
Generalforsamling   den oprindelige dato  mandag   den 27 april 2020 

Gennemført den 7 sept kl.17  på grund af Coronaen 

 

Efter nogen forsinkelse har vi  generalforsamling - -nr. 26 i foreningens historie. (Den oprindelige dato var 

mandag den 27 april  iår,) 

 Et år er gået med stor medlems tilgang og stor opbakning til vores arrangementer og vi gør alt hvad vi kan, 

for at alle fremmødte kan få en plads. 

Mandag den 8 april 2019 afholdt vi foreningens årlige ordinære  generalforsamling ,- - og  som sædvanlig 

foregik det god ro og orden- med 90 deltagere--- efter generalforsamlingen havde vi  kunsthistoriker  og 

forfatter til flere biografier Troels Andersen til at fortælle om om  bla. Fransiska Clausen og Asger Jorns 

kunst.-- I perioden fra 1973-2004 var  Troels Andersen direktør på Museum Jorn i Silkeborg  Og som optakt 

til vores udflugt til Silkeborg – fortalte han om hvad vi kunne opleve  på turen. 

Lørdag den 4 maj oprandt så dagen hvor turen gik til Silkeborg 55 veloplagte personer var klar da bussen 

holdt på p pladsen.   Første stop på turen var Kaj Munks minde plads -I vejgrøften på toppen af Hørbylunde 

Bakke mellem Pårup og Silkeborg står et stort stenkors til minde om digteren og præsten Kaj Munk, Han 

blev skudt natten mellem den 4 og 5 januar`1944 af en tysk terror gruppe. På liget satte de en kluntet og 

usmagelig seddel: ”Du Svin har alligevel arbejdet for Tyskland”. Skovarbejderen der fandt liget tidlig om 

morgenen satte senere et simpelt træ kors på mord stedet. Og på 10 års dagen for mordet i 1954 afslørede 

man så det nuværende stenkors som er udført af landskabs arkitekt og billedhugger Jens Peter Jungreen 

Have. Vi havde planlagt at ville nyde vores formiddags kaffe her, men savnede bord og bænke ” men det gik 

alligevel, - for kaffe skulle vi ha.  --Herfra gik turen til Museum Jorn hvor vi blev delt op i 2 hold og guidet 

rundt og fik fortalt om museet og om Asger Jorns kunst.  -- Efter en times tid gik turen videre til ”Kunst 

Centeret Silkeborg Bad ” Som ligger i udkanten af Silkeborg i et natur skønt område` her skulle vi spise 

vores frokost, som vi alle nød. Efter frokosten kunne alle bevæge sig frit i Parken og se på de over 20 

skulpturer der var, nogle har stået i parken siden1929. Der er fri adgang i parken året rundt. -Silkeborg Bad 

nåede at fejre 100 års jubilæum, kort før lukningen af badet i 1983.--- Og i 1992 begyndte den selvejende 

institution ” Kunst Centeret Silkeborg Bad” at renovere de smukke gamle bygninger, så de i dag danner 

ramme om de nutidige udstillinger. Kunst Center Silkeborg Bad er et meget spændende sted at besøge.  

Da vi havde spist og set på herlighederne gik turen videre med bussen til ”Den Genfundne Bro ”hvor 

Horsens kommune har fået en storslået turist attraktion af høj kulturhistorisk værdi. Den 13,4 meter høje 

stålgitterbro blev bygget over Gudenåen i forbindelse med etableringen af privatbanen fra Horsens til 

Bryrup i 1899.  Og i 1925 blev den så gemt væk i en mægtig dæmning --simpelt hen dækket til med jord. -   

Den blev så igen gravet frem år 2014  i forbindelse med forberedelserne til en vandløbs restaurering, i 

Gudenåen.  Vores guide Jesper Sandgaard fortalte levende om stedet og om Broen – og han havde svært 

ved at stoppe sin tale.  

Efter turen på broen fik vi en velfortjent kop kaffe med kage som vores bus chauffør havde klar til os -  og 

efter en god dag gik turen mod Hjerting igen hvor vi landede kl. ca. 18.00 . 

Så var der sommerferie. 

Efter sommerpausen startede vi den10 september med besøg af Journalist Kurt Strand vært på P1s 

Mennesker og medier han fortalte med afsæt i aktuelle eksempler om, - -hvordan falske nyheder 



alternative fakta og desinformation forurener den offentlige dagsorden. Han kaldte sit foredrag” Mediernes 

magt—Magten over medierne” en god aften med 135 tilhørere. En vældig start på en ny sæson. 

Søndag den 6 okt. Oprandt højskoledagen i samarbejde med Menighedsrådet. 

Dagen startede i kirken kl.10 med gudstjeneste ved tidligere biskop i Viborg Stift Karsten Nissen. 

Efter gudstjenesten var der foredrag ved Karsten Nissen og emnet var ”De stærkeste rødder har træer i 

blæst” foredraget belyste hvordan vores liv formes af både medgang og modgang. 

Herefter var der en lille pause og en let frokost 

Efter frokosten lagde Birgit og Ole Troelsen ud med et spændende indlæg om deres liv med kunsten. Med 

titlen ”Kunstnere vi mødte –og hvis værker blev en vigtig del af vores  liv” Parret viste og fortalte om, nogle 

originale værker og billeder  fra deres private samling. Et meget spændende indlæg. 

Dagen sluttede med ”Højskolesangbogen i Fokus” Fællessang og fortælling ved højskoleforstander på 

Engelsholm Højskole Jakob Bonderup en rigtig god afslutning på en dejlig Højskoledag med 90 deltagere 

 

Onsdag den 6 nov. havde vi besøg af  foredragsholder og Forfatter Anne Cathrine Riebnitzsky som fortalte 

om sin prisbelønnede roman ”Smaragdsliberen” En fortælling om ubrydelige venskaber på tværs af 

religiøse overbevisninger . En roman om at vælge livet til. En rigtig god aften med 135 deltagere. 

 

 Onsdag den 22 januar 2020  oprandt så dagen som vi havde set frem til med stor spænding. Fælles mødet 

med de øvrige grundtvigske foreninger i Esbjerg kommune. ”En aften med Kim Larsen” foredrag af forfatter 

og foredragsholder Jens Andersen som sammen med Visesanger og højskole lærer Kristian La Cour, i ord og 

toner førte os ind i Kim Larsens helt særlige univers. Det gjorde de to rigtig flot og der var stor begejstring 

fra de 358 fremmødte. Det er det største fremmøde vi har oplevet i foreningens historie. Vi havde søgt om 

at få lov til at låne kirken og det lykkedes, hvilket vi er meget glade for, det var med til at gøre aftenen til en 

rigtig god oplevelse.  

 

Onsdag den 19  februar 2020 havde vi besøg af en lokal mand, Fhv. teknisk chef for Esbjerg Havn Keld Dahl 

Sørensen han fortalte om Esbjerg Havns Udvikling igennem tiderne Kjeld Dahl Sørensen har været Teknisk 

chef for havnen fra 2001 til2019.- og   i den periode var havnen ejet af Esbjerg kommune efter at den i 130 

år har været Statshavn. Vi hørte om havnens udvikling og de omstillinger der er sket igennem tiden og frem 

til i dag, hvor ”Esbjerg Strand” projektet er ved at blive realiseret. Ca,80 deltog. En god og spændende aften 

med lokal viden. 

Torsdag  den 12 marts oprandt så dagen hvor ”Ytringsfriheden” skulle være på programmet men efter en 

hel del snak og forarbejde med diverse myndigheder måtte vi desværre, på grund af Corona virus udsætte 

vores arrangement, det var vi selvfølgelig ikke stolte af men ville heller ikke være uansvarlige over for vores 

med mennesker. Flemming Rose skulle komme til vores første arrangement i dennne her  sæson. Datoen 

var  den 10 sept. hvor vi havde håbet på normale tilstande igen - men sådan er det ikke gået og 

arrangementet er desværre igen udsat til den kommende  sæson  2020 - 2021.   

 



 Grundtvigshus fonden har i år tildelt os 5.000,-Lida og Oscar Nielsen har tildelt os 10.000,- Penge som vi er 

meget taknemlige for. Vi har søgt Statens Kunstfond  og har her fået 18,035.-   i støtte. Disse penge er en 

rigtig god hjælp til foreningens virke ---Og tak til vores ihærdige kasserer som sørger for at søge der hvor 

mulighederne er.  –Vi skal være glade så længe det lykkes for os at få del i midlerne, som det ikke bliver 

lettere at få del i. 

 Uden disse midler bliver det sværere at holde standarten på vores foredrag. De populære foredrags 

holdere ved godt hvad de er værd og forlanger honorar der efter. 

Fællesmødet med de øvrige Grundtvigske foreninger  er indtil videre  sat på pause ,enkelte har ikke 

økonomi til at deltage og det kniber alle steder med  pladsen til at rumme så mange medlemer fra 5 

foreninger. 

 

 

Vi er rigtig glade for den opbakning i giver os – der har været et fantastisk fremmøde hvert eneste gang –og    

vi har endda slået vores slået rekord med 358 personer til arrangementet med Jens Andersen om Kim 

Larsen som  foregik i kirken--- det var en god dag. 

 Pr. 31 /12 2019 havde vi 284 betalende  medlemmer .  

 

Til slut vil jeg sige til bestyrelsen og suppleanterne  tak for jeres gode samarbejde i tager hver især en rigtig 

stor tørn og det er guld værd.   

Det var bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 

 

 


