
GRUNDTVIG LEVER! 

Festival om Danmarks store tænker  

I september 2022 er det 150 år siden N.F.S. Grundtvig døde. Det markeres med udgivelser, 

arrangementer og meget andet – i hele landet. I Vartov i København inviterer foreningen Grundtvigsk 

Forum til en festival med forelæsninger, fællessang, forestillinger og foredrag for både børn og voksne.  

2. september 2022 er det 150 år siden, at poeten, politikeren og præsten N.F.S. Grundtvig døde – næsten 

90 år gammel. Grundtvig sluttede dermed et liv, der havde sat et omfattende præg på sin egen tid – og i 

lige så høj grad på udviklingen af Danmark lige siden.  

Grundtvigs tanker og meninger om demokrati, skole, kirke, fantasi og poesi og meget andet er stadig 

lyslevende i dagens Danmark: Vi synger med på ’Dejlig er den himmel blå’ til jul og på ’Det er så yndigt’, når 

vi skal giftes (eller giftes igen – som Grundtvig), vi synger i det hele taget meget – både Grundtvigs sange og 

salmer og andres, vi sender vores unge mennesker på efterskole og tager selv på højskole, vi diskuterer 

demokrati og frihedsrettigheder og insisterer fortsat på højt til loftet og ’ Frihed for Loke såvel som for 

Thor’.  

Grundtvigs tankegods er stadig relevant – og derfor markerer Grundtvigsk Forum 150-året med festivalen 

Grundtvig lever! Her vi vil fortælle om og debattere Grundtvigs tanker om frihed, fantasi, det fælles liv og 

meget andet – med udgangspunkt i tiden, vi befinder os i lige nu.  

Festivalen afholdes i september og oktober og byder på et væld af arrangementer. Vi holder blandt andet 

sangforedraget ’Musikken under ordene’, hvor vi dykker ned i Grundtvigs store sang- og salmeværk med 

komponist og dirigent Philip Faber. Vi inviterer til maraton-foredrag med 14 perspektiver på Grundtvig. Læg 

vejen forbi Thure Lindhardts forestilling ’Jeg saa engang et Billede af det Evige’ og oplev Grundtvig 

formidlet gennem oplæsning, foredrag og teater. Deltag i Håndbajere & Højskolehits, hvor vi tager imod 

ønsker om Grundtvigske sangfavoritter. Eller vælg én af de mange andre, spændende begivenheder. 

Fakta:   

Festivalen ’Grundtvig lever!’ foregår i Vartov lige ved Rådhuspladsen i København. 150- året for Grundtvigs 

død markeres samtidig mange steder i landet, hvor andre foreninger, organisationer og 

uddannelsesinstitutioner har særlige Grundtvig-arrangementer i efteråret. På www.grundtvig.dk samler vi 

løbende et overblik over, alt der er i gang. 

Læs mere på Grundtvig.dk  

Mere information?  

Kontakt endelig Sekretariatsleder Lise Korsgaard på lk@vartov.dk / telefon 53 56 64 59 eller 

Kommunikationsansvarlig Sara-Luise Pedersen på slp@vartov.dk / telefon 22 88 01 72 

 

Tak for støttemidler til:  

 

• Augustinus Fonden 

mailto:lk@vartov.dk
mailto:slp@vartov.dk


• Nordea-Fonden  

• William Demant Fonden 

• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 


