Vartov den 14. november 2020

Referat af online-styrelsesmøde, lørdag den 14. november
9.00– 12.00: Styrelsesseminar – reorganisering af styrelsen, formalia og liturgidrøftelse
I mødet deltog den samlede styrelse, dog ikke Steffen Ringgaard Andersen, der deltog i afsked for Helsingørs biskop; Knud Erik Therkelsen også
fraværende. Og fra sekretariatet deltog end videre Joachim Juel Vædele, Ingrid Ank og Liselotte Larsen også i punkterne 1-12, og Jørgen Demant
deltog under pkt. 12.
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Formanden orienterede fra et vellykket afskedsarrangement for Joachim i Store Sal fredag aften d.
13.11; taler, gaveoverrækkelse og sange fra den nye højskolesangbog, præsenteret af Mette
Sanggaard, medlem af sangbogsudvalget
Formanden orienterede tillige om overvejelse ift. udskudt årsmøde – mulighed for afholdelse i løbet
af første halvår 2021, evt. digitalt. Håndtering af en online afstemning er den største udfordring.
Formanden opfordrede udvalgene til at invitere Lise Korsgaard med til et udvalgsmøde i løbet af 1.
halvår 2021.
Formanden nævnte end videre, at der tilbagestår en afrunding af organisations- og strategiarbejdet,
herunder genoptagelse af arbejdet i medlemsudvalget.
Der har ikke været ønsker til reorganisering i forhold t. udvalg og repræsentationer, så styrelsens
nuværende konstituering fortsættes indtil videre
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LL gav en grundig orientering om tre forskellige tilbud: nyt bibliotekssøgesystem. Styrelsen tiltrådte
det system-indkøb af Reindex.

Mindre dansk firma med mange forskellige små biblioteker, uddannelsessteder og museer
som kunder. Kan håndtere vores format uden problemer. Pris ligger på ca. 20.000 kr. pr. år
for et lille bibliotek med 1 medarbejder. Virker meget kundeorienteret. Kan ikke fravælge
moduler, man ikke har brug for og har dermed ikke mulighed for at sænke prisen.
Forslag om kontakt til Folketingets Kulturudvalg vedr. Det Kongelige Biblioteks ageren i den
konkrete sag har været overvejet med små fagbiblioteker, der er i samme situation. Behovet er der
ikke.
Om perlen i Vartov (KMA), havde Rasmus Jensen forslag til at gøre biblioteket mere kendt, bl.a. i
forhold til studerende på universiteterne.
JJV orienterede om den igangværende status og forberedende overdragelse til ny sekretariatsleder
Planlægning af folkeoplysning og sæsonkalender
Varmeprojektet afrundes nu, og sekretariatslederboligen sættes i stand
JV takkede end videre for rørende og fint afskedsarrangement d. 13.11. – og for Grundtvig-maleri af
J. Herskind
KSPU – Anna Kolind orienterede om forberedelser til Naturmøde i maj i Nordjylland – men nu
vanskeliggjort af Corona.
Også forberedelse af samtalekort til middagsbord.
KPU – MR-magasin, grundtvigsk profileret – og tillige liturgi-debatten som selvstændigt punkt på
mødet i dag.
SKPU – revitalisering/re-aktualisering af Grundtvig – og der har været afholdt møde m.
formændene (Peter Bendix Pedersen og Torben Vind Rasmussen) for de frie skoleforeninger.
Tanker om tænketank – om betingelser for at lave skoler i dag.
Fælles skolemøde i Ollerup, i år bl.a. om åndsfrihed, dog tvivl om gennemførelse pga. Corona.
LLJ udtrykte interesse for deltagelse i Togetherness-konference, også i Ollerup
KMA orienterede om vellykket og nyttigt kredsmøde i Viborg.
JV henviste til bilag 9b vedr. status og orienterede om ansættelse af Tine Damgaard, tidligere
medarbejder hos Bent Kroghly (BK) – end videre konsulentaftale med BK om særlige økonomiske
opgaver.
JV orienterede om, og glædede sig over, en bedring i den økonomiske prognose for året, tidligere
forventet underskud på året, 1,2-1,4 mio. forventes at lande rundt minus 1 mio. med forbehold for
udviklingen resten af året samt omposteringer og revision.
Aktivitetsnedgang til dels kunnet udlignes med behov for større mødelokaler, grundet Corona.
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10.

Vedtagelse af fuldmagt
vedr. realkreditlån

Ejendomsomkostninger indenfor budget.
Brug for gavebidrag, 100 gaver a 200,- kr. – en opfordring, tak. Gave-opfordring genfremsendes
efter ønske (MK).
AN spurgte til forventede afskrivninger for 2020 – indskrives først én gang årligt i forbindelse med
regnskabsafslutning (JJV).
Sekretariatslederen henviste til varmeregnskabet, landet på 7 mio., men der skal i de kommende år,
afdrages på et 28 mio. stort realkreditlån.
Økonomisk rådgiver Ulrik Larsen, inddrages i disse overvejelser, tillige ift. investering i
værdipapirer.
Styrelsen godkendte og vedtog enstemmigt den fremsendte fuldmagt (BILAG 10), der bemyndiger
formand og sekretariatsleder til i fællesskab og efter en række kriterier oplistet i fuldmagten at
kunne tegne foreningen i forhold til omlægning af realkreditlån. Fuldmagten rundsendes og
underskrives efterfølgende elektronisk.
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Oplæg til
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- Indledning v
formand Kirsten
M Andersen og
formand for
Kirkepolitisk
Udvalg Morten
Thaysen
- Gæsteoplæg ved:
- Jørgen Demant
- Ulla Morre
Bidstrup

Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

KMA bød Jørgen Demant (JD) velkommen til mødet og ridsede samtidig baggrunden for
liturgiarbejdet op.
MFT gennemgik det udsendte bilag om gudstjenestens liturgi på vegne af KPU.
Jørgen Demant præsenterede fem knudepunkter i Grundtvigs gudstjenestesyn.
1. Balance mellem fasthed og frihed, mellem det konservative og det liberale
Ordo, fastlag og giver dermed fastheden, og giver frihed i den videre udfoldelse
2. Gudstjenestens læsninger, herunder ønske om tredje tekstrække
3. Salmesangen
Fornyelse og kreativitet
4. Sakramenter
Reformulere/omformulere nadveren som et kærlighedens måltid
Bekendelsen skaber Tro, Fadervor Håb og Nadveren Kærlighed
Tidslighed (I den nat.. I dag) – Rumlighed (Os som er her til stede) – Nadveren livshjælp til os i at
udfolde kærligheden her, iblandt os.
Forslag:
Liturgisk center – oplysning og kvalificering af samtalen om liturgi og gudstjeneste.
UMB kommenterede på spørgsmålet vedr. ordo, og KMA spurgte til tanken om Liturgisk center.
UMB orienterede vedr. kasualier, som der er givet mindst opmærksomhed i udvalgsarbejde og
rapporter – f.eks. tale om autoriseret kerne ved begravelsen, nemlig jordpåkastelsen – tilsvarende
tilspørgslen ved vielsen. Anderledes frihed ift. konfirmation, hvor evt. tilspørgsel ikke er autoriseret.
I rapport om dåb og nadver tales der om kasualisering af dåben, f.eks. ved brug af forældrebøn.
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Tekstvalg ved kasualier – øget brug af de store fortællinger, rejste end videre spørgsmål om evt.
andet ritual ved voksendåb om migrantdåb.
Inspiration fra kasualiernes liturgi ift. gudstjenestens liturgi.
Separate dåbsgudstjenester under Corona kan forventeligt skabe ønske om sådanne også efter
pandemien – og derfor færre højmesser?
Og dermed også tage kasualie-følget alvorlig som menighed, f.eks. også med afholdelse af nadver,
og den pointerede faddertale.
Herfra overgik mødet i fire gruppearbejder
Kort tilbagemelding fra grupperne
Grp. 1 (UMB, AK, LM, MB, BE): Samtale om dåb og gudstjeneste (’genkendelig og struktureret’),
og ønske om at høringssvar har fokus på gudstjenesten – står inden for udkast til høringssvar fra
KPU
Grp. 2 (MG, BRM, JS, JJV, RJ) Optagede af tanken om nadver som kærlighedsmåltid; god
’træning’ i udlægning af dåb og begravelsesritual, i mindre grad ift. nadveren (RJ). Også tilslutning
til udkast til høringssvar, som det forelægger fra KPU
Grp. 3 (AG, BF, MFT, IA) Samtale om nadverritual m. inspiration fra JD – og overvejelser vedr.
tekstlæsninger, bl.a. tredje tekstrække
Grp. 4 (AN, LH, LLJ, MK, KMA)
Ordo, teksternes narrativitet, ‘mere højkirkeligt følger ofte med mere kult’(MK), ’det rummelige,
tegnet’(BRM) – det kultiske.
KMA – KPU reviderer udkast til høringssvar med udgangspunkt i udveksling og debat på dette
møde. MT modtager gerne korte referater fra gruppernes drøftelser – og så følger biskoppernes
midtvejskonference i januar.
KMA: Det sidste styrelsesmøde m. Joachim som sekretariatsleder – tak for kammeratskab og
fællesskab også i forberedelse af styrelsesmøder
JJV takkede tilsvarende, og viste sit Grundtvig-billede af J. Herskind – m. tak, og på gensyn i Gr.F.regi.
MK henviste til henvendelse fra Sara Dommerby, om børn-forældre-stat – skolepolitisk udvalg
bedes forfølge emnet
Intet yderligere at berette.

For formand Kirsten M. Andersen/JV/MG
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