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Årsberetning 2013
Frederiksborg Valgmenighed har haft godt besøgte gudstjenester hele året. Mie Lervad Thomsen har
stået for dem alle, undtagen vores gudstjeneste i september, fordi hendes mand, Poul Henning
Bartholin, lige havde gennemgået en stor operation. Gudstjenesten blev på bedste måde gennemført
af Ester Nielsen.
Hverdagssamtaler i øjenhøjde
Hvor kan jeg drøfte de emner, der optager mig?
Det kan du måske i Frederiksborg Valgmenighed.
Den 30. januar startede vi noget nyt.
Vi mener, at der er et stort behov for at få bearbejdet nogle af alle de input, vi får hver dag.
Vi læser, ser og hører så meget, men hvor får vi talt om det.
Vi samledes til første aften onsdag den 30. januar.
Vi var ikke så mange, men vi fik talt, og vi fik lyttet. Til den gode samtale hører jo også, at man kan
lytte.
I januar havde vi stor glæde af at øve samtalens kunst koncentreret om begrebet: LYKKE.
I april havde vi samtaleaften omkring emnet: ENSOMHED
I oktober samledes vi om emnet: AT LEVE MED EN SYG I FAMILIEN
Vi tror som sagt på samtalens betydning, og har derfor også brugt Grundtvigsk Forums samtalekort,
der i år drejede sig om temaet:
En søndag om tro
Det var svært at finde et indhold, så dagen kunne blive lige så god som sidste år. Det lykkedes
imidlertid.
Foredragsholderne kom fra Ærø. Vejret var med os, så heller ingen af deltagerne blev forhindret i at
komme.
Doris Ottesen og Viggo Mortensen er nogle af de pensionister, som beriger vores liv. De har genoplivet
folkeuniversitetet på Ærø og rejser rundt i Danmark og videregiver deres viden.
Viggo Mortensen fik os til at tænke over, hvad det vil sige at være dansk. Hvad er det, der har
præget os siden kristendommen tog livtag med den gamle tro? Han gjorde os også opmærksom på de
ting, der gør det svært for os at møde de nye religioner, som vores indvandrere er kommet med. Der
er så meget, der har ligget som en understrøm i vores kultur. Vi har ikke defineret vores
kristendomsopfattelse. Nu bliver vi nødt til det. Kun ved at vide, hvad vi selv står for, kan vi møde de
nye. Det hjalp Viggo Mortensen os med. Tak.
Doris Ottesen fortalte Kerstin Ekmans: Guds Barmhjertighed. Det gjorde et stærkt indtryk på
tilhørerne.
I prædiken brugte Doris Ottesen også fortælling, idet hun inddrog den fortælling fra om formiddagen i
sin prædiken. Det bevirkede, at tilhørerne kan huske prædiken og erfarede endnu en gang at
forkyndelse også kan opleves i litteraturen. Det blev en dag om klogskab og kærlighed og en
opfordring til alle, om at vise barmhjertighed.
Foredrag om Kierkegaard måtte vi have. Derfor var vi glade for at kunne invitere en kapacitet som
Joakim Garff til at komme. Det kunne vi, fordi vi inviterede sammen med Ullerød Kirke og Grundtvigs
Højskole. Der kom mange mennesker, og Joakim Garf forstod at formidle, så vi alle gik hjem med lyst
til at høre mere.

Frederiksborg Valgmenighed afholdt en stilhedsretræte i Vadstena ved Vättern fra 18. – 21. april i
år.
Birgit Berggrensson beretter: ”Der var 18 deltagere, der mødtes på Københavns Hovedbanegård,
hvorefter vi først rejste til Linköping, hvor tidligere biskop i Linköping stift, Martin Lönnebo, tog imod
gruppen i domkirken og talte til os om stilhed. Martin Lönnebo er ophavsmand til Kristuskransen, som
han også talte om og forfatter til en lang række bøger, som i oversættelse er kendt af mange
danskere.
Han forklarede, hvorfor stilheden ikke er farlig, noget man behøver at frygte, men at vi er blevet så
vant til at leve i et larmende samfund, at stilheden skræmmer os.
Flere af deltagerne var faktisk lidt skræmte på forhånd ved tanken om at skulle være i stilheden i to et
halvt døgn, men sagde efterfølgende, at det havde været en lettelse ikke at skulle konversere hele
tiden, og at de havde fundet en indre ro ved at være i stilheden.
Efter Linköping fortsatte gruppen til Vadstena, hvor et par stykker blev indkvarteret i Pilgrimscenteret
og resten i Birgittasøstrenes gæstehus, som ligger helt nede ved bredden af Vättern med en strålende
udsigt over søen, der mere minder om havet end om en sø.
Dagene gik med andagter, vandringer i området, meditation og måltider. Andagterne blev forestået af
valgmenighedens pilgrimspræst i pilgrimscentrets kapel, og vandringerne af den svenske
pilgrimspræst.
Gruppen deltog også i to messer i klosterkirken – den ene afholdt af Birgit B. - og i Birgittasøstrenes
aftenbøn i deres egen kirke.
Vejret var med os det meste af tiden, så vi kunne nyde den smukke natur, og alt i alt var der stor
tilfredshed med hele retrætens indhold og forløb. Det var for gruppen en ny erkendelse, at man
sagtens kan føle sig som en del af et fællesskab, selvom man er i stilhed sammen.”
Pilgrimsvandringerne blev ledet af Birgit Berggrensson. Tre veltilrettelagte ture blev det til i 2013.
En forårstur mellem Hørsholm og Vedbæk, en efterårstur Farum Sø rundt og julevandringen gennem
Gribskov til Mårum Kirke.
Tur med Ullerød Kirke
Igen i år blev turen på bedste vis ledet af Lars Thorkild Bjørn og Erling Christiansen.
4. maj gennemførte vi endnu et år befrielsesgudstjenesten efterfulgt af et foredrag af en, der
selv havde været aktiv under besættelsen. Dorthe Emilie Røssel har båret på så store erindringer fra
den grusomme tid, som man slet ikke kan forstå et barn kunne bære. Hun havde lovet sin far aldrig at
tale om det, men nu har hun brudt sit løfte. Derfor kom hendes første bog til at hedde ”Jeg brød et
løfte.” Det er godt, at hun nu har skrevet bøger om tiden og holder foredrag, for hvordan skulle unge
få noget at vide, hvis de gamle ikke fortalte?
Efterårets foredrag
I begyndelsen af oktober havde vi igen samarbejde med Ullerød Kirke og Grundtvigs Højskole. Denne
gang om både Kierkegaard og Grundtvig. Anders Holm fortalte om Søren og Frederik.
Dejligt at høre en ung mand, der ved så meget om både Kierkegaard og Grundtvig. Dejligt, at han nu
kan undervise unge på universitetet og alle os andre på højskoler og i valgmenigheder. Han er nu
blevet formand i Grundtvig Selskabet.
Hvad sker der, når vi dør?
I slutningen af oktober havde vi fået Kaj Mogensen til at komme helt fra Thy for at holde foredrag og
samtale med os om emnet. Hans bog: Frelse og fortabelse kan anbefales. Vi var meget glade for, at
Kaj Mogensen tog den lange vej for at hjælpe os med at fjerne vores angst for tiden efter døden. Der
kom ikke så mange tilhørere. Måske fordi mange fortrænger emnet om dom og fortabelse? Emnet om
dom har jo også martret vores europæiske kultur siden middelalderen.
Tænk bare på alle vores kalkmalerier.

I dag fokuserer vi alle meget på, hvordan vi skal klare den sidste tid, vi er levende, og tumler med
spørgsmålet: Skal vi have lov til at få aktiv dødshjælp?
Først i november holdt Jens Fogh foredrag om Grundtvig.
Han fortalte om, hvor meget det har betydet for ham at læse om Grundtvigs kosmologi, som det er
beskrevet af Uffe Jonas. Jens Fogh er præst i Lynge. Dejligt at vide, at der er en grundtvigsk præst så
nær Hillerød. Vi har engang haft Uffe Jonas til at fortælle om sin indsigt i Grundtvigs verdenssyn og
venter nu bare på, at Uffe Jonas får trykt sin afhandling. Følg Uffe Jonas på
www.facebook.com/grundtvignu
Første søndag i advent var den 1. december
Vi havde en god adventsdag med gudstjeneste, adventssang på højskolen, hvor Jakob Mejlhede var
vært, og foredrag af Kjeld Holm.
Kjeld Holm fortalte om sit liv på en meget tiltalende måde. Kjeld Holm fortalte om alle de mennesker,
han har mødt, som har haft betydning for ham. Han påpegede, at der er stor forskel på at huske og at
erindre. Erindre er det dybeste. Han fortalte kun om de positive møder. Dem kan vi jo alle sammen
godt trænge til at mindes. Derfor følg Keld Holms råd: Tænk på mennesker, der har ”åbnet døre” for
dig. Tænk på mennesker, der fik dig til at forstå, at du lever.
Det var dejligt, at en så travl biskop ville bruge en søndag på at komme her til Nordsjælland. Dejligt at
have været sammen med en person, der i den grad sætter dagsordenen for diskussioner mellem
kirkeinteresserede.
Samlet set har det været et godt år
Vores kernefunktion: At forkynde evangeliet af en grundtvigsk præst er blevet gennemført.
At udbrede kendskabet til den eneste grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland er gjort på mange
måder. Vi følger med i, hvad der sker i nutiden, og vi holder de historiske tråde bagud i orden.
Da Frederiksborg Valgmenighed fyldte 100 år skrev Lars Thorkild bogen: Ullerød Kirke.
Det er godt at tage den frem en gang imellem. Ligeså er det godt, at vi Allehelgens søndag går rundt
til ”vores” grave. Særlig når Agnete Bjerre og Lars Thorkild Bjørn fortæller om de personer, der har
været betydningsfulde for Frederiksborg Valgmenighed. Hvis der er nogen af vores medlemmer, der
ikke fik bogen, da den blev udgivet, må I endelig sørge for at få et eksemplar næste gang, I kommer i
Ullerød Kirke.
Jeg, der nu har været formand i flere år, har forsøgt at gøre opmærksom på den grundtvigske
tradition og livsopfattelse. Det er ikke let. I den tid, jeg har levet, har det ikke været noget, man talte
om. Det var noget, der lå i luften.
Hvis vi ikke skal blive løbet over ende af mennesker med andre livsindstillinger, er det nødvendigt at
gøre noget. Hvis alt går vel med at finde nogle personer til bestyrelsen, der vil holde Frederiksborg
Valgmenighed i live, kan vi fortsat have et sted, hvor vi kan mødes og hjælpe hinanden med at
definere vores kristendomsopfattelse.
Ida-lykke Bang
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