Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Augusthilsen
Skolebørnenes ferie er slut. Lærerne og børnene skulle helst have ladet op til et nyt skoleår.
Jeg har endnu rytmen i kroppen. Her i begyndelsen af august, skal man i gang.
Jeg skal ikke i gang i skolen, men jeg er glad for, at jeg har mine foreninger.
Det har været et fantastisk vejr, så ingen kan føle sig snydt. Vi har samlet sol til vinteren.
Hvordan har jeg så ladet op til mit arbejde med at holde Frederiksborg Valgmenighed i live?
Jeg har ikke været på kurser eller rejser, men ideerne er lige så stillet kommet til mig ved at
leve med i det lille samfund på Omø, som har 125 fastboende og 120 sommerhuse, hvoraf
mange er til salg, da det ikke er moderne at købe sommerhuse eller gamle bondehuse. Skade
for udkantsområderne.
Den lille ø afspejler alle problemer og glæder i det store samfund.
Der har været holdt kulturdage med et meget fint indhold. Vi har sat kulør på øen med en
udstilling af billeder, som Johannes’ far har malet. Trækfuglene bliver ringmærket i vores have,
så alt er godt for os….
Men hvordan holder man ud at leve her hele vinteren? Det fik vi en ide om, da en af øens
beboere døde.
Da ligvognen kom med færgen stod alle i havnen og tog
imod, derefter vandrede vi til kirken, som ligger midt på
øen. Der stod kirken pyntet og prydet til at tage imod
kiste og følget. Vi fik oplevet, hvad det vil sige at have en
kirke, hvor man kan samles. De fleste af de fastboende
deltog både i begravelsen og i sammenkomsten i
forsamlingshuset bagefter, hvor læreren talte pænt om
afdøde.
Det var smukt og der var menneskeligt samvær.
Om aftenen var der planlagt aftensang i kirken. Der var det sommerhusgæsterne, der var i
flertal. Men det blev også en smuk aften. Da jeg var barn, oplevede jeg som feriebarn
aftensang på en stor gård på Fyn, hvor alle samledes inden sengetid og sang et par sange.
Hvor gør man det i dag?
Ja, det gør man altså på Omø i kirken. Hvor har jeg lyst til at gøre det samme i Ullerød Kirke.
Er der nogen, der vil spille klaver, kan det lade sig gøre. Det ville være oplagt at samles en
aften i de forskellige årstider, og få sunget nogle af de gode årstidssange og salmer.
En anden måde, jeg har ladet op på, er ved at have vores børnebørn på ferie. Vores hus bliver
frisket op af de unge stemmer, og vi bliver også forynget. Det er skønt at være sammen med
dem. Vi fik fortalt dem om stenalderen, fordi vi har mange fund fra Omø på vores boghylde. Vi
fik fortalt dem om første verdenskrig på Omø, da Lokalarkivets leder og stifter har udgivet en
bog om Omø i den store krig og dens spor på øen. Og til slut tyede vi til kirken, da der ligger
en engelsk faldskærmssoldat begravet på kirkegården. Der var der lejlighed til at fortælle om
anden verdenskrig. Det er godt at have steder, hvor historien er synlig og kan genfortælles.
Hvad er det så, jeg prøver at give udtryk for med disse personlige ting?

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

Jeg prøver at sige, at det er vigtigt med kirker og valgmenigheder. De findes endnu. Vores har
rundet de 100 år, og selv om kirken passes godt af Ullerød Kirke, eksisterer Frederiksborg
Valgmenighed stadig. Osted Valgmenighed, som heller ikke har egen kirke fylder i år 90 år.
Hvis der er nogen, der har lyst til at deltage i fejringen, så tag til Osted søndag den 31.
august. Dagen fejres med et meget fint program fra kl. 10.30 til kl. 17.
Læs på www.ostedvalgmenighed.dk
Tilmelding senest den 25. august på stineoppfeldt@mail.tele.dk eller 46 49 81 70
Mange hilsner Ida-Lykke Bang

