Referat af styrelsesmødet ifm. årsmødet i Grundtvigsk Forum
Fredag d. 29. oktober 2021 i Vartov
I mødet deltog den samlede styrelse, dog ikke Asta Gyldenkærne, Birgitte Rosager Møldrup, Knud-Erik
Therkelsen, Laura Lundager Jensen og Morten Fester Thaysen
Fra sekretariatet deltog Lise Korsgaard, og under pkt. 3 endvidere Andrea Koch.

Punkt

PUNKT/Indhold
Indledning v. formanden

Ansv.
KMA

1
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
styrelsesmøde 6. september
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Årsmøde 2021

KMA/
LK

4

Fra formanden

KMA

5

Fra sekretariatet

Referat
Velkomst ved formanden
Dagsordenen godkendt
Referatet godkendt

LK

Andrea gennemgik køreplan for årsmødet. Program mm. udsendt ifm. indbydelsen. Omtale
af prisoverrækkelsen og Kristeligt Dagblads deltagelse i årsmødet.
Lancering af magasinet Grundtvigsk i løbet af årsmødet.
Årsmøde 2022: Planlægges til afholdelse i Vartov, 28.-29. oktober.
Formanden beklagede måden MT og KMA ’blandede sig’ i bispevalgkampen i Aalborg. Brug
for, at vi taler om, hvordan vi fremover giver stemme ind i folkekirkelige debatter.
Orientering ved LK om pejlemærkeprocessen om at gøre det grundtvigske mere gældende –
vedtages af styrelsen på november-mødet.
Ordet frit:
MK: overveje, om der kan siges noget nødvendigt/relevant om folkelighed
RJ: Tak for papiret/arbejdet – generel kommentar: det lyder godt – og/men hvad betyder
det, fx at ’mennesker er åndelige væsener og at Ånd sætter spor’ – versus ’klassisk
grundtvigsk forståelse’: mennesket sat i historie og fællesskab?
MT har tidl. givet kommentar til papiret: om mennesket som et guddommeligt eksperiment,
skabt i Guds billede. Mennesket som et guddommeligt åndsvæsen (BF).
AK: ’Fint nok med elastik!’. En Grundtvigsk Forum-opgave, at sætte det til diskussion, hvad
det vil sige at være et åndeligt menneske.
BF: Glad for formuleringen om det enkelte menneske i fællesskab. Spørgsmål vedr.
formulering af ’det mekaniske’ – alternativ formulering ønskes/efterlyses!
MK: Grundtvigsk Forum som organisation: Venneforening – uden stor uenighed, ’for så
bliver vi/forsamlingen nervøse’ – og samtidig er vi en politisk forening.
Ta’ tidsånden alvorligt i med- og modspil.
UMB: Grundtvigsk Forum – som tanke-/tale- og eller handlerum?!
MG: I forhold til ’ungesatsningen’ – godt initiativ, vigtig satsning – også at der
åbnes/inviteres bredt i kredse og blandt nuværende/kommende medlemmer også i de
yngre generationer

RJ: Afsnit om kommunikation strammes yderligere op – klar kommunikation!
KMA: Fx hvis der forud for bispevalgkampen i Aalborg havde været en samtale i styrelsen,
som havde skabt udgangspunkt for en så forventelig mere ’elegant’ indblanding i debatten.
LK: Input/kommentarer fortsat velkomne!
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Fra Grundtvig-Akademiet
Fra biblioteket
Udvalgene
Kirkepolitisk udvalg

IA
LK
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Kultur- og samfundspolitisk udvalg

LH

10
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Skolepolitisk udvalg

JVS

MFT

Økonomi: status og budgetopfølgning for 2021 – det går fint, forventning om halvering af
budgetteret underskud.
IA deltog ikke i mødet.
Skriftlig orientering modtaget med tak.
Magasinet Grundtvigsk blev omdelt og lanceres nu i forhold til menighedsrødder – tak for
arbejdet!
Himmelske Dage i Roskilde bliver en større, kommende opgave frem mod Kr.
Himmelfartsdagene
Samtalekortene ’jeg findes’, samtalekort om ensomhed og fællesskab blev omdelt og
modtaget med tak.
LMS orienterede fra Båring-mødet med 50% førstegangs-deltagere.

Eventuelt

’Jeg kom og jeg gik’ – under denne overskrift holdt BE afskedstale med tanker om og tak for
arbejde og samarbejde i styrelsen – advarede mod ’selvkredsen’ på Vartov og talte for
sammenhængskraft i foreningen. Havde bl.a haft go’ oplevelse med interviews om
pejlemærker. Tak Birgitte!

