Frederiksborg Valgmenighed
Den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland
Hillerød – julen 2015

Bestyrelsen for Frederiksborg Valgmenighed er meget ked af at måtte meddele, at Mie
ikke længere kan overkomme at være vores præst. Hun går snart på efterløn, og hun
vil gerne have mere tid til familien og andre aktiviteter i hjembyen Århus.
Nu gik det lige så godt. Mange føler sig nær knyttet til Mie, og Mie føler sig knyttet til
valgmenigheden. Det har også været årsagen til, at Mie har kunnet klare den
belastning, det er at pendle mellem Aarhus og Hillerød. Det har hun gjort mange
gange, uden at vi alle har vidst det, for hun har været nær, når nogen havde brug for
hende. Mie har lovet os, at hun vil komme og holde begravelsesgudstjeneste, hvis en
af vores gamle medlemmer dør, og hvis vedkommende og deres efterladte ønsker
det.
Selvom Mie forlader os, giver vi imidlertid ikke op. Vi har tænkt os at fortsætte.
Vi kan ikke sådan lige lukke vores valgmenighed, da den jo er et bevis for folkekirkens rummelighed.
Vi vil i en periode fortsætte med at holde gudstjenester med vikarer. Når det så er
rygtes, at vi mangler en præst, kommer der måske en person og tilbyder hjælp.
Måske er der også her i Nordsjælland en pensioneret præst, som gerne vil have en
opgave som valgmenighedspræst. Eller en ung præst, der gerne vil prøve at være
præst, samtidig med at vedkommende videreuddanner sig eller passer sine små børn.
Tiden vil vise det.
Vi forestiller os, at vi på årsmødet får medlemmernes opbakning til denne
fremgangsmåde, og vil så efter årsmødet slå stillingen op.
Vi håber, at mange af jer vil komme til afskedsgudstjeneste søndag den 3. januar
2016.
Gudstjenesten holdes kl. 10.30, og derefter kan vi ligesom de sidste år spise frokost
sammen. Ved den lejlighed kan vi sige Mie tak, for alt hvad hun har givet os.
Glædelig jul ønskes I alle.
Godt nytår ønsker vi hinanden, når vi mødes den 3. januar.
Hvis nogen har mulighed for at medbringe en let frokostanretning, så skriv eller ring
til Ida-Lykke
bangogbang@mail.dk

48 26 65 12 eller 30 12 62 60

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

