GRUNDTVIGSK FORUM
HOLSTED
PROGRAM 2020-2021
Efter en sæson med festlige jubilæer efterfulgt af coronakrise, har vi valgt
at kalde vores tema

”Blandede Bolsjer”
Vi håber, at vi har valgt emner, som I fortsat vil støtte op om
og som I vil opleve som vitaminer for sjælen!

Vi tager forbehold for ændringer p.g.a. corona,
men vi håber at kunne gennemføre programmet.

SEPTEMBER
Onsdag d. 16. september kl. 19.30
Generalforsamling i flg. vedtægterne.
”To generationer spiller ud” med Ester Sørensen og hendes søn Per.

OKTOBER
Søndag d. 4. oktober kl. 14.00 i Holsted kirke
Grundtvigsk Forums traditionsrige højskoledag i samarbejde med kirkerne i Holsted, foreningen
Norden og Folkeuniversitetet. Vi begynder med gudstjeneste i Holsted kirke kl. 14.00 ved Rikke
Holm, forstander på Askov Højskole, tidl. Viceforstander på Engelsholm Højskole, ungdomspræst i
Vejle og efterskolelærer på Lystruphave Efterskole. Den gode gamle dannelse – hvordan og
hvorfor? Grundtvig påvirkede både kirken og skolen med sine dannelsestanker. Hvad stod han
egentlig for? Hvad var det han ville? Kan vi bruge hans tanker i dag, hvor samfundet har ændret sig
radikalt, og hvor normer og værdier er præget af forskellighed og mangfoldighed?
Der er gratis adgang.

Onsdag d. 21. oktober kl. 19.30
Sognepræst Elise Balslev vil genfortælle Henrik Pontoppidans roman ”Lykke-Per” skrevet i 1894.
Romanen, som også er blevet filmatiseret, er overraskende aktuel i dag, da den handler om et
ambitiøst menneske, som går mere og mere op i sin karriere og samtidig nedprioriterer omsorgen
for andre mennesker. Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

NOVEMBER
Onsdag d. 4. november kl. 19.30
Steen Lindholm: En sangskoledrengs erindringer. Steen Lindholm fortæller bl.a. om Københavns
Drengekor og om sit virke som mangeårig leder af Det danske Drengekor og som dommer ved
korarrangementer over hele verden. Lindholm har desuden haft stor glæde af at være gæstedirigent ved flere store korkoncerter i Holsted.
Denne aften kan vi også glæde os til at synge 3 – 4 af årstidens sange.

DECEMBER
Onsdag d. 16. december kl. 19.00 i Holsted kirke
Syng julen ind med Jeannet Ulrikkeholm, som også selv akkompagnerer på guitar, cello og lut.
Julekoncerten krydres med julehistorier bl.a. historien om Jeppe Åkjærs første jul. Efter koncerten
er der kaffe med julebag i Sognegården, hvor Jeannet også vil underholde, og vi synger julesange
sammen. Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Adgang: 50kr for medlemmer, 75kr for ikke-medlemmer.

2021
JANUAR
Onsdag d. 13. januar kl. 19.00 i Holsted bibliotek
Journalist og forfatter Anna Libak holder et spændende og aktuelt foredrag. Anne Libak er bl.a.
uddannet sprogofficer i russisk og har skrevet bøgerne ”Rusland på røde plader” og ”Forstå
populismen!” Siden januar 2020 har Anna Libak været udlandsredaktør på Weekendavisen.
Arrangementet er i samarbejde med biblioteket og Foreningen Norden.
Adgang: 50kr for medlemmer, 75kr for ikke-medlemmer

FEBRUAR
Onsdag d. 10. februar kl. 19.30
Pastor emeritus Paul Monrads overskrift er ”Mine grundtvigske rødder fra Vartov til Askov”. Paul
Monrad vil fortælle om den grundtvigske bevægelse, sådan som den har formet sig gennem hans
slægt af præster og højskolefolk fra Grundtvigs død i 1872 i København til Askov i dag.
Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

MARTS
Onsdag d. 10. marts kl. 19.30
Generalforsamling i flg. vedtægterne. Organist Susanne Elbæk vil fortælle om den klassiske
østrigske komponist Wolfgang Amadeus Mozart, som levede fra 1756 til 1791. Nogle af hans mest
kendte værker er Eine kleine Nachtmusik, Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Requiem.

APRIL
Onsdag d. 7. april kl. 19.30
Provst Anders Bonde fra Djursland er en engageret foredragsholder, som bl.a. vil fokusere på
humor i alderdommen med overskriften: ”Når bonden lægger seletøjet, ta’r konen bukserne på”.
Anders Bonde har tidligere været fængselspræst, er i dag præst på landet, provst og bonde, så
landbokulturen er hans inspirationskilde. Her var der netop tradition for at tillægge livserfaring
stor betydning. Kom og få vitaminer til hjernen og et godt grin!
Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Grundtvigsk Forum i Holsted har ca. 130 medlemmer.
Bestyrelsen forsøger at sætte fokus på aktuelle emner inden for kirke,
kultur, skole og samfund.
Grundtvigsk Forum søger / får støtte fra: Vejen Kommune, Folkeuniversitetet
og Grundtvigshus- fonden, Esbjerg samt Statens Kunstfond.

Hvor ikke andet er nævnt, holdes arrangementerne i Sognegården, Vestergade 15,
6670 Holsted kl. 19.30.
Adgang 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke- medlemmer.

Alle møder annonceres i: Ugeavisen uge før, Holsted Nyt, på Kultunaut, på Holsted-hjemmesiden:
6670Holsted og på plakater rundt i byen. Vi sender e-mail til de medlemmer, hvor vi har mailadresser. Hvis I ikke modtager e-mails, er det måske, fordi vi ikke har jeres e-mail-adresse. I må
gerne sende jeres e-mail-adresse til vores kasserer Johan Veldboom: erjoveldboom@live.dk

Grundtvigsk Forums bestyrelse pr. 1. juni 2020:
Adresse: Rosenvænget 23, 6670 Holsted.
Kirsten Rebsdorf, formand (24 49 01 09) kirstenrebsdorf@stofanet.dk
Lisbeth Johansen, sekretær (30 29 21 52) bone.johansen@yahoo.dk
Johan Veldboom, kasserer (21 85 24 93) erjoveldboom@live.dk
Ole W. Jørgensen, (61 50 13 85) owj@stofanet.dk
Bo Vonsbæk, mediekoordinator (75 39 34 34 eller 25 13 70 34) annebo@dlgmail.dk
Inger Schellerup, kaffeansvarlig (75 39 23 58) erling.schellerup@gmail.com
Bente Storgaard, kaffeansvarlig (75 39 27 51 eller 20 20 67 51)kb.storgaard@stofanet.dk

