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Udskydelse, planlægning og omlægning de mere trættende effekter af corona. Det har også
kendetegnet de omlagte og aflyste aktiviteter i Grundtvigsk Forum, både i foreningerne lokalt og i
Vartov. Men corona betød ikke, at arbejdet med at finde en ny sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum i
Vartov blev udskudt.
Lise Korsgaard tiltrådte som ny sekretariatsleder i Vartov 1. januar. Lise kommer fra en stilling som
vicedirektør og kommunikationschef for Statens Museum for Kunst. Hun bringer sin store erfaring med
ledelse og kulturprojekter med sig. Lise er gået til opgaverne med en stor energi, corona bliver
håndteret som et vilkår, Vartovs medarbejdere hele tiden må indrette sig på. Det er krævende og
opstiller hindringer og det medfører tab både menneskeligt og økonomisk, men corona-restriktionerne
har ikke hindret Lise og medarbejderne i at gå til opgaverne. Den mere formelle og festlige
velkomstreception med samarbejdspartnere og lejere i Vartov har vi endnu ikke kunnet invitere til. Men
når vi en gang kan komme til det, vil mange af GF’s samarbejdspartnerne allerede have mødt Lise.
Dagligt bliver der arbejdet på, at Vartov igen bliver et åbent og vigtigt mødested, efterhånden som
lempelser igen bliver vedtaget politisk. På årsmødet i august får vi lejlighed til i foreningsregi at råde
bod på den manglende velkomst for Lise.
Da jeg skrev beretningen til årsmødet i oktober 2020, havde jeg hverken fantasi eller indsigt til at
forstille mig, at 4. maj 2021 ville stå i udsættelsens tegn som sidste år. Det store Alsangs-projekt, som
Spil Dansk, Dansk Forfatterforening og Grundtvigsk Forum har været initiativtager til blev pga.
udskydelse ikke til den landsdækkende megaevent, som oprindeligt var i støbeskeen.
Fællessangsarrangementer under Alsang blev en del af alle de andre tiltag med fællessang.
Selv om årsmødet i oktober 2020 blev udskudt, valgte vi alligevel at uddele Grundtvigs Pris til Phillip
Faber og Anne Karine Prip, som er kunstnerisk leder for DR’s pigekor. Prisoverrækkelsen var festlig og
med taler og fællessang for ganske få indbudte gæster i Vartovs sal. Arrangementet blev streamet, men
ikke optaget. Ved prisoverrækkelsen fortalte Prip, hvorledes hjemsendelsen af koret i marts blev
begyndelsen på morgensang på DR. Online morgensang med korets piger gik viralt på sociale medier
allerede inden for det første døgn. Det var den massive interesse på de sociale medier, der overbeviste
ledelsen i DR om, at fællessang på fjernsyn har noget for sig.
Økonomisk har GF været udfordret af nedlukningen i 2020, men hjælpepakker og hjemsendelser
betyder, at underskud og tab blev mindre end forventet. Medarbejderne har været hjemsendt, og
aktiviteterne i konferenceafdeling og køkken har været på vågeblus. Til gengæld kunne håndværkerne
komme til. Det store varmeprojekt, som vi var blevet pålagt, blev færdigt før tid og generede hverken
lejere eller mødevirksomhed, som det ellers ville have været tilfældet. Der skulle føres nye rør i alle rum,
og gennem en grundig optælling og modelopstilling i en af opgangene i Vartov under projektering, optog
vi lån. Det færdige projekt endte med at blive langt billigere.
Foreningslivet i Grundtvigsk Forum og mødevirksomheden er blevet alvorlig ramt af restriktionerne.
Medarbejderne har produceret podcast, der har været mere tid til i Akademi-regi at skrive artikler og
lave undervisning om Grundtvig online. I disse uger bliver der arrangeret en del af Folkemødet på
Bornholm i Vartov d. 17. juni. Det sker i samarbejde med en række foreninger bl.a. DFS,
Grænseforeningen og Folk og Sikkerhed.
Styrelsen koncentrerede sig i efteråret 2020 om opgaven med at finde ny sekretariatsleder. Vi
arbejdede desuden med biskoppernes oplæg til at diskutere form på gudstjenesterne i et samfund i

forandring. Det svar vi indleverede i marts til den videre proces, blev udsendt med nyhedsbrev og kan
findes på GF’s hjemmeside.
Desuden har årsmødeudvalget løbende informeret forretningsudvalg og styrelse om, hvordan vi kunne
håndtere udskydelse af årsmødet.
Indskrænkning og forbud mod at forsamles har presset både det offentlige kulturelle liv og private
fester. Den kaotiske aflysning af julens gudstjenester, menighedsrådenes nye valgform, regeringens
udsættelse af lovgivning om emigrantmenighedernes vilkår i folkekirken og intention om at lovgive om
oversættelser af alle prædikener på andre sprog til dansk gør, at der er løbende noget at forholde sig til
på det kirkelige område for Grundtvigsk Forum.
Det er oplagt at se virkningerne af corona som en fremkaldervæske for samfundet, og også for en
forening som Grundtvigsk Forum. Vi mødes, synger, hører noget og taler sammen, lokalt. Vi har ikke et
centralt foreningsregister over alle medlemmer. Med hensyn til det udskudte årsmøde har vi diskuteret
muligheden for at slå møderne sammen, men det er god foreningsskik at mødes, så snart det er muligt.
Vi har brug for at mødes og i styrelsen glæder vi os til, at I skal møde den nye sekretariatsleder Lise
Korsgaard.

Formand for Styrelsen
Kirsten M. Andersen

