
 

Tilmelding 

Tilmeldingsfristen er mandag den 25. april og sker samtidigt med 

indbetaling af beløb via netbank til Ryslinge Høj- og Efterskoles 

konto i Danske Bank Reg.nr. 4692 Kontonr.: 4692501500. 

 

Indbetaling og tilmelding er pr. person med mindre I er to, som vil 

overnatte på samme værelse, så tilmelder I jer og betaler sammen. 

For børn skriv alder i ( ) efter navnet. 

 

Når du opretter betalingen, skal du klikke på ’Yderligere oplysninger 

om betalingen.’ Ordvalget kan være lidt forskelligt fra bank til bank. 

 

Det giver dig mulighed for at oplyse: 

1. linje: Overnatning + forplejning eller kun forplejning 

2. linje: Hvis du overnatter, hvem du ønsker at dele værelse med 

3. linje: Hvilken menighed du kommer fra 

4. felt: Navn (alder for børn), adresse, tlf.nr. og e-mail 

 

Hvis der er gebyrer, husk da at afkrydse ’afsender betaler.’ 

 

Uden overnatning 

Overnatter du hjemme eller ved privat indkvartering er prisen for 

årsmødet 500 kr. for forplejning og foredrag. 

For børn til og med 15 år: 200,-. Børn 0-6 år gratis. 

De to menigheder hjælper gerne med en henvisning til vært for 

privat overnatning. 

 

Med overnatning 

Der er mulighed for overnatning i dobbeltværelse på Ryslinge Høj- 

og Efterskole. Ønsker du at bestemme hvem du deler værelse med, 

fortæller du os det ved, at lave indbetalingen sammen med den 

pågældende. Indkvarteringen sker i øvrigt sammen med person af 

samme køn.  

Vi fylder højskolen op efter først til mølle princippet. Herefter har vi 

reserveret værelser på Vandrerhjem i Svendborg og Ringe.  

  

Pris inklusiv indkvartering på Ryslinge Høj- og Efterskole 

eller Vandrerhjem er 750 kr. og linnedpakke med håndklæde. For 

børn til og med 15 år: 650 kr. 
 

 

 

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

 

 
 

150 års fejring af den første frie grundtvigske menighed 

19. november 2015 

 

 

 

 

Årsmøde 2016 

Lørdag den 4. juni og søndag den 5. juni 2016 

på Ryslinge Høj- og Efterskole,  

Højskolen 1 , 5856 Ryslinge 

 

 
 

 

Bevæge - bevæges - bevægelse 
 



 

Lørdag den 4. juni 
11.00 Ankomst til Ryslinge Højskole og indkvartering 

 

12.00 Frokost  

 

13.00 Foredrag: Det fortællingsløse samfund 

Michael Böss, lektor på Aarhus Universitet, forfatter og 

samfundsdebattør    

 

15.00 Kaffe 

 

15.30 Generalforsamling  

Dagsorden efter vedtægterne  

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

 

18.00 Festmiddag 

 

20.00 Aftensang: Projekt PopSalmer 

Janne Wind, komponist og højskolelærer 

 

21.30 Aftenhygge  

 

 

Søndag den 5. juni 
7.30 Morgenmad og aflevering af værelsesnøgler 

 

8.45 Morgensamling 

Oplæsning: Søren Ulrik Thomsen, forfatter 

 

9.45 En hurtig kaffetår. Vi bevæger os til Nazarethkirken 

 

10.30 Gudstjeneste, Nazarethkirken 

 

12.00 Frokost på Højskolen 

 

13.00 Tak for denne gang 

 

 

Mulighed: Grundlovsmøde på Ryslinge Højskole. Grundlovstale af 

Anders Fogh Rasmussen kl. 15.00. 

 

 

Det fortællingsløse samfund 
Michael Böss, lektor på Aarhus Universitet, forfatter og 
samfundsdebattør   

 

Danmarks historie siden 1700-tallets 

landboreformer er en stor kulturel fortælling om 

frisættelser: Først fra fællesskabernes: 

bondefamilierne fra godsejerne, derefter de 

troendes fra staten, så kirken og skolen fra 

landsbyen og købstaden. Efter anden verdenskrig 

fulgte individernes frisættelse fra fællesskaberne 

og fortiden. Nutidens samfund er vokset ud af denne fortælling, men 

er derfor også i færd med at opløse sig selv som fællesskab. Derfor 

har fortællingen paradoksalt nok ført til fortællingens egen opløsning 

og et behov for at finde mening i små, alternative fortællinger. 

 

 

Projektet PopSalmer 
Janne Wind, komponist og højskolelærer 

 

Kendte og elskede salmetekster i nye poppede 

indpakninger. Sammen med det rytmiske kor 

Pop'n Soul og pianist Lars Bruno præsenterer, 

indstuderer og optræder Janne Wind med en 

række nykomponerede melodier med spor af pop, 

soul, jazz og gospel til kendte og ukendte 

salmetekster af B.S. Ingemann og N.F.S. 

Grundtvig. Janne Wind fortæller om baggrunden 

for projektet og giver sit bud på en fornyelse af 

dansk kirkemusik. Læs mere på PopSalmer.dk og JanneWind.com 

 

 

Oplæsning: Søren Ulrik Thomsen  

Siden debuten med digtsamlingen City Slang i 

1981, har Søren Ulrik Thomsen slået sit navn fast 

som en af landets betydeligste lyrikere. Som 

digter kredser han om de store, eksistentielle 

vilkår: døden, ensomheden, skabelse og 

tilintetgørelse. Sideløbende med det digteriske 

virke har Søren Ulrik Thomsen skrevet kronikker og essays. I 

kirkelige kredse har hans forsvar for den traditionelle, lutherske 

højmesse i essayet Pro Ecclesia påkaldt sig stor opmærksomhed. 


