Aarhus den 1. december 2015

Kære medlemmer, støttemedlemmer og øvrige interesserede i Frederiksborg
Valgmenighed,
Nedenfor følger årets advents- og julehilsen til jer alle.
Glædelig advent - eller godt nytår, som det er gammel grundtvigsk skik at ønske
hinanden 1. søndag i advent. Vi har netop været samlet 1. søndag i advent i Ullerød
Kirke og på Grundtvigs Højskole Frederiksborg. Et nyt kirkeår er budt velkomment
med Grundtvigs folkekære adventssalme ”Vær velkommen, Herrens år” og meget
andet, herunder min mands, PH Bartholins foredrag og Luthers liv, værk og
betydning.
”Vær velkommen Herrens år” er med sin enkle opbygning næsten som en
disposition for det kommende kirkeår. Således har Grundtvig fortalt Jesu fødsel,
lidelse, død og opstandelse samt Helligåndens komme ind i en kort og enkel
salmetekst.
Vi holder vist alle af salmen; den bruges kun i adventstiden i den version, som står i
som nr. 74 i Den danske Salmebog. Det borgerlige nytår har sin egen version (nr.
712) med vægt på nåde, fred, frugtbarhed i landet .
Særligt i år 2015 til advent, har der for mig personligt meldt sig nogle tanker, der i
det følgende beskrives kort.
Dette skrives nemlig også for at meddele jer min beslutning om at ophøre som
Frederiksborg Valgmenigheds faste præst med udgangen af januar måned 2016. Min
beslutning har været kendt af valgmenighedens bestyrelse siden 31. okt. 2015.
Beslutningen herom har været undervejs nogen tid.
Der ligger alene personlige grunde bag ønsket om at slutte min ansættelse som
præst i Frederiksborg Valgmenighed.
Dette job har jeg, som mange véd, været meget glad for. Det er og har altid været
lærerigt og givende for mig. Tilliden fra mennesker har været drivkraften bag hver

eneste gudstjeneste, søndag om tro, samtale-café, foredragsarrangement og
kirkelige handling, hvert eneste husbesøg, syge-og dødsleje og enhver samtale, jeg
har fået lov at indgå i.
Mødet med alle kirkegængere, jeres pårørende og bekendte, samt jer, der er
brugere af Valgmenighedens øvrige arrangementer og samarbejdet med
bestyrelserne gennem årene, har været og er upåklageligt og fornøjeligt.
Dette gælder også samarbejdet med sognemenighedens præster, organist og øvrige
personale, kirkekontor, bedemænd, provst, biskop , samt Frederiksborg Højskoles
forstander. Hjælpsomhed fra alle sider har båret mit arbejde. Ikke mindst en
uforlignelig formand, næstformand, referent, kasserer osv har jeg nydt godt af.
Alt dette til trods, så har jeg en indre stemme, der overbeviser mig om, at jeg skal
holde op ”mens legen er god”. Derfor er det tiden til dette nu.
Der er både i Aarhus, København og Skåne mange aktiviteter, ikke mindst i
weekends, som jeg gerne vil kunne rumme og have tid og overskud til.
Det er i de senere år så småt begyndt at volde mig besvær at rumme mine
forskelligartede engagementer i Århus og Hillerød samt rundt hos familien. Jeg er
derfor ikke i tvivl om, at jeg nu har truffet den nødvendige og for mig rigtige
beslutning.
Endvidere er jeg sikker på, at min efterløn, som jeg har besluttet mig for at gå ind i
pr. 1. dec. 2016, også er både rettidig og rigtig for mig.
Det vil fortsat være muligt for medlemmer af Valgmenigheden at bede mig medvirke
ved begravelser og bisættelser. En række aftaler herom ligger allerede i ”kortene” –
og disse aftaler vil jeg på ingen måde løbe fra.
Omvendt vil jeg ikke insistere på at sådanne aftaler skal stå ved magt, dersom
pågældende medlem eller dennes pårørende foretrækker at spørge en anden præst.
Der vil naturligvis være en række overvejelser og drøftelser for bestyrelsen at tage
vare på fremadrettet. Det overlader jeg trygt til formanden, næstformanden,
kassereren og den øvrige bestyrelse.
Med venlig hilsen, glædelig advent og jul, samt foreløbig tak. Mie Lervad Thomsen

