
Højskole og fra 1992 til 2004 forstander
for den nystartede Højskolen Østersøen i
Aabenraa. Fra 2004 til februar 2022 generalsekretær for Grænseforeningen, hvor
han sammen med skiftende formænd (Torben Rechendorff, Finn Slumstrup og Mette
Bock) har stået for foreningens omstilling
fra en stærk national til en mere moderne
dagsorden under overskriften ”Grænseforeningen – for en åben danskhed”.
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Morten Thaysen er cand. theol. fra Aarhus
universitet. Har været sognepræst i Tornby og Vidstrup i Aalborg stift fra 19992006. Siden 2006 har han været sognepræst i Varde, Ribe stift. Han har siddet
i styrelsen for Grundtvigsk Forum siden
2009. Siden 2015 har han været formand
for Kirkepolitisk Udvalg.

Har været præst for Ryslinge Frimenighed,
forstander for Askov Højskole, siden 1998
præst for Herning og Gjellerup valgmenigheder. Tidl. medlem af Det etiske Råd,
medstifter af Herning Valgmenigheds
Skovbørnehave 2008, nu fmd. for bestyrelsen, medstifter af dannelsesinitiativet
”Dannelse til tiden”. I Grundtvigsk Forums
styrelse siden efteråret 2016, her som
medlem af Kirkepolitisk Udvalg, bidrag
til bogen ”Dåben Klæder dig”, 2018. Har
jævnligt bidraget med artikler og essays i
dagblade, tidsskrifter og bøger, har opretholdt en foredragsvirksomhed i forskellige
sammenhænge. Fra 1. oktober 2022 pensioneret fra Herning og Gjellerup valgmenigheder. Er på valg i 2022 og genopstiller.
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Mette Sanggaard,
Ollerup

Ulla Morre Bidstrup,
Brønshøj

Mette Geil,
Rødding

Steffen Ringgaard,
København

Mette er forstander på Ollerup Efterskole
- Sang & Musik og engageret i nutidens
grundtvigske skole. Et arbejde der også
indebærer adskillige tilløb til at formulere
den i ord, som folk kan forstå. Mette har
tætte forbindelser til den frie skoleverden
og har blandt andet en fortid som næstformand i Efterskoleforeningen. Hun har
desuden været medlem af udvalget bag
den nye Højskolesangbog og når tiden tillader det, holder hun sangtimer, foredrag
og skriver klummer. I Grundtvigsk Forum
er hun trådt ind i Skolepolitisk Udvalg, hvor
hun håber at kunne være med til at give
hele skole- og uddannelsessystemet den
grundtvigske vitaminpille, det trænger til.

Mette Geil er cand.theol. fra Aarhus
Universitet. Hun er præst i Rødding
Frimenighed og tidligere præst i Osted
Valgmenighed. Mette Geil har tidligere
været højskoleforstander på Krogerup og
på Diakonhøjskolen i Aarhus. I Grundtvigsk
Forum er Mette medlem af Kultur- og Samfundspolitisk Udvalg. Hun er optaget af en
go’ sammenhæng mellem Vartov og medlemskredsene rundt i landet. Er referent
til styrelses- og forretningsudvalgsmøder.
Den organisatoriske, økonomiske og bygningsmæssige side af Grundtvigsk Forums
drift finder Mette også vigtig. Mette er
glad for, at den grundtvigske inspiration
rækker ud over Danmarks grænser. Er på
valg i 2022 og genopstiller.
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Kandidat i teologi og litteraturhistorie
fra Aarhus Universitet. Skrevet ph.d. om
betydningen af de kirkelige handlinger i
folkekirken. Har været begejstret præst to
steder på Djursland. Er nu uddannelsesleder og afdelingsleder ved Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter i Vartov.
Bred kontaktflade med både nye og brugte præster og andre i det folkekirkelige
landskab. Er optaget af den danske folkekirkes betydning for samfundet og har
siddet i Kirkepolitisk Udvalg i mange år. Er
på valg i 2022 og genopstiller.

Steffen er cand. teol. fra Københavns
Universitet. Han har været sognepræst
og provst i Taastrup, formand for efteruddannelsesudvalget for præster i Helsingør
Stift og er nu sognepræst ved Vor Frue
kirke, Københavns Domkirke. I Grundtvigsk Forum er Steffen medlem af Kirkepolitisk Udvalg, Grundtvigsk Tidendes
redaktionsudvalg, Hovedstadens grundtvigske præstekonvent og repræsentant i
Det Danske Bibelselskab.
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Rasmus Jensen,
København

Har læst retorik og teologi og har siden
2020 været ung præst i folkekirken. Siden
2017 medlem af Grundtvigsk Forums
styrelse, herunder medlem af Kirkepolitisk
Udvalg og kollegieudvalget. Skriver for
Kristeligt Dagblad om kirke og teologi. Er
optaget af, at kristendommen fortsat skal
være noget, som man forholder sig til med
en vis naturlighed i Danmark – både i uddannelsessystemet, i det politiske arbejde,
i lokalmiljøet og i den enkeltes liv.
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VIL DU GIVE EN GAVE TIL
VORES FÆLLES FORENING?
For 200 kr. kan du støtte arbejdet i Grundtvigsk Forum – og
sikre, at foreningen også fremover kan blive godkendt som en
almennyttig forening. Det er nemlig sådan, at man skal modtage
gaver på mindst 200 kr. fra mindst 100 mennesker om året for at
være en almenvelgørende forening i Danmark.
Gaver har på den måde dobbelt værdi. Som almenvelgørende
forening kan Grundtvigsk Forum nemlig få:
• Skattefradrag til bidragydere til foreningen for bidrag op
til 17.200 kr. (i 2022)
• Skattefrihed for Grundtvigsk Forum til at modtage
testamentariske gaver
• Ret til at søge puljen for landsdækkende almennyttige
organisationer (tipsmidler)
• Ret til at søge andre refusionsordninger

Sådan giver du et gavebidrag:

1. Overfør (mindst) 200 kr. på MobilePay til 717260
2. Overfør (mindst) 200 kr. på konto i Danske Bank
Reg.nr: 9570 Kontonr: 0012968264. Mærk ”Gave”.
På forhånd mange tak.

Skattefradrag for bidraget
Har du givet en gave til en almenvelgørende forening, kan du få et
skattefradrag. Hvis du oplyser dit CPR-nummer i samme tekstfelt,
som du skriver ”gave” enten ved bankoverførsel eller i MobilePay,
så sørger Grundtvigsk Forum for at indberette dit bidrag til SKAT.

39

FIND RUNDT

4
3

1

5

2

1. VARTOV
Farvergade 27
1463 København

INSPIRATIONSBESØG:
3. ARBEJDERMUSEET

2. CABINN CITY

Rømersgade 22
1362 København K

Mitchellsgade 14
1568 København

4. FRIHEDSMUSEET
Esplanaden 13
1263 København K

5. KRIGSMUSEET
Tøjhusgade 3
1220 København K

