Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Befrielsesgudstjeneste i Ullerød
4. maj-aften med Bent Melchior
På befrielsesaftenen er der igen levende lys i Ullerød Kirkes vinduer ved Frederiksborg
Valgmenigheds gudstjeneste mandag 4. maj kl. 19,30 – det tidspunkt hvor BBCs
radioudsendelse for 70 år siden meddelte frihedsbudskabet. Poul Henning Bartholin prædiker.
Ved det efterfølgende kaffebord vil tidligere overrabbiner Bent Melchior fortælle om hvordan
han som 12 årig bådflygtning fandt friheden som dansk jøde i Sverige – og hvad det har
betydet for hans syn på ”de fremmede”.
Bent Melchior er født 1929 af danskjødiske forældre i Tyskland, men kom efter Hitlers
magtovertagelse til Danmark.
Som stor dreng oplevede Bent Melchior, hvad det vil sige at være jøde og bådflygtning. I
oktober 1943 kom han og hans forældre og søskende efter 16 timers sejlads i en overfyldt
fiskerbåd med en ukyndig skipper over Østersøen og frem til friheden i Sverige.
Efter krigen kom han tilbage, men tog som 18-årig til Israel for som soldat at kæmpe for den
nye stats oprettelse. Hjemme igen blev han lærer ved den jødiske skole i København og i 1963
afsluttede han uddannelsen som rabbiner i London og blev ansat ved det mosaiske
trossamfund, hvor hans far Marcus Melchior var overrabbiner. Ved hans død i 1970 overtog
Bent Melchior kaldet som overrabbiner i Danmark.
Gennem årene har han formået at forene et jødiske engagement med en national og
international indsats for flygtninge og forfulgte – han har bl. a. forsvaret muslimers rettigheder
i Danmark. I 2008 blev han det første æresmedlem af Dansk Flygtningehjælp.
Bent Melchior har skrevet erindringsbogen: ”Så vælg da livet” (1997).
I 1987 var han også Frederiksborg Valgmenigheds 4.-maj-gæst.
Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirke. Frederiksværksgade 143 i Hillerød

Hvad:

Befrielsesgudstjeneste ved Poul Henning Bartholin

Hvornår:

Mandag den 4. maj kl. 19.30

Hvem:

Bent Melchior taler ved kaffebordet

Deltagere: Alle er velkomne. Deltagelse i gudstjenesten
er selvfølgelig gratis, men for kaffen og foredraget betaler
gæster 50 kr. Biblioteksmedlemmer 45 kr. Medlemmer og
støttemedlemmer har gratis adgang.
Alle oplysninger om medlemskab af Frederiksborg
Valgmenighed kan fås hos Ida-lykke Bang på
bangogbang@mail.dk
Man kan også få oplysninger på hjemmesiden
www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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