Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

4. maj 2016
Vi har holdt befrielsesgudstjeneste hvert år siden 1946. Det bliver den halvfjerdsindstyvende
aften, hvor mennesker er samlet i Frederiksborg Valgmenighed for sammen at påskønne vores
frihed. Desværre er det stadig ingen selvfølge at leve i et frit land uden krig og problemer.
Flygtninge har vi også.
I Frederiksborg Valgmenighed kan man samles i Ullerød Kirke og tænke på, hvor godt det er,
at vi stadig lever i et frit land og reflektere over, om vi gør nok for vores flygtninge.
Til at hjælpe os med det, kommer Niels H. Elberling og holder et foredrag efter
gudstjenesten ved Therese Bering Solten.
Elberling er dansk og står for alt det, vi synes kendetegner en grundtvigianer.
Men han startede som flygtning her i landet. Kom og hør ham selv fortælle om sit liv.

Mit forunderlige liv - En livsfortælling
Den første gang vi møder noget i livet, er det en helt særlig
oplevelse, som vi sjældent glemmer. Vore sanser reagerer
voldsomt, uanset om oplevelsen er smuk, varm, dejlig –
eller skræmmende.
Disse førstegangsoplevelser kommer ofte til at danne et
spor, som vi følger resten af livet; og når vi – midt i livet pludselig standser op og funderer på, hvorfor det gik, som
det gik, kan vi få øje på nogle af de hændelser, som satte os
på sporet.
Foredraget handler om mit livs førstegangs oplevelser.
Fødslen i Wien, anbringelse i koncentrationslejr Dachau,
udfrielsen, flugten over Nordsøen og min tidlige barndom på
Færøerne.
Fortællingen er præget af humor, men trækker her og der beske paralleller ud til nutidens liv i
Danmark.
Om Niels H. Elberling
Niels H. Elberling, født 1940 i Wien, opvokset på Færøerne og i Danmark, folkeskolelærer,
cand. phil. og cand. pæd. psyk. Tidl. rektor for Klubpædagoguddannelsen og tidl. forstander
for Kunsthøjskolen Thorstedlund i Frederikssund. Fhv. redaktør på Højskolebladet. Fhv.
Projektleder på oprettelsen af Idrætshøjskolen Bosei i Præstø. Nu: Foredragsholder, jazzpianist
og fuldtidspensionist.
Hvor:

Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143,
3400 Hillerød

Hvornår: Onsdag den 4. maj kl. 19.30
Hvad:

Gudstjeneste ved Therese Bering Solten
Kaffe
Foredrag af Niels H. Elberling

Hvem:

Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster betaler 50 kr. for kaffe og foredrag. Biblioteksmedlemmer 45 kr.

Alle spørgsmål om aftenen og om medlemskab kan stilles til Ida-Lykke Bang på
bangogbang@mail.dk og 30 12 62 60.
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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