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SAMFUND, KULTUR, SKOLE, KIRKE - MEDLEM AF GRUNDTVIGSK FORUM 

Forårsprogram 2021 

 
 

19. januar 2021:  ”To synger for” -  AFLYST pga. Covid-19 

og politikernes dermed indskrænkede mulighed for at indgå i foreningsmæssige 

arrangementer. Heldigvis er der velvillighed for arrangementet til bedre tider. 

Tid: Tirsdag d. 19. januar 2021 – kl. 19.30 
Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg 
Tilmelding: https://viborgih.youngcrm.com/signup/13269 
Pris: 40 kr. for medlemmer og 75 kr for ikke medlemmer (inkl. kaffe). Betales ved 
indgangen – kontant eller Mobile Pay!  
Arrangører: Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole. 

Aftenens overskud går ubeskåret til Danmarks Indsamling 2021, der skaber håb for coronakrisens 
børn, for selvom konsekvenserne af pandemien er fatale for alle verdens mest udsatte, er de 
mindste ofte de største ofre. 
 

1. februar 2021:  ”Som man siger” 

 Foredragsholder: Sprogforsker Michael Ejstrup 
 

Tid: Mandag d. 1. februar 2021 – kl. 19.30 

Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg 

Tilmelding: https://viborgih.dk/om-os/kalender/ 

Pris: Gratis 

Arrangører: Viborg Højskoleforening, Viborg Idrætshøjskole, Viborg Bibliotek 

Et sprogshow. – Er en del af det større projekt “SOM MAN SIGER”. 

P_r_å-_l_i_-_h_ør_-_h ær_!_ _D_e_t_ _e_r_ _o_r_n_l_i_g_ _s_y_g_t_!_ _Dialekter og bandeord, 

børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. Talesproget er mangfoldigt, og 

sprogforsker Michael Ejstrup kommer ud i mange kringelkroge i sit oneman-sprogshow, hvor han 

sætter fokus på det danske talesprog, spreder sprogglæde og giver en større forståelse af 

modersmålets mangfoldighed. Vi kan vist alle have godt af at få rusket op i vores sproglige 

fordomme. Det er både sundt og nærende for vores fælles forståelse af hinanden og vores kultur 

at få indblik i andres sprog. 

Følg med på viborg-højskoleforening.dk  
– også i forhold til Corona restriktioner, ændringer eller aflysninger. 

Medlemmer får tilsendt mail angående ændringer. 

https://viborgih.youngcrm.com/signup/13269
https://viborgih.dk/om-os/kalender/


2. marts 2021: Oplev en højskoleaften, hvor vi synger, spiser og snakker 
 

Tid: Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 

Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg. 

Tilmelding: https://viborgih.youngcrm.com/signup/12522 

Tilmeldingsfrist den 22. februar 2021. 

Entré:  100 kr. pr. person kr., som betales kontant eller på mobilepay ved 

indgangen til Spisesalen. Drikkevarer købes på stedet. 

Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole afholder en Syng, Spis og 

Snak aften på Viborg Idrætshøjskole. Højskoleforstander Erling Joensen og 

pianist Anders Hjorth Nielsen vil lede os igennem arrangementet, hvor der 

serveres god mad. Vi skal synge nogle af de dejlige fællessange fra 

Højskolesangbogen. Over kaffen skal vi snakke løs! 

 

16. marts 2021: DGI - folkelig bevægelse i en moderne kontekst 

Foredragsholder: Vicedirektør Troels Rasmussen, DGI 

Tid: Tirsdag den 16. marts kl. 19.30 
Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg 
Tilmelding: https://viborgih.dk/om-os/kalender/ 
Pris: 40 kr. for medlemmer og 75 kr for ikke medlemmer (inkl. kaffe). Betales 
ved indgangen – kontant eller Mobile Pay!  
Arrangører: Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole. 
 
DGI/folkelig bevægelse i en moderne kontekst med krydspres mellem 

folkeoplysning og markedsorientering. En stolt og selvstændig civilsamfundsaktør med behov for 
at være tæt forbundet med såvel de statslige som kommunale offentlige aktører….. Altså: Hvordan 
navigerer  DGI mellem civilsamfund, marked og stat – og de logikker som hersker her. 

 
29. marts 2021: Fra dybet  –  Tilbage til taknemmeligheden 
 

Foredragsholder: Iben Krogsdal  
Tid: Mandag den 29. marts kl. 14-16 
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg 
Entré: Medlemmer: 40 kr. - Ikke medlemmer: 75 kr.- (inkl. kaffe og brød) 

Tilmelding: på www.viborg-højskoleforening.dk. 

I bogen “Fra dybet” (2019) har Iben Krogsdal i samarbejde med 25 

nulevende danske komponister skrevet nye salmer om glæde, sorg, 

taknemmelighed og længsel fra Det Gamle Testamente. Dermed har hun 

genoptaget en gammel – men i dag næsten glemt – tradition blandt 

salmedigtere for at skrive videre på tidligere tiders salmetekster. 

Hvad sker der, når man skriver videre på 2500 år gamle tekster? Hvilke 

kampe i livet har vi tilfælles med mennesker i vores fjerne fortid? Og hvad 

gør egentlig livet værd at leve – når der nu også er så meget, der kan gøre det svært?  

Iben Krogsdal er nu også aktuel med 10 sange i den nye højskolesangbog. 

Generalforsamling d. 29. marts 

Efter mødet er der kl. 16 generalforsamling for foreningens medlemmer. 

https://viborgih.youngcrm.com/signup/12522
https://viborgih.dk/om-os/kalender/
file:///E:/Dropbox/Viborg%20Højskoleforening%20Folkeuniversitetet/Arrangementer%202021%20forår/www.viborg-højskoleforening.dk


 20. april 2021: Om forholdet mellem Kirke & Samfund 
 

Foredragsholder: Biskop Henrik Stubkjær 
Tid: Tirsdag den 20. april kl. 14-16 
Sted: Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 
Viborg 
Entré: Medlemmer: 40 kr. - Ikke medlemmer: 75 kr.- (inkl. 

kaffe og brød) 

Tilmelding: på www.viborg-højskoleforening.dk 

Den Evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke 

og understøttes som sådan af staten”. Sådan står der i Grundlovens § 4. Hvad betyder det for 

forholdet mellem stat og kirke, og hvilke udfordringer og muligheder er der i dag for et øget 

samarbejde mellem kirke og samfund. I foredraget vil biskop Henrik Stubkjær komme ind på både 

kirkens bærende elementer: ritualer, socialt engagement, undervisning og mission og på, hvad 

den aktuelle corona-krise har betydet for forholdet mellem kirke og samfund og på den fine 

balance kirken skal kende for hverken at blive verdensfjern eller politisk i den forkerte betydning. 

 

27. maj 2021: I fodsporene på Genforeningen -en højskoletur til Grænselandet. 

I 2021 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev 

genforenet med Danmark. Jubilæet ønskede Viborg 

Højskoleforening at markere med et tilbud om en dagstur til 

Grænselandet for foreningens medlemmer og andre 

interesserede 

Deltagerprisen er kr. 850 (for medlemmer – ikke-

medlemmer betaler kr. 900,-)  

Se det tidligere program på www.viborg-højskoleforening.dk 

Tilmelding:  Turen er indtil videre fuldt optaget af de tidligere tilmeldte.  –Tilmelding og 

betaling senest: D. 1. april 2021 

Yderligere oplysninger hos foreningens formand, Sven Primdal, telefon 51267157 eller hos 

næstformand Haakon Brandt, telefon 86 63 85 05. 

 

2. juni 2021: Oplev en højskoleaften, hvor vi synger, spiser og snakker 
 

Tid: Onsdag den 2. juni kl. 19.00 

Sted: Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg. 

Tilmelding: https://viborgih.youngcrm.com/signup/12524 

Tilmeldingsfrist den 25. maj 2021. 

Entré:  100 kr. pr. person kr., som betales kontant eller på mobilepay ved 

indgangen til Spisesalen. Drikkevarer købes på stedet. 

 

Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole afholder en Syng, Spis og 

Snak aften på Viborg Idrætshøjskole. Højskoleforstander Erling Joensen og 

pianist Anders Hjorth Nielsen vil lede os igennem arrangementet, hvor der 

serveres god mad. Vi skal synge nogle af de dejlige fællessange fra 

Højskolesangbogen. Over kaffen skal vi snakke løs! 

 

file:///E:/Dropbox/Viborg%20Højskoleforening%20Folkeuniversitetet/Arrangementer%202021%20forår/www.viborg-højskoleforening.dk
https://viborgih.youngcrm.com/signup/12524


Kontingent 

100 kr. pr. medlem pr. år.  

 

Indmeldelse 
Sker bedst direkte fra hjemmesiden www.viborg-højskoleforening.dk. 

Til et bestyrelsesmedlem. 

Eller ved betaling af 100 kr. pr medlem i Andelskassen på Reg. 5980 kt. 8070920. 

Husk navne i meddelelsesfeltet. 

Send derefter mail til olem@galleri-pg.dk med oplysninger om navn(e), adresse, tlf. og mailadr. 

 

Bestyrelsen for Viborg Højskoleforening 2019 

Formand 
Sven Primdal  51267157 svenprimdal@me.com 

Næstformand 
Haakon Brandt  86638505 kulturbrandt@gmail.com 

Kasserer 
Ole Mølgaard  20235222 olem@galleri-pg.dk 

Sekretær 
Asger Loldrup  61541142 a.loldrup@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem 
Erling Joensen  28901695 erling@viborgih.dk 
 

 

Generalforsamling finder sted d. 29. marts 2021 efter arrangement med Iben Krogsdal. 

 

Adresser: 

Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg, Tlf. 86 67 20 11, https://viborgih.dk 

Sortebrødrehus ved Sortebrødre Kirke St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg 

 

 

Højskoleforeningen skal være et mødested i Viborg byggende på Grundtvigs 

tanker om folkeoplysning og højskole.  Ambitionen er at skabe et aktivt møde 

med fokus på oplysende og aktuelle foredrag, musikoplevelser og det 

fællesskab, som opstår i kraft af medlemmernes aktive medvirken. 

Det er den grundtvigske tankegang, hvor man mødes, hvor alle er lige, og hvor 

man får inspirerende foredrag, glæden ved at synge og fornøjeligt samvær. 

Foreningen vil bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i en 

nutidig sammenhæng. 
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