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Referat af styrelsesmøde, mandag den 9. maj kl. 10 på Den Frie Lærerskole i Ollerup 

I mødet deltog den samlede styrelse, dog med afbud fra Kirsten M. Andersen, Birgit Fuglsbjerg, Birgitte 

Møldrup Rosager Møldrup, Lis Mærsk Staunstrup, Knud-Erik Therkelsen, Rasmus Jensen, Asta 

Gyldenkærne, Steffen R. Andresen 

Fra sekretariatet deltog endvidere LK, IA, GT, MS og RM  
 

Punkt Indhold Ansvarlig Beskrivelse 

1.  
Møder i Hovedudvalgene JVS/MT/LH Styrelsesmødet indledtes med separate møder i de tre hovedudvalg – med dagsorden for hver af de tre 

møder 

 MØDESTART 

2.  
Godkendelse af dagsordenen UMB Dagsordenen blev godkendt, og vi sang Det er så køhnt, det er dejle (HS 309) 

3.  

Godkendelse af referat fra sidste 

styrelsesmøde  

UMB Referat af styrelsesseminaret den 6.-7. marts 2022 blev godkendt 

 FORENINGENS VIRKE – ORIENTERINGSPUNKTER 

4.  Nyt fra Hovedudvalg  JVS/MT/LH JVS orienterede fra SKPU – ikke så meget nyt siden sidst – på Folkemødet m. to slots – musikken ind i 

skolen og paneldebat m. UCSyd – Kristendom i læreruddannelsen – ”Hvem vil ha’ en lærer uden kultur” 

yderligere prioritering på september-møde 

MT orienterede fra KPU – Himmelske Dage i Roskilde, flot GF-program der. Folkemødet på Bornholm – 

programpunkt om sorg – et grundtvigsk perspektiv på det? Optagethed af Folkekirkens struktur og 

forhold til staten, bl.a. vedr. Landsforeningens eventuelle forhandlingsret for kirkefunktionærer 

LH orienterede fra KSPU – projekt om formater for folkeoplysning, konference 22. november 

Samtalekort om Grundtvig – udkommer til 150-års jubilæet i september 

Målrettethed i GF’s folkeoplysningsarbejde – jf. ’spiralen/sneglehuset’ i pejlemærker 
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5.  Nyt fra formanden UMB På vegne af formanden orienterede næstformanden om bl.a. udeståender vedr. GF-repræsentation i 

forhold til div. invitationer – en åben invitation til 100-års jubilæum i Danmission, 1. juni i København. 

Nogen der kan træde til der? 

KMA og LK har deltaget i årsmøde i DFS – tema om demokrati og medier 

Lærerskolens konference om læreruddannelsen – MSS orienterede herfra om fælles beklagelse af 

meget på læreruddannelsen 

Lad os tale om tro – MFT og BRM repræsenterer GF her – m. konservativ repræsentation fra 

Landsforeningen. 

UMB – har afrundet masteruddannelse om arbejdsmiljø og ledelse i Folkekirken – m. grundtvigsk åre i 

det. Læst og rost – delt her https://www.kirke.dk/debat/uddannelsesleder-aendringer-af-folkekirkens-

struktur-kan-skabe-nye-ledelsesproblemer 

6.  Nyt fra sekretariat LK LK orienterede om kontakt til fonde og myndigheder vedr. Nyt Vartov. Sekretariatet har sammen med 

KMA haft møde med Slots- og Kulturstyrelsen om projektet. Styrelsen vurderer projektet som vigtigt og 

signifikant. Flere samtalepartnere ’knuselsker’ ideen om en revitalisering af Vartov. Bl.a. kontakt m. 

Lokale- og Anlægsfonden og Tvarnøe, tidl. A.P. Møller-fonden. Forestående kontakt m. Realdania. 

Vellykket 4. maj-arrangement m. stor deltagelse 

Forestående bl.a. Grundlovsdag, Maratonsang, Folkemødet m.v. 

150-året: Fondsdonationer til arrangementer i Vartov og ude i kredse, giver bl.a. mulighed for visning af 

Thure Lindhardts Grundtvig-forestilling flere steder i landet. 

Marie orienterede fra medlemsudvalget – herunder om optagelsesprocedure og unge-involvering. Evt. 

nye former for medlemskaber. Der fremlægges forslag senere på året.  

7. c Nyt fra Akademiet IA  IA åbnede kassen med 100 stemmer fra Alsangsprojektet – til styrelsens orientering og inspiration. 

Ansøgning til N.F.S. Grundtvig-fonden til ’Global Grundtvig’ skal sendes inden 1. juni. 

Statusmelding om Laub-projektet. 

RM orienterede om I skole m. Grundtvig, 16.-17. september på Askov Højskole – om skolekultur, og fest! 

8.  Nyt fra Biblioteket   Tak for udsendt orientering fra Biblioteket 

9.  Økonomi – status  LK Låneomlægning gennemført 

Regnskabsopfølgning for 1. kvartal følger budgettet, januars underskud i omsætning, grundet 

pandemien, er i gang med at blive indhentet. Flot! 

 BESLUTNINGSPUNKT  

10.  Årsregnskab 2021 LK LK gennemgik årsregnskab (bilag). 

Blank revisionspåtegning. 

Årets resultat minus 179 t., budgetteret underskud på 1.4 mio. – forbedring bl.a. grundet værdipapirer 

Driftsresultat minus 823 t. 

Øget omsætning på ca. 1.6 mio. fra 2020 t. 2021, især grundet pandemien. 

https://www.kirke.dk/debat/uddannelsesleder-aendringer-af-folkekirkens-struktur-kan-skabe-nye-ledelsesproblemer
https://www.kirke.dk/debat/uddannelsesleder-aendringer-af-folkekirkens-struktur-kan-skabe-nye-ledelsesproblemer
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Prioriteret at ’komme igen’ i 2021 m. styrket dynamik i foreningen. 

Opskrivning af ejendommens værdi på 1.4 mio. v. væsentlige forbedringer, f.eks. v. modernisering af 

sekretariatslederlejligheden, kollegiekøkken. 

Ny valuarvurdering af bygningen sættes i værk i 2022 – tilbagevendende ca. hvert andet år 

På baggrund af denne gennemgang af årsrapporten, tak Lise, indstilles det til styrelsens godkendelse, 

som sker ved digital underskrivning, som sættes i værk 

 

REFLEKSIONSPUNKTER 

11.  Grundtvigsk Tidende  IA IA introducerede temadrøftelsen om Grundtvigsk Tidende + Grundtvigsk Forums årsskrift 2021 – efter 

halvandet år med ’det nye’ blad – med nu otte numre om året. Kvalitetssatsning m. mulighed for ’mere 

kælen’ for det enkelte blad. Der var på forhånd udsendt spørgsmål som udgangspunkt for den åbne 

drøftelse. 

JVS indledte – efter ros til konkrete artikler, især på skoleområdet, efterspurgtes artikler om ’almindelige 

mennesker’ m. ’portrætkarakter’. Oplever bladet intellektuelt og alvorligt. Glad for layout og udtryk. 

Fra BRM var der også modtaget refleksion over samme spørgsmål: Begejstret for Set herfra, ønsker flere 

prædikener af teologer 

UMB – ser gerne flere artikler m. uenighed i sig – som f.eks. debatten om Socialisme, varm og kold kirke 

FT spurgte til modtageres/læseres brug af bladet – GT henviste her til medlems-/læserundersøgelse m. 

god respons 

LHF kan savne ung stemme i bladet – og den grundtvigske poesi. Boganmeldelser fylder en del. 

Tydelighed om, hvad vi vil med bladet. Meget og meget forskelligt i hvert blad. 

AK oplever øget tilgængelighed ift. bladet. Substans uden glitterhed 

UMB – tænke det grundtvigske som ’bevægelse’ – set i vekselvirkning m. f.eks. skoleforeningerne. 

Samfundsstof m. politisk vinkel. Balancen mellem skole- og kirkestof 

IA ’Teologisk tænkning’ er et nyt spor i bladet. Landet rundt-spalten gled ud i det nye blad – noget vi 

savner her, i evt. revideret format?  

Noget der kan lette? Svært at være sjov! Grundtvigsk satiriker?  

AN oplever go’ bredde i bladet 

MK Kort-format af R. Arendt De begyndte at være glade - til inspiration 

Fra redaktionsudvalget refererede GT, fra Gurli Kløvedal: 

Mest glad for interviews, teologiske-samfundsmæssige emner, savner ’pauserne’ i bladet – quiz, 

brevkasse, digt 

Fra læserundersøgelsen bredde i, hvad folk dykker ned i – ønske om poesi og yngre skribenter 

Community-tænkning omkr. bladet, foreningen, sagen – m. oplysning om mulighed for medlemskab bl.a. 

MG – bladet som folkeoplysning ikke blot for læsere, men også med læsere – m. handlemuligheder – 

f.eks. rejse i forhold til det internationale engagement, et relevant højskolekursus – brobygning mellem 

forskellige formater.  
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Årsskrift 2021 – modtaget med tak, mulighed for yderligere respons. Og formater gentages i 2022, evt. 

som optakt til jul.  

 

12.  Kommunikation  IA LK introducerede punktet om ny visuel identitet m. oplæg fra bureauet Studio C  

’Design-drivers’ i deres arbejde er de tre ord kontraster, dialog og åndsfrihed. 

De foreslår G som et centralt grafisk udtryk, de liturgiske farver rød, grøn, lilla som et spor og med brug af 

Grundtvig-citater 

MK udtrykker forbehold for farvevalget  

LLJ G – holder det m. bogstavet? 

MSS – ser både megafon og talerstol i G’et 

Med flere positive meldinger tog styrelsen oplægget til efterretning og ser frem til det videre forløb m. ny 

visuel identitet 

13.  Forslag til årsmøde og kandidater  UMB/LK LK orienterede om optakt til årsmødet, 28.-29. oktober, på Vartov, Kbh. – Krigen (og kompromis) tænkes 

som tema også for fredag eftermiddags besøgsprogram. Mulige talere kunne være F. Rose, L. Friis  

Kandidater til årsmødet: På valg er AK, BF, JVS, MK, MG og UMB. AK meddelte, m. rørelse, at hun efter 

15 år i styrelsen ikke genopstiller – og dermed følger hendes eget princip om ikke at genopstille efter de 

70. 

Emne om nye kandidater til styrelsen blev vendt. 

Unges repræsentation/inddragelse blev ligeledes vendt, bl.a. i forhold til de grundtvigske højskolers 

elevforeninger. Grundtvig Ung! 

 

14.  Inspirationsoplæg fra Rasmus Kolby 

Rahbek 

 Forstander Rasmus Kolby Rahbek talte under overskriften – På lærerskole med Grundtvig – perspektiver 

på læreruddannelsen, der indledtes m. sangen Som de første forårsdage (HS 286) 

Lærerskolen lever en på trods-tilværelse som nu den eneste private læreruddannelse i Danmark. Omkr. 

300 studerende på den femårige læreruddannelse med et helt års praktik undervejs. 75-års jubilæum 

om to år. 

Skolen er fri – fri til forskellighed, og helt konkret frihed til at være eksamensfri skole. Frihed til fælles 

bedste. Vække, oplive, oplyse.  

Det levende ord – mundtlighed som begreb. Om at ha’ noget på hjerte, at ville noget med eleverne. 

Personligt forankret.  

Læreridentitet m. helhedssyn – ikke tale om professionel. 

Betoning af det historisk-poetiske – med en fortolkning af det, som et åbent begreb. Med anerkendelse 

af erfaring, følelse, stemning. Dette kan ikke kontrolleres, derfor ikke eksamen! 

Tegn på, at dette får plads i praksis: Fællesskab, tradition, Samtale med spørgsmål om stedets 

pædagogik, skolens brug af dens frihed, ønsker om forandringer på skolen, betydningen af de frie 

skolers ståen mål med. Folkeskolen – frihed overfor forenklede fællesmål. 

Perfekthedskultur. Tak! 
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15.  Grundtvigsk Forum fylder 125 år … 

men hvordan? 

LK  Fra Fyn deltog syv GF-medlemmer fra kredse og enkeltmedlemmer. Præsentation af alle medvirkende. 

LK introducerede til gruppearbejde om GF’s 125 år. Henvisning til andre 125-jubilarer i idrættens verden 

og det kirkelige landskab (Kristeligt Dagblad). Andre 125 års jubilarer er Rønde Højskole og Glyptoteket. 

Odense Højskoleforeningen, en af medlemskredsene, netop også fyldt 125 år i 2021. Festskrift blev 

udleveret og med præsentation af højdepunkter i jubilæumsfejringen. 

Odense Højskoleforeningen fortalte om hjælp fra unge studerende fra erhversakademi i forhold til 

udvikling af de folkeoplysende aktiviteter. Eksperimentere m. nye formater. 

Jubilæumsaktiviteter:  

Sangkonkurrence oplagt? – novellekonkurrence måske mere interessant? Faciliterede 

samtaler/udviklingsarbejde (foreningskursus) for medlemskredse – om udvikling af nye formater for 

folkeoplysning, herunder også tilknytning til højskoleforeninger/elevforeninger 

Interesse for foreningens historie 

GF – ikke forum for én sandhed, men samtalens sted 

Bruge jubilæet til at rykke os – folkeoplysning ikke blot for, men med ’nogen’ 

Ét arrangement, én aktivitet gentaget mange steder samtidig – energi i det i fejringen?  

Fælles opsamling fra de to gruppers arbejde. 

Hvorfor gjorde de det i 1898 – hvorfor gå sammen om det grundtvigske? Behov for folkeoplysning – 

dengang og nu. Fortsat behov – og uenighed. 

Ungdomsfokus – 125 nye medlemmer under 30 inden jubilæet, f.eks. er medlemmer sagen, eller er 

sagen en anden? – et andet mål f.eks. at få 125 unge til at melde sig ind i et parti. Eller oprette en 

grundtvigsk dating-app – ’avle os ud af det’! 

Modbevægelses-jubilæum – energi i modpoler. Nu modsvar til det tekniske menneskesyn - 

16.  Evt.  UMB Intet at berette 

17.  Afrunding af mødet  UMB Tak for i dag – ved mødets afrunding deltog seks styrelsesmedlemmer. Mette Sanggaard inviterede 

inden middagen til rundgang på Ollerup Efterskole Sang & Musik, tak også for det. 

 

 

På vegne af sekretariatsleder, Lise Korsgaard og formand, Kirsten M. Andersen 

/Mette G./AAK 

 


