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I det følgende tages du 
igennem Grundtvigsk Forums 
visuelle identitet anno 2022.  

Den visuelle identitet for 
Grundtvigsk Forum er 
udviklet og udarbejdet med 
udgangspunkt i foreningens 
pejlemærker. 

I designguiden afklares alle 
elementer i den visuelle 
identitet med vejledende 
eksempler på grafisk 
implementering på de 
væsentligste kontaktflader.

INTRODUKTION

GRUNDTVIGSK 
FORUMG
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G GRUNDTVIGSK 
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Individet - Fælleskabet
Friheden - Forpligtelsen

Samtaler
Uenighed

Det levende ord

Menneskelig udvikling
Rummelighed

Udsyn

KONTRASTER DIALOG ÅNDSFRIHED

02 DESIGN DRIVERS Vores visuelle identitet er udviklet efter følgende design drivers med 
udgangspunkt i Gruntvigsk tænkning.
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TYPOGRAFI

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR 

STUVW
XYZÆØÅ 
abcdefghi
jklmnopqr 

stuvwxyzæøå
0123456789

01 - Sabre Light 02 - Noto Sans RegularVi anvender primært skriften 
Sabre Light, en kantet serif 
med referencer i formsproget 
til datidens skrifter under 
Grundtvigs levetid. Vi anvender 
skriften i snittene Light og Black.

Vi benytter sekundært skriften 
Noto Sans Regular til længere 
brødtekster og undertitler.

De to skrifttyper er parret efter 
deres formmæssige ligheder 
til fordel for en større visuel 
harmoni når de kombineres.

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR 

STUVW
XYZÆØÅ 

abcdefghi
jklmnopqr 

stuvwxyzæøå
0123456789
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Gg2AaRr

Gg2AaRr

01

02

TYPOGRAFI - LIGHEDER
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Gg2AaRr

Gg2AaRr
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02

TYPOGRAFI - KENDETEGN
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08MÆRKET04

Sabre Light
Sabre Light
Sabre Regular
Sabre Medium
Sabre Bold
Sabre Black

1234567890

Vores logo består af et mærke
og en logotype.

Vores mærke er et kontrastfuldt G, 
som på grafisk vis repræsenterer den 
Grundtvigske ånd og karakter. G’et har 
kant og står ud ligesom Grundtvig gjorde. 
Mærket står altid i Sabre Black med 
logotype i Sabre light.

GRUNDTVIGSK 
FORUM
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LOGO - RESPEKTAFSTAND

Vi anvender primært mærke og 
logotype som vist, men mærke 
og logotype kan også opdeles. 
Se mere på s. x.

GRUNDTVIGSK 
FORUMG
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Vores logo (både samlet og 
opdelt) står altid venstrestillet, 
men kan placeres både øverst og 
nederst på formatet. 

Vores logo skal altid være 
omgivet af en respektafstand. 
Afstanden er som minimum 
størrelsen på mærket, som 
markeret på eksemplerne. 

Mærke og logo kan godt opdeles 
men optræder altid sammen på 
en kontaktflade, så der skabes 
en tydelig sammenhæng mellem 
mærket “G” og logotypen 
“Grundtvigsk Forum”. 

G GRUNDTVIGSK 
FORUM

LOGO-PLACERING

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG GRUNDTVIGSK 

FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG
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Når mærket og logotype er opdelt kan mærket frit skaleres op alt 
afhængigt af behov og kontekst. Logotype kan stå overfor G’et i højre 
hjørne eller venstrestilles nederst, men skal fortsat overholde den 
markerede respekafstand. 

Min Max

GRUNDTVIGSK 
FORUMG GRUNDTVIGSK 

FORUMG GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUM

G
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1205 LOGO - FARVEVARIANTER

Vores logo anvendes som 
udgangspunkt i vores primære 
brandfarver.  

Logoet bør altid farvematches til 
typografiske opsætninger. 

Eksempler på dette se 
“Designeksempler”.
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VARTOV

BIBLIOTEK

AKADEMI

SKOLETJENESTE

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GRUNDTVIGSK 
FORUMG

G GRUNDTVIGSK 
FORUM

Grundtvigk Forums afdelinger 
skrives i versaler med skriften 
Sabre Light.

Logoet er altid placeret i 
venstre hjørne, som markerer 
Grundtvigsk Forum som 
afsender. 

Der er kun enkelte undtagelser, 
som i banneret vist på s. x.

13
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Vores farvepalette består af fire 
primære farver samt sort og 
hvid.

Lilla, grøn og rød udgør en 
subtil reference til de liturgiske 
kirkefarver. 

Vi anvender de primære farver 
til vores logo og i grafiske 
opsætninger. Vi prioterer at 
bruge lilla, grøn og rød. Den grå 
kan med fordel anvendes i grafik 
eller kommunikation med behov 
for et mere neddæmpet visuelt 
udtryk. 

Sort og hvid kan begge benyttes 
til tekst, men kun den hvide som 
baggrund.

FARVER

RGB
255-85-75

HEX
#fff554b

PANTONE 
178 C
1788 U

CMYK
0-85-60-0 C
0-80-70-0 U

RGB
195-185-235

HEX
#c3b9eb

PANTONE 
2705 C
2705 U

CMYK
 25-25-0-0 C
10-10-0-0 U

RGB
0-0-0

HEX
#000000

CMYK
0-0-0-100

RGB
255-255-255

HEX
#ffffff

CMYK
0-0-0-0

RGB
35-75-65

HEX
#234b41 

PANTONE 
561 C
3292 U

CMYK
90-25-60-50 C
100-50-80-0 U

RGB
229-229-229

HEX
#e5e5e5 

PANTONE 
427 C
Cool Gray 1 U

CMYK
5-5-5-5 C
5-5-5-5 U
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Vi har to kategorier af 
billedmateriale. Vi anvender 
billedmateriale, afhængigt af den 
givne kommunikations behov og 
kontekst. 

Den viste billedstil repræsenterer 
ånd, frihed og fælleskab. Billederne 
er som regel i en høj fotografisk 
kvalitet og rig på farver.

Denne type billeder egner sig 
særligt til kommunikation af 
forsamlingsarrangementer på 
Vartov.

07 BILLEDSTIL - ÅND, FRIHED OG FÆLLESKAB
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Vi har to kategorier af 
billedmateriale. Vi anvender 
billedemateriale afhængigt af 
den givne kommunikations 
behov og kontekst. 

Den viste billedstil repræsenterer 
kultur, historie og arv. Dette 
billedmateriale er i det fleste 
tilfælde illustrerede portrætter 
fra Gruntvigs levetid. Oftest er 
det Grundtvig, men det kan 
også være andre udvalgte og 
relevante personer fra hans tid.

Denne type billeder egner 
sig særligt til kommunikation 
af det Grundtvigske ord og i 
kontekster hvor der dykkes ned i 
kulturarven og det forhistoriske. 

G GRUNDTVIGSK 
FORUM

BILLEDSTIL - KULTUR, HISTORIE OG ARV
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1708 ILLUSTRATIONSSTIL

En del af vores identitet er 
også vores illustrationsstil, som 
efterligner kobberstiksteknikken. 

De kan både anvendes som 
repræsentanter for Grundtvisk 
Forums addelinger eller som 
illustrative portrætter af 
Grundtvig selv. 
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Eksempler på grafiske opsætninger, som kombinerer mærke, logo, 
farver og layoutprincipper. Mærket kan også med fordel inverteres og 
bruges som udsnitsmaske, når det er skaleres op som vist i eksemplet 
yderst til højre. Mærket og logo står altid vertikalt eller horisontalt 
forb

Min Max

”Ordet 
  skaber 

 hvad 
 det 

   nævner”
GRUNDTVIGSK 
FORUMG

GG

GRUNDTVIGSK 
FORUM

GRUNDTVIGSK 
FORUM

GRUNDTVIGSK 
FORUM
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1910 DESIGNEKSEMPLER - FOLDERE

Festival 
om 

Danmarks 
store 

tænker.

G
R

U
N

D
T

V
IG

 
L

E
V

E
R

SEP — OKT 2022

Festival om Danmarks 
store tænker.

GRUNDTVIG 
LEVER

SEP — OKT 2022

Sangforedrag 
med Philip Faber. 

Håndbajere
& højskolehits 

Grundtvig special. 
Maratonforedrag. 
Forestilling med 
Thure Lindhardt. 

Tirsdag med 
Grundtvig for børn. 

og meget mere...

Festival om Danmarks 
store tænker.

GRUNDTVIG 
LEVER

SEP — OKT 2022

Sangforedrag 
med Philip Faber. 
Håndbajere
& højskolehits 
Grundtvig special. 
Maratonforedrag. 
Forestilling med 
Thure Lindhardt. 
Tirsdag med 
Grundtvig for børn. 
og meget mere...
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2010 DESIGNEKSEMPLER - FOLDERE

16. august 

CPH Pride og højskole-
sang med Rasmus Skov 
Borring 
KL. 17.00-18.00

Kom og syng med, når vi 
varmer op til Copenhagen 
Pride med sange fra 
Højskolesangbogen.
FRI ENTRÉ

 

31. august 
28. september 
26. oktober 
30. november 

Nordisk Dans 
KL. 19.00-21.30

Nordisk Dans bringer unge 
og studerende sammen om 
traditionel nordisk musik 
og dans. Danseaftenerne er 
med livemusik, dæmpet  lys, 
billige øl, vand og glade 
mennesker.
FRI ENTRÉ 

6. september 
4. oktober 
1. november 
6. december

Tirsdag med Grundtvig 

Få en nybegynder-intro-
duktion til Grundtvig. 
Afholdes på skift af Ingrid 
Ank, leder af Grundtvig-
Akademiet, og Lise Kors-
gaard, sekretariats leder  
i Grundtvigsk Forum.
ENTRÉ: 50 KR. – 
STUDERENDE: 25 KR. 

  
Fyraftenssang 
KL. 17.00-18.00

Grib Højskolesang bogen, 
og syng med, når vi 
 invi terer til fyraftenssang 
i  Vartov med aktuelle 
værter. 

29. september

Jane Sandberg, museums-
direktør og formand for 
Foreningen Brobyggerne.

27. oktober

Winni Grosbøll, direktør i 
Friluftsrådet og tidligere 
borgmester på Bornholm.

24. november

Anders Krab-Johansen, 
koncernchef og udgiver  
for Berlingske Media. 
ENTRÉ: 50 KR. 

  
7. oktober 

Det er alvor – Løgstrup-
Kierkegaard-seminar  
KL. 09.00-16.30
 
Tværfagligt seminar om 
alvoren hos Løgstrup og 
Kierkegaard.
ENTRÉ: 250 KR. INKL. FRO-
KOST OG KAFFE – 
STUDERENDE: 125 KR. 

  
14. oktober 

Kulturnat 
KL. 18.00-23.30

Højskolesang i Kulturnat-
ten. Syng med Cæciliekoret 
og Ry-koret fra Højskole-
sangbogen og den danske 
sangskat. I Vartovs grønne-
gård (med lune drikke og 
bål at varme sig ved) og 
indenfor i Husets Store Sal.
ENTRÉ: KULTURPAS

  
Morgenforedrag, Køben-
havns Forsamlingshus 
KL. 08.15-09.00
 
Syv skarpe morgenfore-
drag, der sætter tidens 
mest presserende spørgs-
mål til debat.  
Arrangeres i samarbejde 
med Danmarks Biblioteks-
forening, Fora Kbh og 
Suka Kbh.

27. oktober

Hvad betyder kirken for 
krigen i Ukraine? 
Med Emil Hilton Saggau, 
ph.d., Lunds Universitet. 

3. november

Er dansk børnefjernsyn fri-
sindet nok? Med Andreas 
Bo Jensen, redaktør  
DR Ultra.

10. november

Har vi druknet naturen i 
sang og snak? Om natur 
og almen dannelse. Med 
Stefan Hermann, forfatter 
og rektor for Københavns 
Professionshøjskole.

17. november

Er embedsværket blevet 
(for) politisk? Med 
 Birgitte Poulsen, lektor  
i offentlig forvaltning og 
styring.

24. november

Hvordan skal vi leve af 
vores viden? Med Kirsten 
Busch Nielsen, dekan, 
professor, dr.theol.

1. december

Hvem sidder der bag skær-
men? Med Maia Kahlke 
Lorentzen, ekspert i cyber -
sikkerhed og digital dan-
nelse hos Cybernauterne.

8. december
 
Hvornår er man uegnet til 
at være forælder? Med 
Mathias Mencke, journalist, 
og Nanna Schelde, feature-
skribent og forfatter. 
FRI ENTRÉ

  
10. november 
17. november 
24. november 

Frihed og fællesskab hos 
Grundtvig og Hannah 
Arendt
KL. 14.15-16.00

Tre undervisningsgange 
med fokus på frihed og 
fællesskab hos digteren, 
præsten og samfunds-
tænkeren Grundtvig og den 
politiske filosof Hannah 
Arendt (1906-1975). 
Med Ingrid Ank, leder af 
Grundtvig-Akademiet.
Arrangeret i samarbejde 
med Folkeuniversitetet i 
København. Billet købes 
hos fukbh.dk
ENTRÉ FOR ALLE TRE 
GANGE: 390 KR. 

18. november 

Håndbajere og 
højskolehits
KL. 17.00-19.00
Syng med, når vi åbner 
sangbaren med højskole-

hits fra valgfrie hylder – 
og med øl til gode priser. 
FRI ENTRÉ

  
24. november 

Grundtvig skal helst 
synges hurtigt  
KL. 17.00-19.30

Om melodierne til Grundt-
vig  – under og efter 
Grundtvig. Med organist 
og kantor John Wedell 
Horsner og seniorforsker i 
musikvidenskab Lea  Maria 
Lucas Wierød Borcak. 
 Arrangeret i samarbejde 
med Grundtvig-Selskabet. 
FRI ENTRÉ. 

  
27. november 

GODNAT & 
GLÆDELIG JUL
Julefortællinger 
for voksne 
KL. 19.30-20-30

1. søndag i advent for-
tæller forfatter Rakel 
Haslund-Gjerrild godnat-
historie for voksne med 
julemiraklet i fokus.
FRI ENTRÉ 

5. december 

100 år med 
højskolesang/
melodibogsjubilæum 

I 1922 udkom Folke-
højskolens Melodibog, 
som betød en reform af 
den danske fællessang. 
På denne dag bliver vi 
klogere på melodibogen 
og Carl Nielsen, Thomas 
Laub, Oluf Ring og Thor-
vald Aagaards historiske 
betydning, samt status 
på vores nuværende 
fællessangspraksis. Med 
Helen Rossil, ph.d., folke-
sangsforsker, Uppsala 
Univer sitet og Bjarke Moe, 
ph.d., seniorredaktør, Det 
Danske Sprog- og littera-
turselskab.

ARRANGØRER: GRUNDT-
VIGSK FORUM, CENTER FOR 
GRUNDTVIGFORSKNING, 
SANGENS HUS

  
13. og 14. december 

Sangaftener med 
Rasmus Skov Borring
KL. 17.00-19.00Z

Syng julen ind, og oplev 
fællessang akkompag-
neret af rytmisk klaver i 
et udvalg af forskellige 
tiders tekster og kom-
positioner fra Højskole-
sangbogen. Med musiker 
og komponist Rasmus 
Skov-Borring.
ENTRÉ: 50 KR.

Vil du være med? 

Foreningen Grundtvigsk 
 Forum står bag programmet  
i Vartov. Grundtvigsk Forum 
er herudover alt muligt:  
En skoletjeneste, et tidsskrift, 
et akademi, et bibliotek, et 
kulturhus – og en samling 
af mennesker. Du kan bruge 
huset, være med i forenin-
gen, komme forbi og give os 
dit perspektiv.

Du kan:

• Tilmelde dig vores  
nyhedsbrev 

• Deltage i arrangementer  
i Vartov 

• Abonnere på tidsskriftet 
Grundtvigsk Tidende 

• Følge os på Facebook 
• Melde dig ind i  
Grundtvigsk Forum

Læs mere om Grundtvigsk 
Forum, og hvordan du kan 
deltage, på grundtvig.dk

Du kan også sende et bidrag 
til Grundtvigsk Forum nu og 
her. Indbetal 200 kr. via  
MobilePay på 717260 – og 
skriv ‘GAVE’.

På forhånd 1000 tak!

Mere Vartov

Hold dit næste møde i Vartov, 
og oplev den særlige stem-
ning i den historiske bygning 
med udsigt til Rådhusplad-
sen. Vi tilbyder leje af lokaler i 
 forskellige størrelser og mad 
fra vores kok Sofies køkken. 

Rundvisning i Vartov?

Vi tilbyder rundvisning i 
Vartov. Du kan få historien 
om både bygningen Vartov 
og Grundtvigs tid som præst 
i kirken på rundvisninger i 
huset. 

Tak

Grundtvigsk Forum retter 
en stor tak til de fonde og 
samarbejds partnere, der  
har støttet Grundtvig lever!

Fonde:

•Augustinus Fonden
• Nordea-fonden
• William Demant Fonden
• Aage og Johanne  
Louis-Hansens Fond

Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K
Telefon: 41939000
vartov@vartov.dk
www.grundtvig.dk

Sociale medier
Instagram: @vartov_kbh
Facebook: @VartovKBH, 
@GrundtvigskForum

Velkommen

Velkommen til Vartov, og velkommen til et efterår 
fyldt med debat, dans, højskolesang og historier.

Programmet har afsæt i et grundtvigsk perspektiv 
på verden. N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var præst  
i Vartov Kirke i 33 år og satte derudover sit præg på 
udviklingen af det danske demokrati og samfund 
på en måde, der stadig er synlig i dag. Det handler 
om frihed, fællesskab, fantasi – og meget mere. 

Tak, fordi du vil være med!

Kom til flere 
julefortællinger for 

voksne i adventstiden – 
find mere info om dato 

og tidspunkt på 
grundtvig.dk

Festival om Danmarks store tænker
SEP — OKT 2022

GRUNDTVIG
LEVER!

FAKTA OM GRUNDVIG 

Nicolai Frederik Severin Grundt-
vig blev født i 1783 og døde 89 
år senere, i 1872. Han var både 
præst, salmedigter, forfatter, 
folkeoplyser, politiker, sam-
fundsdebattør og skolemand. 
Grundtvig deltog ivrigt i sam-
fundsdebatten gennem hele 
sit liv – om alt fra det spirende 
demokrati og frihedstanker til 
kirkeliv, skoleformer og vores 
måder at forsamles på i kultur- 
og samfundslivet.

25. august 

Gå dig klog – i Grundt-
vigs fodspor
KL. 15.30-17.30

Følg med Ingrid Ank, leder 
af Grundtvig Akademiet, 
på byvandring i Grundt-
vigs fodspor, og få et ind-
blik i Grundtvig som både 
politiker, folkeoplyser, 
præst og digter. Arran-
gør : Folkeuniversitetet i 
Aarhus. 
BILLET KØBES HOS FUAU.DK
PRIS: 195 KR. – STUDERENDE: 
95 KR. 

2. september – 14. oktober

Grundtvig In The Mix. 
Kunstværk i Grønne-
gården
 
Et multisensorisk værk, 
der remixer Grundtvig på 
kryds og tværs. Kurateret 
og produceret af Marie 
Koldkjær Højlund og 
Christine Byriel. I sam-
arbejde med Center for 
Grundtvigforskning. 

2. september 

Omvisning i Vartov med 
seniorforsker Thorstein 
Balle
KL. 10.00 
 
Kom med ind bag murene   
i huset Vartov, hvor 
Grundtvig var præst i 33 år. 
Kællingepræst, som det 
hed. Hør mere om, hvorfor.

2. september (premiere) 
9. september 
16. september 
23. september 

Forestillingen Jeg saa 
engang et Billede af det 
Evige v. Thure Lindhardt  
KL. 17.00-19.00 

Skuespiller Thure Lind-
hardt fortolker Grundtvigs 
salmer, digte og dagbøger 
og krydrer det med 
betragtninger om manden 
og ikke mindst: hans ord 
og ånd! Afholdes i Vartov 
Kirke i samarbejde med 
Vartov Valgmenighed.
ENTRÉ: 150 KR

4. september 

Gudstjeneste i 
Vartov Kirke
KL. 16.00 
 
Grundtvig prædikede i 
Vartov Kirke indtil få dage 
før sin død. Efterfølgende 
fortsatte menigheden med 
at samles i kirken og fejre 
gudstjeneste i den grundt-
vigske tradition, hvilket vi 
også vil gøre denne dag.

Forelæsningsrække: 
Grundtvig – Danmarks 
store mand
KL. 17.00-18.45
 
Seks grundtvigforskere 
giver nye perspektiver på 
Grundtvig. 

5. september 

Premiere på forelæsnings-
rækken. Introduktion til 
Grundtvig med Lone Kølle 
Martinsen, ph.d., senior-

forsker i historie, Aarhus 
Universitet.

12. september 

Den republikanske 
Grundtvig med Ove Kors-
gaard, professor emeritus 
i generel pædagogik.

19. september 

Den tillidsvækkende 
Grundtvig med Sasja 
Emilie Mathiasen Stopa, 
postdoc i teologi, Aarhus 
Universitet.

26. september 

Den realpolitiske 
Grundtvig med Jens Lei 
Wendel-Hansen, ph.d. i 
historie.

3. oktober

Den mytebrugende 
Grundtvig med Sophie 
Bønding, postdoc, 
 Nationalmuseet.

10. oktober

Den fortryllende Grundt-
vig med Katrine Frøkjær 
Baunvig, leder af Center 
for Grundtvigforskning, 
Aarhus Universitet.
ENTRÉ TIL ALLE SEKS 
FORELÆSNINGER: 795 KR. – 
STUDERENDE: 395 KR. (BILLET 
KØBES HOS FUAU.DK)

Frihed &
KL. 19.00-21.00

Tre aftener med diskussion 
af samfund og frihedssyn 
lige nu med baggrund i 

både Grundtvigs og Struen-
sees opfattelser af – netop 
– frihed. 

7. september

Frihed & samfundssind 
med Lisbet Christoffer-
sen, professor, RUC,  Niels 
Henrik Gregersen, pro-
fessor, KU, og Ingrid Ank, 
leder af Grundtvig-Aka-
demiet.

14. september

Frihed & folkedybet med 
Poul Madsen, fhv. chef-
redaktør for Ekstra Bladet, 

og Ulrik Langen, profes-
sor, Københavns Univer-
sitet.

21. september

Frihed & løgn 
med Flemming Rose, 
forfatter og journalist 
og Ingrid Ank, leder af 
Grundtvig-Akademiet
ENTRÉ FOR ET ARRANGEMENT 
75 KR. – STUDERENDE: 50 KR. 

 
8. september 

Foredragsmaraton: 
Grundtvigs efterliv
KL. 08.00-21.00

Heldags-foredrags-
maraton i anledningen af 
Grundtvigs fødselsdag og 
udgivelsen af bogen Den 
store mand: Nye fortællin-
ger om Grundtvig på Gads 
Forlag. Med musik, sang, 
mad og drikke hele dagen. 
I samarbejde med Center 
for Grundtvigforskning 
og Gads Forlag.  
ENTRÉ: HELDAGSBILLET MED 
ADGANG TIL ALLE 14 FORE-
DRAG: 250 KR. – 
STUDERENDE: 125 KR. 
DET ER MULIGT AT KØBE BIL-
LET TIL DE ENKELTE FOREDRAG. 
PRIS: 75. KR.  
SE DET FULDE PROGRAM PÅ 
GRUNDTVIG.DK

 
10. september 

Performanceforedrag: 
Grundtvig & kvinderne
KL. 17.00-18.30
Performanceforedrag om 
kvinderne i Grundtvigs liv 

med tidligere forstander 
på Vestjyllands Højskole, 
Else Mathiassen og jazz-
musikerne Torben Lassen 
og Karen Sørensen.
Arrangementet afholdes 
i samarbejde med Golden 
Days Festival.
ENTRÉ: 150 KR. 

13. september 

Grundtvigs sange – 
sang aften med Rasmus 
Skov Borring  
KL. 19.00-21.00

Syng med, når pianist 
og komponist Rasmus 
Skov Borring præsenterer 
Grundtvig-udtryk fra 
Højskolesangbogen.
ENTRÉ: 50 KR. 

15. september 

Sangforedrag med 
Phillip Faber: Musikken 
under ordene 
KL. 17.30-19.00

Dirigent og komponist 
Philip Faber fortæller om 
Grundtvigs sange og sal-
mer med fokus på melodi-
erne og introducerer helt 
nye melodier. I samarbejde 
med Vartov Valgmenighed.
ENTRÉ: 125 KR. 
 

16. september 

Håndbajere og højskole-
hits – Grundtvig-special
KL. 17.00-19.00 
Kom til håndbajere og 
højskolehits, og syng med, 

når vi åbner sangbaren 
med grundtvigske favorit-
ter. Og øl til gode priser. 
FRI ENTRÉ.

20. september
 
Tirsdag med Grundtvig 
for børn
KL. 10.00-12.00

Introduktion til Grundtvig. 
Særudgave med fokus på 
børn. Arrangementet er 
udviklet i samarbejde med 
byrumsteatret Teatergrad.
ENTRÉ: GRATIS MED 
 TILMELDING 

Tirsdag med Grundtvig 
– special edition
KL. 14.00-16.00  
 
Introduktion til dig, der 
synes, du burde kende 
mere til Grundtvig. Her i 
en særudgave, der afprø-
ver en helt ny måde at 
formidle N.F.S. Grundtvigs 
tanker om frihed, folke-
styre og fællessang på. 
Arrangementet er udviklet 
i samarbejde med byrum-
steatret Teatergrad.
ENTRÉ: 50 KR. – 
STUDERENDE: 25 KR. 

27. september

Den nordiske 
hemmelighed
KL. 17.30-19.00

Hvorfor er vi så lykkelige 
heroppe i Norden? Kan 
det have noget at gøre 
med Grundtvig? Kom og 
hør om Nordens vej til de 
velfungerende samfund, 
vi har i dag. Med filosof 
Lene Rachel Andersen og 
professor Ove Korsgaard. 
ENTRE: 50 KR. 
 

30. september – 
2. september 
 
Weekendseminar om 
Thomas Laub
 
Grundtvig rimer på fæl-
lessang i Danmark. Med 
fokus på fællessang går 
vi i en hel weekend tæt 
på komponisten Thomas 
Laub, der har haft enormt 
indvirkning på fælles-
sang. Med koncert, talks 
og meget mere. 
SAMLET PRIS INKL. FORPLEJ-
NING: 450 KR. – STUDERENDE: 
100 KR. 

4. oktober 

Foredrag med Sune 
Auken om Paaske-Lilien  
KL. 19.00-20.30

Kom helt tæt på en af 
Grundtvigs elskede påske-
salmer Påskeblomst! Hvad 
vil du her? med lektor 
Sune Auken. I samarbejde 
med Grundtvigsk Forum i 
Jerne. 
ENTRÉ: 75 KR.

Grundtvig & Kvinderne
10. september 17-19

Sangforedrag med Phillip Faber: Musikken under ordene 
15. september. Kl. 17.30

Foto: Robin Skjoldborg

Foto: Robin Skjoldborg

Jeg saa engang et Billede af det Evige v. Thure Lindhardt  
2, 9, 16, 23. september Kl. 17-19

I år er det 150 år siden, politikeren, poeten og 
præsten N.F.S. Grundtvig døde. Grundtvig satte 
et enormt præg på sin egen tid og udviklingen 
af Danmark i hele 1800-tallet. Og hans tanker 
påvirker stadig vores samfund

Derfor bliver 150-året for Grundtvigs død 
markeret i hele landet, hvor mange forskellige 
organisationer præsenterer særlige aktiviteter.  
I huset Vartov inviterer Grundtvigsk Forum til  
en festival med Grundtvig som omdrejningspunkt. 
Vi håber, du har lyst til at være med.

Læs mere og køb billetter på 
www.grundtvig.dk 

VARTOV 
EFTERÅR 
2022
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”Ordet skaber hvad det 
   nævner”
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I bannere for Vartov optræder 
logoet enten øverst eller nederst 
på formatet i matchende farve 
med den restende typografi. 
Vartov står aldrig uden logoet, 
da det er en afgørende markør 
for Grundtvigsk Forum som 
afsender

I bannerets højformat kan G’et 
med fordel vendes således at 
genkendeligheden bevares og 
beskueren afkoder mærket 
korrekt.
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Med Thure Lindhardt, Phillip Faber, foredrag,  
fællessang, debatter og meget mere.

Se mere på www.grundtvig.dk
Vartov
Farvergade 27 
1463 København

Festival om Danmarks store tænker
SEP – OKT 2022 

LEVER!
GRUNDTVIG

Phantasie og 
Foelelse hoerer 
ligesaavel til 
et ordentligt 
Menneske som 
Forstand
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10.12.22 Overskrift 

Underoverskrift

”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

 A. ”Lorem ipsum dolor sit amet, scing elit, sed do eiusmod tempor incidid. 
    
 B. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitati

 C. ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  
      tempor incididunt uton    
  c. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
  c. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
       
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adi-
pisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas 
nulla pariatur?”
”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium.
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Grundtvigsk Forum

Vartov - Farvergade 27

1463 København K

4193 9000

vartov@vartov.dk 

Grundtvigskforum.dk

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adi-
pisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas 
nulla pariatur?”

 • ”Lorem ipsum dolor sit amet, scing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

 • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitati

 • ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  
      tempor incididunt uton    
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
  • ”Lorem ipsum dolor sit amet, scing elit, sed do eiusmod.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

”Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolo-
res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
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3610 DESIGNEKSEMPLER - INFOGRAFIK

Har man brug for yderligere 
farver til informationsgrafik, 
kan man med fordel tinte de 
primære farver, så der opstår 
nye varianter.

Vi forslår at tinte farverne til 
50% for bedst at åbne en optisk 
adskillelse fra de primære 
farver.

2020

11%

4%

9%

6%

5%

65%

2016          2017     2018          2019        2020    2021
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Grundtvigsk Forums 
visuelle identiet er skabt
af Studio C

Info@studioc.dk

Hvis du  har spørgsmål 
kan du række ud til

Marie støvring
T: 31 10 36 73
E: ms@vartov.dk


