
 

 

Årsberetning ved generalforsamlingen den 21. marts 2022. 

Kære forsamling 

Det er kun 6 måneder siden, jeg sidst aflagde beretning, da vi jo endnu engang måtte skyde 

generalforsamlingen fra forår til efterår, på grund af Covid-19, så jeg er ved at komme i god træning:-) 

Viborg Højskoleforening er en forening med mødested i Viborg byggende på Grundtvigs tanker om 

folkeoplysning. Foreningen har fokus på oplysende og aktuelle arrangementer, debatter, sang- og 

musikoplevelser, højskoleture samt det fællesskab og samvær som opstår i kraft af medlemmernes aktive 

medvirken. Grundtvigs tanker om frihed, lighed, ånd og fællesskab bringes i spil i en nutidig og 

vedkommende sammenhæng. 

Ved udgangen af 2021 havde Viborg Højskoleforening 138 medlemmer mod 136 medlemmer på samme 

tid i 2020. Det har været af stor betydning, at vi ikke har mistet medlemmer i Corona-perioden, så vi 

skulle bruge en masse energi på at få samlet jer op igen:-). Det er vi glade for og stolte og taknemmelige 

over. Vi er dog i bestyrelsen så tilpas forventningsfulde, at vi tænker, at vi ved dette års udgang runder 

150 medlemmer. 

2021 var i sandhed et underligt år fyldt med nye restriktioner på grund af COVID-19, som ramte 

foreningens aktiviteter hårdt i foråret. Alle arrangementer måtte desværre aflyses med henvisning til 

restriktionerne og forsøges flyttet til efteråret. Det viste sig, heldigvis, at vi kunne gennemføre et fuldt 

program i efteråret, og det lykkedes at overføre de fleste arrangementer. 

2020 var, som tidligere nævnt, 100 året for Genforeningen. I den anledning havde bestyrelsen i god tid 

planlagt at gå i fodsporene på Genforeningen med tilbuddet om en en-dags højskoletur til Grænselandet 

for medlemmer og andre interesserede. Turen skulle have fundet sted i maj 2020 med 54 tilmeldte 

deltagere, men måtte som så meget andet aflyses på grund af COVID-19. I stedet forsøgte vi at 

gennemføre turen i maj 21, hvilket desværre heller ikke lykkedes grundet COVID-19. Det lykkedes 

heldigvis til gengæld at gennemføre turen den 26. august 21 med 28 glade deltagere. 

Efteråret startede ud med en Syng, Spil og Snak aften på højskolen den 8. september.  

Det næste arrangement var med forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, som præsenterede os for nye 

salmer. Efter mødet afholdt vi en forsinket generalforsamling, som var udskudt fra marts. 

Biskop Henrik Stubkjær var inviteret den 4. oktober, hvor han talte om forholdet mellem stat og kirke. 



Den 13. oktober fortalte direktøren for idrættens Analyseinstitut, Troels Rasmussen, om DGI – en 

folkelig bevægelse i en moderne kontekst. Arrangementet var i samarbejde med Viborg-IH. 

Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, holdt et blændende foredrag den 2. november om sin bog, 

Vesten mod Vesten. Foredraget var lagt på Viborg-IH, hvor også medlemmer fra Historisk Samfund var 

inviteret. 

En af de store højdepunkter i efteråret 20 var udgivelsen af den nye 19. udgave af Højskolesangbogen. I 

højskoleforeningen valgte vi at fejre det ved at invitere formanden for sangbogsudvalget, Jørgen Carlsen, 

tidligere forstander på Testrup Højskole. På grund af sygdom blev det tidligere forstander og 

forhenværende embedsmand i Kulturministeriet, Jesper Moesbøl, som guidede os igennem nye sange. 

Det var i november. 

Efteråret blev rundet af på samme måde, som vi indledte det: Med Syng, Spil og Snak, denne gang dog 

med lidt færre deltagere, da der igen var Covid-19 stramninger. 

Dette forår er godt i gænge. Vi startede flot ud for fulde huse med et eksklusivt foredrag med forfatter 

Ida Jessen om romanen ’Kaptajnen og Ann Barbara’ i et samarbejde med Biblioteket. Vi fik derefter 

besøg af lederen af Grundtvig Akademiet, Ingrid Ank, historikeren Michael Böss, som I oplevede i dag, 

og senere på foråret skal vi på et aftenbesøg i Galleri NB med kunst og mad på programmet. Foråret 

sluttes af med et besøg af tidligere forstander for Den Frie Lærerskole, Ole Pedersen, samt endnu en 

Syng, Spis og Snak aften på Idrætshøjskolen.  

Allerede nu er efterårets program planlagt. Det indledes den 25. august med en endags højskoletur til 

Ribe med fokus på kirke, kunst og natur. Der er 48 pladser i bussen med først til mølle…. Hele 

programmet kan allerede nu studeres nærmere på www.viborg-højskoleforening.dk  

Der er også nu taget hul på ideerne til næste forårs arrangementer - og vi kan love jer, at der kan 

forventes spændende arrangementer med et yderst alsidigt program.  

Nu til noget helt andet: Jeg vil tillade mig at benytte denne lejlighed til at lykønske Haakon Brandt med 

udgivelsen af sin livshistorie, som udkom i bogform i begyndelsen af året. Jeg vil gerne sige dig tak for 

din fine bog. Det har været fornøjelig læsning, en historisk vandring igennem en tid, hvor mange ting 

blev vendt på hovedet. Jeg er sikker på, du har haft stor fornøjelse med at skrive bogen, og det må have 

været en lidt tom fornemmelse men også med en stor grad af stolthed og tilfredshed, da bogen var blevet 

afleveret til trykkeriet. At bogen udkommer i 150-året for Grundtvigs død er vel bare god timing. 

Grundtvigs tanker og virkningshistorie er en væsentlig grundtone i Haakons bog. Endnu engang tak for 

ordene! 

Foreningens økonomi er god, hvilket I vil høre mere om under kassererens beretning. Tak til Ole for at 

holde styr på finanserne, medlemskartoteket, nyhedsbrevene og for at holde vores hjemmeside ajour. 

Det er vi meget trygge ved. 

Det er vigtigt, at I vænner jer til at tjekke vores hjemmeside løbende, særligt forud for arrangementerne, 

da vi oftest beder jer om at tilmelde jer. Vi er altid åbne for forslag til aktiviteter og for ideer til ture og 

lignende. Så vi hører gerne fra jer, hvis I har noget på hjerte. Vi er desuden meget modtagelige over for 

både ris og ros. 

http://www.viborg-højskoleforening.dk/


Bestyrelsen lægger i dagsordenen til generalforsamlingen op til at der fremover vælges 2 suppleanter 

frem for en, som det er nu, og som tænkes at være med på lige fod i bestyrelsesarbejdet. 

Vi forsøger at lægge vore arrangementer, så de matcher alle ønsker og interesser. Vi har i bestyrelsen 

valgt at fordele arrangementerne mellem huset her og V-IH. På den måde fordeler vi også naturligt 

arrangementerne mellem dag- og aftenarrangementer. Også indholdet forsøger vi at tilpasse, så 

arrangementerne på V-IH i højere grad er afpasset efter de unge på skolen. Et arrangement som ”Syng, 

Spis og Snak” er et godt eksempel på, hvordan tingene kan gå op i en højere enhed. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle i og omkring foreningen for det konstruktive samarbejde og ikke 

mindst den store interesse for foreningen, som vi oplever. En særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen for 

et godt samarbejde. Jeg ser frem til et nyt begivenhedsrigt år for Viborg Højskoleforening, hvor vi kan 

glæde os til nye og spændende aktiviteter. Tak til skolens samarbejdspartnere; Viborg Bibliotekerne, 

Folkeuniversitetet, Grundtvigsk Forum, Sortebrødre Kirke, m.fl. og naturligvis ikke mindst Viborg 

Idrætshøjskole for gæstfrihed og husly. Et stærkt netværk af samarbejdspartnere er en nødvendighed. 

Viborg Højskoleforening har brug for at være en synlig forening i en tæt skov af kulturelle tilbud i 

Viborg kommune. 

Også en særlig tak til vore pianister for altid at være klar ved tangenterne – og til vore to revisorer. 

Således overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingen. 

 

Marts, 2022 

Sven Primdal (formand) 


