Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Advent 2014
Frederiksborg Valgmenighed inviterer til adventsmøde
Søndag den 30. november

Det bliver efter alle traditionerne med gudstjeneste, kaffe og
æbleskiver givet af Grundtvigs Højskole og foredrag på højskolen. Vi
vil i foredraget få noget at vide om folkeskolen. Noget godt. Nemlig
det fantastiske samarbejde, der er bygget op mellem folkekirken og
skoler og gymnasier. Noget, vi i de sidste årtier af det nittende
århundrede, havde forestillet os som værende umuligt.
Mange taler om, at alt bliver værre, men her er et eksempel på
noget, der er blevet meget bedre. Måske også på grund af Helle
Krogh Madsens store indsats.
Helle Krogh Madsen er cand.theol. fra Københavns Universitet. Sognepræst ved Frederiksberg
Kirke og leder af Folkekirkens skoletjeneste i København-Frederiksberg. Helle Krogh Madsen er
ikke bare leder, men har sammen med kolleger udviklet projekter og tilhørende materiale.

Skole og kirke – i et år med jubilæum og skolereform
2014 er året, hvor folkeskolen fejrer sit 200 års jubilæum.
Det er også året, hvor en meget omdiskuteret reform af
folkeskolen er ved at blive indarbejdet. I lyset af disse to
begivenheder vil leder af Folkekirkens Skoletjeneste i
København og på Frederiksberg, Helle Krogh Madsen,
fortælle om det aktuelle samarbejde mellem skole og kirke
med de muligheder og udfordringer, der ligger heri.
Der kigges

Program
Kl. 14

Gudstjeneste i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143 ved valgmenighedspræst
Mie Lervad Thomsen

Kl. 15

Kaffe og æbleskiver på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147

Kl. 15.20

Årstids- og adventssange ved forstander Jakob Mejlhede

Kl. 16

Foredrag ved Helle Krogh Madsen i foredragssalen på Grundtvigs Højskole

Alle er velkomne til alle tre dele eller enkelte dele af programmet.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang til foredraget.
Gæster er velkomne, men skal betale 50 kr. ved indgangen.
Biblioteksklubmedlemmer betaler 45 kr.
Spørgsmål om dagen og evt. medlemskab af Frederiksborg Valgmenighed kan stilles til IdaLykke Bang bangogbang@mail.dk
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

