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Året 2020 startede jo sådan set godt ud. Et nyt årti var 
skudt i gang og bestyrelsen var så småt begyndt at plan-
lægge et brag af en gl.elevweekend med temaet “The 
Roaring 20s”. Den løsslupne ånd der eksisterede for et 
århundrede siden skulle hyldes i bedste Babylon Berlin-
stil med perlekæder, cigaretrør og blæ-
sende jazz.   

Så ramte Covid-19 os. Hele landet 
lukkede. Eleverne på F20 blev sendt 
hjem, og det gik ligeså stille op for os, at 
denne krise ikke bare var overstået på et 
par uger, som det først så ud til. Den 
ellers lovende gl.elevweekend måtte 
aflyses og dermed desværre også jubi-
larfrokost for 5-års jubilarerne fra 2015. 
Det beklager vi selvfølgelig dybt, og 
håber på at kunne afholde både fest og 
jubilarmøde, når tiden igen er til det.

Lige nu skal den nuværende årgang 
have ro. Der er på elevholdet E20 hverken åbent for 
elevernes gæster eller åbne arrangementer på skolen. 
Trods dette, har vi i elevforeningens bestyrelse alligevel 
fået lov til at afholde mødeweekender på højskolen her 
i efteråret, og det har vi været overordentligt taknem-
melige for. Det er guld værd, at kunne mødes over en 
hel weekend, på det sted, vi alle har til fælles. Dér hvor 

Årsberetning 2020

det hele startede. Vi får altid en varm velkomst af både 
personale og elever når vi er på skolen. Det skal I have 
tusinde tak for! 
Da vi i efteråret desværre måtte sande, at der heller 
ikke her kunne afholdes gl.elevweekend, begyndte vi at 

overveje andre kreative måder at skabe 
corona-venligt højskolefællesskab for 
vores medlemmer. Det udspillede sig i 
en god gammel klassiker - TV-bingo! 
En fredag aften i slut september satte vi 
spillet i gang, live fra vores Facebook-
side, med populære Grundvigs-merc-
handise-præmier på højkant. Både nu-
værende elever og tidligere elever helt 
tilbage fra 2013 spillede med og hele 90 
plader på 35 skærme var i gang. Sjæl-
dent har man oplevet et online-arrange-
ment med så meget engagement! Det 
må vist kaldes en succes. Det er dog det 

glædelige afkast, som pandemien (trods alt det ærger-
lige den bringer med sig) giver os. Den tvinger os til at 
tænke i andre baner, og giver samtidig plads til at ar-
bejde på nye projekter.         

For selvom året har været fyldt med aflysninger og 
ting der ikke kunne lade sig gøre, så er der én rigtig 
god nyhed, som vi i elevforeningens bestyrelse allerede 

Kære Grundtvigselever! 
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begyndte at arbejde på her i 2020. GRUNDTWEEK 
genopstår! Til sommeren 2021, i uge 29, vil der igen 
være et sommerhøjskolekursus for tidligere elever på 
Grundtvigs. Et sommerkursus, hvor vi på blot én uge i 
fællesskab genskaber dén følelse af at gå på Grundt-
vigs, som vi alle savner så meget og hungrer efter at 
vende tilbage til. Følg med på Instagram og Facebook 
for løbende information. Tilmeldingen åbner allerede 
1. december 2020!           

Derudover, så var 2020 såmænd også året, hvor elev-
foreningen Grundtvigselever langt om længe fik en 
instagram. I disse tider er SoMe ganske enkelt vejen 
frem til at kommunikere og være i kontakt med hinan-
den, og vi glæder os til fremover at bringe meget mere 
information og nostalgi på profilen @grundtvigselever. 

Flere medlemmer, tak 
Vi har i mange år arbejdet med medlemssystemet i 
elevforeningen. Udfordringer med indbetaling af kon-
tingenter og dalende medlemstal har ladet os indse, at 
det var tid til en radikal omlægning. Den har vi nu 
endelig fundet frem til, og det er en løsning, som både 
skolens administration og elevforeningen er glade for 
og stolte af. Fra foråret 2021 vil et medlemskab i elev-
foreningen være gratis. Alle som starter på højskolen 
vil under tilmeldingen til opholdet samtidig kunne 
melde sig ind i elevforeningen. Men hvor kommer 
pengene så fra, tænker du måske? I stedet for det årlige 
kontingent som medlemmerne betaler, har højskolen 

tilbudt at yde et årligt bidrag til elevforeningens lø-
bende udgifter. Og for fortsat at sikre foreningens le-
gatpulje, vil der ved endt ophold være mulighed for at 
eleverne kan overføre et mindre beløb fra deres mate-
rialekonto. Ydermere vil årsskriftet fremover udgives 
elektronisk, således at udgifterne til print og porto 
undgås. Vi mener, at vi med denne omlægningen åb-
ner elevforeningen op, så flest mulige tidligere elever 
er medlem. For det er jo jer medlemmer, det hele 
handler om. Uden jer, var der ingen elevforening. Jeg 
vil gerne rette en stor tak til jer, fordi I støtter op om, at 
Grundtvigs fortsat skal være en del af jeres liv, selvom 
højskoleopholdet for længst er slut.      

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til de i 
2019 afgående bestyrelsesmedlemmer Michael Stewart 
Fogh (E13), Johanne Anastasia Stoffersen (E14/F15), 
og Mette Kjærgaard Fink (E17). I har i flere år gjort et 
stort og ihærdigt stykke arbejde i elevforeningen, og 
været med til, at bestyrelsen blev ført videre på en god 
og velfungerende måde.  

Tak for et godt (omend meget anderledes) år i elev-
foreningen Grundtvigselever. Jeg glæder mig til et 
forhåbentlig mindre corona-præget 2021, så højsko-
lerne igen kan få lov til at folde sine vinger ud, med alt 
hvad det indebærer. 

Glædelig jul og på gensyn
Margrete Nørtoft Thomsen

Forperson for elevforeningen Grundtvigselever 
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1.  Valg af dirigent og referent 
a. Valg af dirigent: Anne Bjørk Eskelund.  
b. Valg af referent: Ditte Margrethe Hermann Hauge

2.  Godkendelse af dagsordenen 
a. Dagsordenen godkendes. 

3. Præsentation af bestyrelsen.

4.  Bestyrelsens beretning 
ved forpersonen, Margrete Nørtoft Thomsen. 
a. Se side 1.  
b. Formandens beretning godkendes.

 
5.  Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2019.  

a.  Elevforeningens økonomi er god og der er over-
skud ved udgangen af 2019 og medlemstallene 
forholder sig ligeledes stabile. 

6.  Gennemgang og godkendelse af budget 2021.  
a.  Budget kommer til at ændre sig, da elevforenin-

gens medlemssystem omlægges og der ikke læn-
gere skal betales udgifter i forbindelse med års-
skriftet, som gøres digitalt. ’

7.  Indkomne forslag  
a.  Bestyrelsens forslag til overgang til nyt medlems- 

system, præcision af vedtægter vedrørende årgangs-
repræsentanter og deres suppleanter, årsbidrag.

Referat fra generalforsamling 7. nov. 2020

b.  Bestyrelsens forslag til et nyt medlemssystem for 
medlemmer af Elevforeningen kan findes på 
Grundtvigselever.dk. 
Forslaget til et nyt medlemssystem vedtages. 

c.  De fire ændringsforslag til vedtægterne kan ligele-
des ses på grundtvigselever.dk. 
De fire ændringsforslag vedtages. 

8.   Valg til bestyrelsen 
 a.  På valg er forpersonen for 2 år.  

Den nuværende forperson, Margrete Nørtoft 
Thomsen F17, genopstiller og vælges.

b.  På valg er tre bestyrelsesposter for to år.  
Valgt til bestyrelsen for to år er: Noah Frouvne 
Nayberg F18, Christian Mosegaard Kjærulff E16/
F17 og Ida Waaben Ammentorp F18.  

c.  Da årgangssuppleanten for F19 har valgt at fra-
træde sin plads, overtages denne af suppleanten 
og der frigives en bestyrelsespost for 1 år.  
Nanna Kibsgaard Rasmussen F20 vælges for 1 år. 

d.  På valg er op til tre suppleanter for 1 år.  
Nicoline Kjems-Krognos vælges for 1 år. 

 
Valg af revisor:
Ole Vind og Inge Elsøe godkendes som
kritiske revisorer ved generalforsamlingen. 

Ditte Margrethe Hermann Hauge
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Den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse for Grundtvigselever: Øverst fra venstre: Jens Christian Tramm(F17), Nanna 
Kibsgaard Rasmussen(F20), Nicoline Kjems-Krognos(E18), Agnete Lyngholm Sandvej(E19), Ida 
Waaben Ammentorp(F18), Sanne Dall Kristensen(F20), Anton Dørge Friis(F19), Margrete Nørtoft 
Thomsen(F17), Noah Frouvne Nayberg(F18), Christian Mosegaard Kjærulff(E16/F17), Ditte 
Margrethe Hermann Hauge(F17). Foto: Ida Waaben Ammentorp.

Den nye bestyrelse for Grundtvigselever:
Øverst fra venstre: Jens Christian Tramm (F17), Nanna Kibsgaard Rasmussen (F20), Nicoline Kjems-Krognos (E18), 
Agnete Lyngholm Sandvej (E19), Ida Waaben Ammentorp (F18), Sanne Dall Kristensen (F20),
Anton Dørge Friis (F19), Margrete Nørtoft Thomsen (F17), Noah Frouvne Nayberg (F18), Christian Mosegaard 
Kjærulff (E16/F17), Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17).

Foto: Ida Waaben Ammentorp

Den dårlige billedkvalitet skyldes, at generalforsamlingen blev afviklet over en halvsløj zoom-forbindelse.
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1. En Leonard
2. Den gyldne …
3. Den nye køkkenchef på Grundtvigs
4. Her er en ko hellig
5.  Tidligere overborgmester i København
6.   Hvor stod Nyrops hus førhen?
7.  Grundtvigs 2. kone
8.   Hvem flagede busserne for d. 16. april?
9.   Hvad vil feminister gerne vælte?

Grundtvigsk krydsord

Dette er en krydsord, der kræver indsigt i Grundtvigs, musik og både aktuel og 
uaktuel samfundskultur. Ved at svare på de horisontale spørgsmål skulle der 
dukke et bestemt ord op på den vertikale røde kolonne, som er noget man for 
tiden finder masser af på Grundtvigs Højskole. Tror du, du har fundet det rigtige 
svar, kan du sende det til blad@grundtvigselever.dk og være med i lodtrækningen 
om en Grundtvigs T-shirt og et barkort til Grundtweek i uge 29. Der vil blive 
trukket lod d. 20. februar 2021, og vinderen får direkte besked.

Det røde ord er:   _  _  _  _  _  _  _  _  _

-
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D. 15. november 2019 strømmede håbefulde øst- og 
vesttyskere til grænselandet mellem det opsplittede 
lands tydeligste symbol, muren på Grundtvigs. 

Som noget nyt denne elevweekend, havde Grundt-
vigselever valgt at lave diverse workshops. Her kunne 
man, i nostalgiens tegn, igen kunne prøve at have fag, 
mens der var mulighed for at møde nye venner på 
tværs af årgangene. I temaets tegn var der selvfølgelig 
tale om workshops som “Build up this wall”, “Bål og 
Ketwurst”, “Spionen aus dem West”, “Der Olympische 
Kampf ” og mange flere. Her både byggede vi og brød 
barrierer sammen, lærte politik og kultur, og nød at 
være samlet mellem højskolens røde mursten igen.

Selvfølgelig måtte den store mur, som i ’89 til sidst 
falde, hvorefter forsamlingen spontant brød ud i Scor-
pions uundgåelige hit “Wind of Change”. Herefter blev 
der festet til den lyse morgen i så forskellige udklæd-
ninger som Erich Honecker og en syltet agurk.

Faldet 
Båret af den gigantiske succes, hvor ånden, forbrødrin-
gen og friheden fra ’89 virkelig gjorde sit indtryk, be-
gyndte Elevforeningen at planlægge den størst anlagte 
fest i Grundtvigselevers historie. Det skulle være større 
og vildere end nogensinde før. På samme måde som 
den etablerede kultur i 20’erne fik sig et chok i mellem-
krigstiden med art deco, charleston og dixieland-jazz, 

ville vi her 100 år efter bære ekstravagancen ind på 
højskolen, og feste hæmningsløst, så man ville have 
snakket om det igen om 100 år. Men ak, var det hy-
bris? Hvad der skulle have været det største, blev ved 
en kinesisk flagermus’ trylleslag til det aflyste.

Hvad nu og hvorhen? 
Frygt ej! Jeres Elevforening er her stadig, og ansporet 
af muligheden for, og tiden til at planlægge, har vi 
lagt i støbeskeen for nye muligheder. Mange tog imod 
tilbuddet om at deltage i vores tidligere i dette blad 
roste TV-bingo, som på trods af onlineforbindelsen 
bandt små højskoleenklaver sammen med hinanden i 
kampen om det udlovede, og meget eftertragtede 
højskolemerchandise. Hvis coronaen har tænkt sig at 
holde fast i befolkningen, er det meget sandsynligt, at 
I igen får muligheden for noget lignende. På samme 
måde, hvis den mørke sky løfter sig, har vi fantastiske 
arrangementer til Jer, hvor vi igen kan komme hinan-
den ved.

Udover dette, har Elevbestyrelsen også endelig igen 
fået lov til at afholde Grundtweek, sommerkurset der 
henvender sig til alle de gamle elever, der måtte hungre 
efter morgensang, fag uden krav, kaffe fra automaten 
og hinandens selskab. Sæt kryds i kalenderen i uge 29 
til sommer - og gå ind og læs mere på grundtvigs.dk!

Jens Christian Tramm, F17

Murens og gl.elevweekendens fald
Efteråret 2019 og foråret 2020 er også historien om storhed og fald. Er der håb i sigte?
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“Build up this wall” - workshoppen, hvor vi byggede berlinmuren, for derefter at rive den ned igen. Foto: Noah 
Frouvne Nayberg, F18 

 

“Build up this wall” - workshoppen, hvor vi byggede berlinmuren, for derefter at rive den ned igen. Foto: 
Noah Frouvne Nayberg, F18
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Onsdag aften d. 11 marts var aftensmaden på 
Grundtvigs ikke som den plejede. De sidste dage 
havde været præget af snak om den coronavirus, der 
den seneste tid havde bredt sig i verden, og nu også 
kastede skygger ind på Grundtvigs Højskole. Ved 
morgensamlingen havde Jakob Mejlhede meddelt, at 
studieturen til Marokko, den tur, der skulle have væ-
ret et vende- og højdepunkt for højskoleopholdet var 
blevet aflyst, og hele dagen havde været en blanding 
af ærgrelse og planlægning af den nu tomme uge der 
lå foran os.

Mødet i foredragssalen 
Efter maden havde en elev arrangeret aftensang for at 
løfte stemningen, og på trods af aflysningen var humø-
ret højt, da vi gik op ad de lange trapper til himmel-
rummet. Men hyggen varede ikke længe. Få vers inde i 
”Stenen slår smut” blev sangen afbrudt, da en elev kom 
løbende op ad trapperne. ”Der har været pressemøde i 
statsministeriet. Vi skal mødes i foredragssalen. Jakob 
kommer.” Pulsen steg, og uroen bredte sig. Hvad betød 
det her for højskolen? 

Da alle var samlet i foredragssalen, var det var tyde-
ligt at mærke, at dét Jakob skulle til at fortælle ikke 
kom let over hans læber.

”Mette Frederiksen har holdt pressemøde. Hele landet 
er blevet lukket ned. Det gælder også højskolerne. 
Derfor er vi nødt til at sende jer hjem.”

Og hvilket forår blev det 
Tårerne trillede ned ad kinderne på flere af os. Vi havde 
ikke troet, at det her kunne ske. Snart spredte en mærke-
lig stemning sig på skolen. Nogle gik overvældede i seng, 
andre søgte til biblioteket, for at låne bøger til den vente-
tid der lå foran os. Nogle åbnede øl og tændte bål, imens 
andre igen prøvede at åbne dansegulvet, og få en fest ud 
af den sidste aften. Det var et virvar af følelser, grædende 
ansigter og forbudte kram. Hele skolen endte udenfor, 
rundt om bålfadene, med dåseøl og højskolesangbøger. 
Vi sang ”Forelskelsessang”, og en linje er blevet hængende 
i mit hoved siden den aften. ”Og hvilket forår blev det”.

Da vi sad der rundt om bålet anede vi ikke hvad der 
ventede os. Men selvom det var ukendt og utrygt, og at vi 
nu skulle hjem hver for sig, så kunne jeg dér mærke, at vi 
var blevet til et ”os”. Forårsopholde blev slet ikke som vi 
havde forventet, men alligevel er jeg så taknemmelig for 
den tid vi fik. Og selvom højskolen slutter, også selvom 
det er to måneder før tid, så stopper man nok aldrig helt 
med at være højskoleelev.

Sanne Dall Kristensen, F20

Da alt lukkede ned - på højskolen
Elevberetning fra den skæbnesvangre dag, hvor regeringen lukkede landets højskoler ned - indefra.
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Regeringen lukker ned, og højskoleboblen brister. Foto: Gustav Shack von Brockdorff, F20 
Regeringen lukker ned, og højskoleboblen brister. Foto: Gustav Shack von Brockdorff, F20
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Jeg børster tænder på toilettet i sovevognen mellem 
Paris og Toulouse. Pulsen har endelig lagt sig en smule. 
Det er den 10. marts og vi har nået nattoget kl. 21.58. 
Den vigtigste afgang på ruten mod Marokko. Nåede vi 
dette tog så ville resten af turen være overkommelig. 
Det banker på døren: Kom lige med. Nu? spørger jeg. 
Nu. Vi skal hjem.

Hamrende hjerter i Paris
Jeg vil fortælle om et par dage for over et halvt år siden. 
Dage som kulminerer med nedlukningen af Danmark 
onsdag den 11. marts – men fortællingen starter faktisk 
allerede dagen før. Kl. 05.45 mødes vores toggruppe i 
gaden på Grundtvigs og spiser morgenmad. Med ryg-
sække, pas og pung, interrailbillet og godt humør forla-
der vi højskolen. På vejen ned gennem Europa snakker 
vi om alt og intet. Vi leger og er med til morgensamling 
på Skype. Vi læser Ud og Se-artiklen om vores togtur og 
spiser rugbrød med pesto. Og mens Hamburg glider 
forbi bag ruderne, ruller så mange forsinkelser ind, at vi 
ved dagens slutning må spurte gennem Paris’ metro og 
kun lige når at springe på toget. Hamrende hjerter. Men 
alle 13 er med! Vi er klar til at slappe af inden rejsens 2. 
dag. Så ringer telefonen.

Jeg stiller mig med tandbørsten i hånden i døråb-
ningen til sovekupéen hvor de andre sidder. Ord 

gentages: Ingen gennemrejse, corona, Spanien. Sko-
len vil have os hjem.

Tårer og trøstelakrids
Der er dommedagsstemning i kupéen. Vi har planlagt 
den her tur siden allerførste uge på højskolen. Hvad 
gør vi? Vender om? I går var der fri gennemrejse, nu 
klapper landene i som østers. På en nat fyldt med tårer 
og trøstelakrids, er en pointe klar: At corona ligner 
klimakrisen meget. Vi må se det store billede, ligesom 
med togturen. Det hjælper lidt på skuffelsen.

Først en croissant
06.06 på perronen i Toulouse. Vi skal finde et tog hjem 
og har besluttet at holde os på sporet, væk fra luft-
havne. Men først en croissant. Fem timers pause i Paris 
letter trykket lidt, vi griner og pjatter og synger. Hjem-
turen er et mix af forvirring og fortvivlelse (i et tysk 
tog lukker statsministeren højskolerne), en følelse af 
verdenshistorie, af glæde over hvor nær vi er kommet 
hinanden – og sorg over at turen er slut. Det stikker 
stadig i hjertet. Men jeg føler mest bare glæde over at 
have delt en utrolig rejse med så utrolige mennesker. 
Og måske kan Grundtvigs snart igen lave højskole i en 
DSB-vogn.

Johannes Skriver Elf, F20

Da alt lukkede ned - på farten
Da alt lukkede ned, var en lille gruppe elever allerede taget i forvejen mod Marokko. En reportage fra et limbo.
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De dårlige nyheder siver ind hos en tydeligt berørt forsamling. Foto: Nanna Kibsgaard Rasmussen, F20 

De dårlige nyheder siver ind hos en tydeligt berørt forsamling. Foto: Nanna Kibsgaard 
Rasmussen, F20
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Det er almindeligt kendt, at man ikke kan skrive bingo 
uden også at skrive NGO. Det ville derfor være dybt 
besynderligt, om bingospillet ikke havde sin egen inte-
resseorganisation. Det er den rolle, vi i Dansk Bingo 
Forening (DBF) varetager ved at arbejde for dannelse 
om og udbredelse af bingospillet. Derfor bemærkede 
vi med stor glæde, at Grundtvigselever afholdt TV-
Bingo d. 25. september. Som led i DBF’s virke sætter vi 
en dyd i at kvalitetssikre bingo-arrangementer på 
dansk jord, og bistå arrangørerne med udførlig feed-
back. Den samlede vurdering af arrangementet indde-
les i tre KBI’er (Key Bingoformance Indicator): Bingo, 
deltagere og præmier.

Indledningsvis et par ord om ”det smukke spil”: 
Bingo er ikke banko! Det kan selvfølgelig virke åbenlyst 
– de to spil hedder to forskellige ting, men lad os skære 
det ud i pap: Bingo er et spil, hvor der trækkes tal fra 1 
til 75, og hvor der spilles på 5x5 felter, hvilket giver et 
symmetrisk og smukt kvadrat at spille på. Banko er et 
spil, hvor der trækkes tal fra 1 til 90, hvor tallene gives 
besynderlige øgenavne, og hvor der spilles på en plade 
med 3x9 felter, hvilket giver en rektangulær rodebutik.

Vi vil derfor rose elevforeningen for, at vi faktisk spil-
lede bingo. Det var et kærkomment ryst af posen, i en 

tid hvor banko synes at rende med al opmærksomheden 
i landets sportshaller og medier.

Et bingomundheld siger: Et spil bingo er kun så godt 
som sine deltagere. Her brillerede elevforeningens arran-
gement. Eksempelvis den dobbelte vinder Morten (E15), 
der grebet af begejstring skældte og smældte i røret, da 
han skulle læse sine vindertal højt – sand bingoliden-
skab! At bingo er et følelsernes spil, stod således klart da 
aftenen var omme. Vi hørte både jubelbrøl og grynt og 
den lakoniske afmålthed, der kun kan forårsages af bin-
gospillets mest overvældende syn: Den fulde plade. Kun 
glædestårer manglede.

Et andet yndet bonmot i bingokredse (et bingmot): 
Bingo handler ikke om at være med, men om at vinde. 
Det er løftet om sejr, der er bingoens hemmelige ingredi-
ens, og derfor er det naturligvis afgørende, hvad der spil-
les om. Her må det siges, at der var rigeligt med t-shirts 
på højkant, og vi anbefaler fremadrettet at inkludere 
klassiske bingo-præmier som steg og gavekort.

Bingo: 25/25 - Deltagere: 24/25 - Præmier: 12/25
I alt: 61/75
Bingode hilsner, Dansk Bingo Forening

Frederik-Emil Friis Jacobsen og Jacob Nyby, E12

Anmeldelse af Grundtvigselevers  
bingoarrangement
Midt under aflysningen af alle fysiske arrangementer holdt elevforeningen online bingoarrangement.
Dansk Bingoforening anmelder:
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Bingoværterne Nanna og Christian set fra studiet, midt i et opkald. Læg mærke til de matchende outfits. Foto: Ida 
Waaben Ammentorp, F18

Bingoværterne Nanna og Christian set fra studiet, midt i et opkald. Læg mærke til de matchende outfits. 
Foto: Ida Waaben Ammentorp, F18


