Vartov, den 8. marts 2021

Referat af styrelsesmødet 8. marts 2021. Mødet blev afholdt som video-seminar mandag 8. marts kl. 9.00 – 12.30.
Hovedudvalgenes særskilte møder var ikke er en del af programmet. Disse møder er afholdt/afholdes på anden vis.

Program for mandag 8. marts kl. 09.00– 12.30:
09.00 – 10.30:Velkommen Punkt 1-8 10.30– 10.45: Pause 10.45– 12.30: Punkt 9-13
I mødet deltog den samlede styrelse, dog med undtagelse af SRP, der var syg. AG og AN måtte forlade mødet under pkt. 9 Fra sekretariatet deltog LK,
IA og AAK

Punkt
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Referat

Dagsordenen blev godkendt
Referat af styrelsesmødet, afviklet som online-seminar, den 14.
november 2020 blev godkendt.

Lise Korsgaard orienterede med udgangspunkt i hendes første tre
måneder i Grundtvigsk Forum, og i forlængelse af hendes
tidligere udsendte sekretariatslederhilsen til styrelsen. Efter ’føltiden’ med Joachim har Lise ’selv haft scenen med skønne
medarbejdere siden 1. januar’. – En tid med meget skærm og
hjemsendelser, men alligevel fuld af fortrøstning.
En tid til at kigge ind ad – samtaler og kaffe på Teams med lejere
og samarbejdspartnere.
Oplever og hører det samme udtrykt blandt medarbejdere: Kæmpe
stor glæde, frihed, ’den bedste arbejdsplads’ med en sag og en
ånd, der binder det hele sammen. Varm følelse af liv og
fællesskab.
Medarbejdere spørger efter prioritering / hierarkisering af
opgaver, og rammesætning, en tydelig fælles retning, der
understøtter fællesskab i sekretariatet.
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Lejere spørger efter ’mere Grundtvigsk Forum’, en efterspørgsel
efter fællesskab i det daglige.
Lise delte i organisationsdiagram (vedhæftet referatet) tanker og
ønske om, at binde kulturhus, ejendom, akademi og forretning
tættest muligt sammen i et beriget samvirke, endvidere vises
oversigt over medarbejdere og aktuelle opgaver.
Fællesskab, fortælling og finansiering tænkes sammen.
LK inviterede endvidere til Teams-kaffe med
styrelsesmedlemmer. Initiativet blev budt velkommen.
På baggrund af orienteringen var der en drøftelse med bl.a.
følgende synspunkter:
RJ spurgte ind til kommunikation, og BRM fulgte op:
Fremhævede vigtigheden af kommunikation, der er relevant for
sogne og præster – med ’sognerelevans’.
MB: Talte om kommunikationsproblem i forhold til medlemmer,
det forekommer, at ’medlemmer er langt væk’ i forhold til
Grundtvigsk Forum og Vartov, også Skærum Mølle.
LK: Deler synspunkt/anliggende, om hvordan vi kommunikerer
med ALLE medlemmer
KET: Folkeoplysning vigtigere nu end nogensinde – m. politisk
styring ovenfra og ringe vilje til at lytte. Forslag: At Grundtvigsk
Forum inviterer andre folkeoplysende foreninger og markerer sig
tydeligt sammen med tanker, der går i den retning
LK viste afslutningsvis billedet af sneglen, den inkarnerede
langsommelighed, snegler sig afsted på en frugtbar måde.
Vigtigheden af at binde kirke, skole og folkeoplysning sammen
blev endvidere nævnt, også potentialet i samarbejde med
kulturhuse.
Styrelsen tog på denne baggrund sekretariatslederens oplæg til
efterretning med tak, og ser frem til det videre samarbejde.
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Formanden orienterede om henvendelser fra medlemmer – med
udtryk for forståelse af det udsatte årsmøde, med klager over
Glædelig Jul (se også drøftelse og opfølgning i tidl. FU-referat).
En udmeldelse har været begrundet i oplevelsen af manglende
markering/tydelighed i forhold til det kirkelige.
KMA henviste endvidere til tidl. fælles-initiativ med en række
folkeoplysende organisationer under overskriften – det er sikkert
at gå til folkeoplysning. En række podcasts er produceret, af
Grethe Tornberg m.fl., og der har været flot anmeldelse af podcast
om skolen.
I Folkekirkeligt regi er der fokus på dobbelt medlemskaber i
forhold til migrantmenigheder. Menighedsrådsloven nyder ingen
politisk bevågenhed, tiden bruges på oversættelseslov – og vil
omfatte også grønlandske og færøske menigheder i Danmark, og
Sct. Petri-menigheden i København. Tysk mindretal i
Sønderjylland dog friholdt (KET).
BRM orienterede om kommende møde vedr. det nedlagte udvalg
vedr. migrantmenigheder.
IA henviste til udførligt bilag (bilag 4). Indledte i øvrigt med at
sige, at det er en fornøjelse med Lise på banen!
Meget er udsat/aflyst/omlagt pga. Corona – Bibel-kursus for
forfattere er fuldtegnet, og med venteliste, og gennemføres nu på
zoom
IA orienterede endvidere fra akademiet i Aarhus, m. Alsang og
fremtidsplaner der (videre omtalt i bilag).
BF spurgte til, om det elektroniske medie måske kunne gøre plads
til flere deltagere – og foreslog/ønskede endvidere er Bibel-kursus
med fortælleperspektiv for højskolelærere. Takkede i øvrigt, fyldt
af glæde og forventning
KMA: Interessant, hvad der også efter Corona kan fortsætte
online – f.eks. Tirsdage med Grundtvig
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6. 5 Kredse
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IA Studiekreds om Hannah Arendt tænkes gentaget
Bilagsorientering om bl.a. ny biblioteksdatabase modtaget med
tak
Se Nyt fra formanden, pkt. 3
Der henvistes til udsendte bilag, der også tidligere er behandlet af
FU, se referat af FU-møde 15.01.21. Der forudses et mere positivt
2020-resultat end først ventet.
For 2021 er kollegiekøkken og Folkemøde-deltagelse taget ud af
budget, mhp. finansiering af andre poster (Folkemøde), eller evt.
ekstern finansiering (Kollegiekøkkenet).
0-indtægt i konferencen i januar og februar, grundet pandemien.
Orienteringen taget til efterretning, revisionen ventes afrundet
inden påske, og styrelsens interne revision (RJ og MG) får også
relevant materiale til opgaven.
KSPU v. MT – orienterede om høringssvar vedr. liturgidebatten
og menighedsrådsmagasinet, som snart afrundes
KSPU v. AK – orienterede om, at Gr.F.-Alineaundervisningsmaterialet ligger på et 10. plads for det mest
anvendte i dansk i udskolingen.
Endvidere idé om samtalekort om ensomhed, isolation og
utilstrækkelighed under pandemiens skygge. Tidl. idé om
’bordkort’ vil kunne bruges på et andet tidspunkt.
MB orienterede fra Skærum Mølle: april-seminar om dannelse er
aflyst
BHE orienterede om planlagt tur til Sydslesvig i uge 40 – som
udgangspunkt for de midt-og vestjyske kredse, men invitationen
vil også gå bredere ud
SPU v. JS – præsenterede nyt skolepolitisk notat
KMA tilføjede/fremhævede, at det er formuleret upolemisk
AK: Fremragende papir og idé – opfordrede til kontakt med og
indflydelse via LO, DI, FTF, DA, som påvirker regeringens
politik
MB henviste til initiativ med ny læreruddannelse
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MT præsenterede på vegne af KPU det udsendte bilag:
Grundtvigsk Forums indlæg i den liturgiske debat, med frist for
høringssvar 26. marts. Der argumenteres for gradueret
autorisation i tre niveauer: 1. Sakramenterne, hvor autorisation er
oplagt 2. Højmesseritualet, hvor autorisation af nogle elementer
og det overordnede forløb er naturligt 3. Kasualier, hvor der
argumenteres for autorisation af enkelte elementer. Øvrige
gudstjenester tilrettelægges efter lokale behov og ønsker med
udstrakt frihed og løbende drøftelse af gudstjenestens formål og
kvalitet.
Med autorisation efter disse retningslinjer tilstræbes en
fastholdelse af et grundtvigsk menighedssyn omkring dåb og
nadver og med sakramenternes ordlyd. En tilstræbt balance
mellem fasthed og frihed.
KET: Fin afbalanceret tekst mellem det, der ikke kan diskuteres,
og frihed
LH: Har samme forbehold som tidligere. Mangler ambition f.eks.
til at være ’liturgisk frisogn’. Skal en op-autorisation finde sted?
Med stærk fokus på tradition. Og hvad er forskellen mellem
grundtvigiansk og grundtvigsk?
BRM: papiret udtrykker forståelse for vores tid, og menighedsliv,
som netop levende
BF: Kan tilslutte sig Louises forbehold, dog uden ønske/behov for
mindretalsudtalelse i denne anledning. Forbehold for særlig
henvisning til ’sommerhusfolk’. Beslutning om at lade dette udgå
af høringssvaret
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I øvrigt fra debatten: Bestemt ordlyd for at påkalde/respektere
autorisation? ’Ingen her kan ta’ patent på folket, og at kende
folket. Samme gælder samtidighed. Høringssvaret udtrykker
højere grad af frihed, end det i dag gældende.
LH henviser til sit tidl. skriv og efterspørger rammer for frihed til
præst og menighed.
MK: Hvem ønsker, at der skal laves om på ritualer? Når der i
tiden er en søgen efter ritualitet, så hvorfor gøre ritualer svagere?
Beklager bevægelsen i Folkekirken mod færre dåb og begravelser
m.v.
LMS ser ikke stramning ift. det tidl. udsendte – oplever, at der
inviteres til kreativitet.
UMB: Hvad folk elsker? Juleevangeliet, og børneevangeliet ved
dåb. Gevinst i de fælles, elskede tekster. En folkeliggørelse i og
med tekstrækkerne.
Der er større liturgisk frihed i vore nabolande, hvor deltagelse i
højmesse og antallet af kirkelige handlinger ikke er gået mindre
ned end i Danmark, tvært om.
KMA konkluderede, at det fælles mål er kirke for alle, og
baggrund af drøftelsen er dette papir vedtaget af Grundtvigsk
Forums styrelse (frataget sommerhus-linje), og med et lille
mindretal, der udtrykker forbehold/bekymring for en autorisation
på bekostning af det grundtvigske frihedssyn. Dette tilføres
høringssvaret og forfattes af LH, og det rundsendes til styrelsen
forud for høringsfristens udløb 26. marts.

10. Global Grundtvig
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Efter mødet, på mail 24.3., har BF efterfølgende orienteret
styrelsen om, at hun ønsker at stå uden for begge svar – med
begrundelsen: ’fordi jeg ikke ønsker at bidrage til en polarisering i
en forening, hvor der skal være højt til loftet og vidt til væggen’.
Det indsendte svar fra Gr.F. medsendes referatet her.
IA orienterede med udgangspunkt i bilag 10: Global Grundtvigprojektbeskrivelse om det store og flersporede projekt, hvis idé og
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Danske Bank DABADKKK
DK 51 3000 3119080339

Vartov, den 8. marts 2021

11. Kommende årsmøder

MG, AK,
LK

Forslag til afholdelse af
årsmøder i 2021
vedtages

12. DISKUSSIONSPUNKT
Grundvisk Forum og
Folkemøde 2021

KMA

13. 1
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.

KMA

Drøftelse i digitale
grupper ud fra
spørgsmålet: Hvad skal
Grundtvigsk Forum
have med på Folkemøde
2021?
Opsamling på
gruppearbejde og
muligheder for det
videre arbejde.
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studier og -netværk. Projektet vokser og involverer bl.a. også
Anders Holm, KU, og der tænkes bl.a. også i et mandarin-spor
med involvering af Eric Messerschmidt, Kulturinstituttet i Kina.
Prioritering af dette vil betyde nedprioritering af andet.
Projektbeskrivelsen er samtidig oplæg til ansøgning til Grundtvig
Fonden. Styrelsen fandt projektet vigtigt, og ser det meget gerne
fremmet.
Styrelsen drøftede oplæg fra årsmødeudvalget vedr. afvikling af
såvel det udskudte 2020-årsmøde som 2021-årsmødet.
Ud fra de givne muligheder, bl.a. om tid og sted, blev det
besluttet, at det udskudte 2020-årsmøde holdes fredag den 20.
august som et fyraftensmøde fra kl. 15-19 på Rødding Højskole.
Det vil være ’generalforsamling ifølge vedtægterne’, og i øvrigt
fokus på præsentation af Lise som ny sekretariatsleder.
Pandemiens evt. 3. bølge blev nævnt som opmærksomhedspunkt,
og ellers var evt. elektronisk afvikling et emne, bl.a. med
erfaringer fra Efterskoleforeningen. Der var klar fortale for fysisk
afvikling, også for valghandling om at gøre, og samtidig en
opfordring til, at de elektroniske muligheder afsøges.
2021-årsmødet ventes som planlagt afviklet fredag-lørdag den 29.30. oktober på Vartov. Årsmødeudvalget fortsætter det videre
planlægningsarbejde.
LK gav oplæg om sekretariatets Folkemøde-tanker for i år. Der
tænkes i afvikling af digitalt program torsdag den 17. juni i
Folkemøde-ugen (17.-19.6.) På baggrund af oplægget var der
videre idéudvikling i digitale gruppefora, ca. 15. min.

I tilbagemelding fra grupperne var der bl.a. følgende idéer og
emner: Samtalekort, Folkeoplysning – don’t tell it, show it
(KMA). Sprog og folkeoplysning, Det knækkede Danmark,
Digitalisering og teknokratisering af samfundet (LLJ). Ved evt.
fysisk mulighed: Hein Heinsen på Regnbuepladsen.
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Øvrig tilbagemelding fra gruppearbejde:
Polariseringstendenser (Polarisering vs/og Fællesskab) –
Populisme, Debatklima, Teknologier
Kirkeligt: emigrationsmenigheder

14.

MK/KMA
GRUNDTVIGSKE
SYNSPUNKTER

15. 1
3 Eventuelt og afslutning
.

Der er tilsagn fra Grænseforeningen om Folkemødesamarbejde
også i år.
Oplæg ved Morten Kvist MK gav en grundig orientering om Herning-initiativet om
om processen i forhold
oprettelse af ny fri læreruddannelse. Der er i Danmark 200 års
til en ny fri
succes med at gøre noget andet lærings- og dannelsesmæssigt end
læreruddannelse.
i dag, hvor det er evidens og kompetence, instrumentalisering og
teknokratisering, der udgør læringsparadigmet. Det handler nu om
en genopdagelse og genetablering af 1. Kundskabstradition 2.
Styrkelse af lærerens myndighed 3. Dannelse.
I Herning, hvor såret ikke er lægt efter nedlukning af seminariet,
er der det særlige entrepenørskab og initiativet sker nu i
samarbejde med bl.a. Den Jyske Sangskole.
Der blev spurgt til forhold til/forskel ift. Lærerskolen i Ollerup:
Nyt skud på samme stamme, svarede MK: Ollerup er fuldtonet! –
skolerne/initiativerne er fætre/kusiner.
KET: Stort tillykke med initiativet!
AK: respekt for initiativet – håber, at læringstankerne integreres i
det etablerede UC- og skolemiljø.
Styrelsen ønsker fortsat at være orienteret om initiativets bl.a.
politiske videre vej. MK orienterede om, at der også i Holbæk er
interesse for initiativets geografiske placering.

KMA/LK

Intet til referatet

For formand Kirsten M. Andersen og sekretariatsleder Lise Korsgaard
/ Mette Geil
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