Grundtvigs salmer
v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen, organist.
Torsdag d. 12. september kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt.
Grundtvig er den salmedigter, som har skrevet de fleste salmer til vores salmebog.
Grundtvig digtede til alle årets højtider, og spørger man konfirmanderne, så hitter
Grundtvig med Hil dig frelser og forsoner, som vi også synger til konfirmationerne. Vi
skal synge en række af Grundtvigs salmer, og nogle af de store kernesalmer vil blive
gennemgået, bl.a. Den signede dag, Påskeblomst og Nu falmer skoven. Vi skal også
synge et par af hans højskolesange.

Grundtvig

Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange
v / Else Mathiassen, fortæller, danser og tidligere forstander på Vestjyllands Højskole,
Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen, trompetist og komponist.
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i Genner kirke.
En række kvinder prægede Grundtvigs tanker, ideer og digtning, bl.a. den unge
Constance Steensen de Leth, som Grundtvig forelskede sig hovedkulds i, da han var
huslærer på Langeland. Hans største kærlighed, inspirator og åndsfælle blev dog hans
anden hustru Marie Toft, til hvem han skrev sangen Hvad er det min Marie. Gennem
fortællinger fra Grundtvigs liv og fremførelse af tekster og sange præsenteres
Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham. Der bliver
også fællessang.

Else ved
busten af
Grundtvig
på VestJyllands
Højskole

5 aftener
i selskab med Grundtvig
Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.
Arrangører: Løjt og Genner menighedsråd i samarbejde med præsterne.

Forår og efterår 2019
Løjt og Genner sogne

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)
5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019
Få danskere har haft så stor indflydelse på dansk kultur, skole- og kirkeliv som
Grundtvig. Han markerede sig på mange områder og ønskede at styrke den
almindelige borgers dannelse og gøre uddannelse tilgængelig for alle. Friskoler,
højskoler og landbrugsskoler er en direkte følge af Grundtvigs tanker. Men også
valgmenigheder, frimenigheder, foredragsforeninger og andelsbevægelsen er et
resultat af Grundtvigs teologiske og folkelige idéer.
Grundtvig fik også indflydelse på dansk historie. Han var repræsenteret i den
grundlovgivende forsamling og havde dermed indvirkning på demokratiets
indførelse.
Som digter leverede han et mægtigt bidrag til både den danske salmesang og
højskolesang, som lever i bedste velgående også i dag.
Også kunstnere var inspirerede af Grundtvigs tanker, når de skulle udarbejde kunst
til kirker i Danmark, bl.a. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke.
Grundtvigs indflydelse har været enorm, han er stadig aktuel. På 5 aftener i 2019 vil
Løjt og Genner sogne sætte fokus på Grundtvig og hans betydning også i dag.

Program, tid og sted:
Grundtvig - en introduktion
v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem af Grundtvigsk
Forum.
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt.
Grundtvig levede et forunderligt liv. Han oplevede et Danmark, der forandrede sig på
alle mulige måder. Han oplevede selv at være udskældt og underlagt censur
for senere at blive hyldet og være en alle lyttede til. Han nåede at være gift tre gange
og meget mere. Hans liv var alt andet end kedeligt. Vigtigst var dog, at han gjorde sig
tanker om Danmarks fremtid. Tanker som stadig er en del af vores selvforståelse.
Foredraget vil give en introduktion til hans liv og tanker.

Grundtvigs skoletanker
v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander.
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt.
Grundtvig var ikke pædagog, og hans tanker om undervisning og dannelse er ikke
udsprunget af systematisk tænkning over pædagogiske ideer. Han var historiker,
teolog og digter. Men i sine overvejelser over det danske folks historie og udvikling
og over menneskehedens historie og udvikling formulerer han de tanker om
folkeoplysning, skole og dannelse, som har gjort ham berømt også langt ud over
Danmarks grænser. Med hovedvægt på tankerne bag folkehøjskolen ser vi også på
hans tanker om børneskolen og den lærde skole.

Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig
v / Anette Jensen, sognepræst.
Torsdag d. 25. april kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Genner.
Kunstneren Joakim Skovgaard voksede op i et grundtvigsk præget hjem, han blev
konfirmeret af Grundtvig og tegnede bl.a. en række illustrationer til Grundtvigs
vise Den signede dag. Skovgaards hovedværk blev arbejdet i Viborg Domkirke, hvor
han dekorerede hele kirken med en række freskoer af scener fra både Det gamle og
Det nye Testamente. Niels Larsen Stevns var en af kunstnerne, som bistod Skovgaard
med arbejdet, og de to malede efterfølgende en række billeder og altertavler til
grundtvigske fri- og valgmenighedskirker.
Den Grundlovgivende Rigsforsamling

