Årsberetning 2015
Året 2015 blev et fantastisk år.
Desværre blev det også året, hvor Mie valgte at stoppe, for at gå på efterløn.
Mie har givet meget til mennesker tilknyttet Valgmenigheden i mange år og vi håber
vi har udtrykt vores taknemmelighed ved afskedsgudstjenesten.
Bortset fra Mies afgang har der været mange gode begivenheder i det forløbne år.
I januar havde vi velbesøgt nytårsgudstjeneste med efterfølgende frokost.
Deltagerne havde taget frokostretter med, og vi hyggede os i hinandens selskab.
Midt i januar havde vi samtale café. Det blev en god samtale vi fik om emnet:
Den tredje alder, hvor vi talte om, hvor svært det er at følge med.
Måneden sluttede med et foredrag af organist Thomas Viggo Petersen om
Grundtvigskirken. Det var en fantastisk aften, hvor vi fik kirkens historie men samtidig
hele periodens historie. Nu venter vi spændt på, at hans bog om Grundtvigskirken
udkommer.
I februar havde vi vores dag om tro.
Vi havde fået Johannes Værge til at fortælle om: ”Det skrøbelig menneske”, som hans
seneste bog hedder.
Han fortalte om, hvordan han søger efter den oprindelige kristendom. Det kræver
megen tid at studere de gamle tekster, men han vil meget gerne gøre op med den
tradition, som vil tale mennesket ned. Det er dejligt at høre i en grundtvigsk
valgmenighed, hvor vi også arbejder for at give mennesker selvtillid. Vi drak kaffe og
stillede spørgsmål, inden vi sluttede dagen med gudstjeneste.
Vinterens anden samtalecafé blev meget vellykket. Vi havde inviteret Helle Malling
Beck, som fik os til at samtale om bøn. Helle havde sit billede med mange bederuller
med, så vi også kunne skrive en bøn og rulle den sammen, så den kunne komme på
billedet. Hun spillede egne komponerede melodier til sange med tekster på aramæisk.
Vores årsmøde ligger altid den første søndag i marts. Referatet af årsmødet blev
udsendt kort efter og kan læses på vores hjemmeside
www.frederiksborgvalgmenighed.dk. Find den under ”Arkiv”.
I marts fokuserede vi meget på Sønderjylland. Først med en aften med Jens
Rosendal, der fortalte om sin digtning og sit liv. Rasmus Skov Borring spillede til de
sange, som vi sang. Aftenen foregik på Grundtvigs Højskole og var et samarbejde
mellem højskolen, Ullerød Sognemenighed og Frederiksborg Valgmenighed.
Gymnastiksalen var fuld. Der var mange, der fik glæde af aftenen.
Vi holdt os til det sønderjyske, idet vi fik Jens Julius Kappel til at fortælle om sin fars
krig, det vil sige: Første verdenskrig. Vi sang sønderjyske sange og nød, at Ulla
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Kappel spillede til. Efter kaffen fortalte Hans Wolf om sin fars krig, særlig med vægten
lagt på brevforbindelsen mellem de dansksindede soldater på Østfronten og deres
familier derhjemme i Sønderjylland, som på det tidspunkt var tysk. Hans Wolf har
forsket i emnet og har skrevet en bog, som forhåbentlig bliver udgivet af Syddansk
Universitet i år. Det ville være uvurderligt, hvis den bliver trykt, for der er ikke ret
mange beretninger om danske soldater ved Østfronten.
Vi havde mange gæster fra Grænseforeningen, og det blev en meget vellykket aften.
Årets sidste samtalecafé var med emnet: Gaver.
Kæden af befrielsesgudstjenester blev ikke brudt. Poul Henning Bartholin prædikede.
Hans tale om frihed står på vores hjemmeside. Bent Melchior fortalte om, hvordan det
var at være bådflygtning. Han gjorde fortiden meget levende og havde selv bedt om
at måtte tale om det, for at alle kunne føle, at det er noget aktuelt, som vi ikke er
færdige med.
I september havde vi gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb, da Mie skulle være vært i
provsteboligen ved bispeindsættelsen i Aarhus Domkirke. Ved kaffen havde vi en god
samtale om de forfulgte kristne i Syrien, samtalen blev beriget af, at Jan og hans
hustru, Jette Flindt Pedersen, fortalte om deres kendskab til Syrien, hvor de har været
mange gange. Deres armenske venner har desværre været nødsaget til at flygte.
Problemerne i Syrien kom i samtalen tæt på. Det var godt, for flere havde behov for
at tale om det.
Da Thorstein Balle kom og fortalte os om, hvad det vil sige at være grundtvigianer,
blev vi godt rustet til at svare, hvis nogen skulle spørge. Thorstein Balle har læst
Grundtvig og er i stand til at forklare hans livsfilosofi.
Alle nutidens søgende kunne have godt af at høre Thorsteins Balles fortolkning af
Grundtvigs udsagn: ”Vi finder kun os selv i et forpligtende fællesskab. Grundtvig
havde den opfattelse, at det handler om livet her og nu. Det virksomme liv er her og
nu. Det er det, vi skal koncentrere os om.”
Efter at vi havde hørt en person, der i den grad har levet med Grundtvig, kom
Joachim Vædele og fortalte som ny sekretariatsleder af Grundtvigs Forum om sin
indgangsvinkel til at gøre Grundtvig kendt i nutiden. Det klarede han flot, og alle
deltagerne gik hjem med fortrøstning om, at det er den rigtige leder, der er fundet.
I samarbejde med Frederiksborg Slotssogn havde vi en aften med Kim Hartzner, som
fortalte om de forfulgte kristne i Syrien. Det var slemt at høre, men rart at blive
orienteret af en mand, der kommer der ofte. Og alle blev klar over, at man roligt kan
give penge til Mission Øst, der er brug for dem.
Aftenen: ”Herfra min verden går” blev meget varm og fortættet. Barndomsminder fra
Vestjylland, Salling og Fyn fik alle til at tænke på, hvordan vi bliver præget af den
egn, hvor vi er vokset op. Der er sket meget siden de aktive præster i Ullerød Kirke,
Lene Riis Westergaard Riis og Torben Ebbesen voksede op, for ikke at nævne Lars
Thorkild Bjørns fortælling, der går endnu længere tilbage.
Gennemgangen af musikstykket: Den tredje symfoni af komponisten Górecki blev en
stor oplevelse. Lars Bisgaard fortalte, viste billeder, spillede selv og lod CD’en arbejde.
Alt i alt gav det et billede af en skæbne i Polen - en komponist, som vi gerne vil høre
mere af.
Aftenen var et samarbejde med Frederiksborg Slotssogn. Tak for samarbejdet, som
har været let, da Bente Vejleborg er en rigtig god samarbejdspartner.
Det store maleri i Ullerød kirke fylder meget i kirken, men ved juletid kigger vi lidt
ekstra på det. Det hedder Julenat og er malet af Niels Skovgaard. Det er meget
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livsbekræftende, at en ung kunsthistoriker beskæftiger sig med emnet Skovgaard
brødrene. David Burmeister fortalte engageret om tiden. Kom også ind på Niels
Larsen Stevns, så det blev en rigtig klassisk aften. Der sker noget i nutiden. Det store
maleri - Kristus i de dødes rige - har jo ligget rullet sammen i mange år, men nu kan
det ses på Statens Museum for Kunst. Aftenen var arrangeret af Ullerød Kirke og
Frederiksborg Valgmenighed i fællesskab. Hyggelig var det, at Helle Kaspersen
sørgede for drinks til os alle. Det fik samtalen i gang.
Første søndag i advent er jo en meget traditionsrig dag. Mie prædikede. Jakob
Mejlhede fik os til at synge årstidens sange til Inger Rudbecks akkompagnement.
Grundtvigs Højskole gav kaffen, og alle var rustet til at høre Poul Henning Bartholin
fortælle om Luther.
Poul Henning Bartholin fremhævede, at Luther var ligeglad med alle dogmerne. Som
det centrale anså han, hvad vi kan udlede af teksten. Tiden var med ham. Luther
oversatte biblen til tysk og den blev spredt, fordi Gutenberg havde opfundet
bogtrykkerkunsten. Poul Henning Bartholin anbefalede også, at vi skulle læse ”Den
lille Katekismus”. Hvor mange mon ved, hvad det er? Og mon man kan købe eller låne
den. Det er da et forsøg værd.
I dag har mange store skrupler, fordi Luther skrev mod tyrkerne og mod jøderne. Så
der bliver sat spørgsmålstegn ved fejringen.
Skal Luther fejres? Der skal i hvert fald oplyses om ham og hans tid. Det er vi nu
startet på. Om ikke andet, så fordi han har inspireret Grundtvig.
Og vi fortsætter med oplysende foredrag til efteråret, for der er jo andre, der hjalp
med reformationen. Philipp Melanchton, Rasmus af Rotterdam og ikke mindst Luthers
hustru, Katarina. Det kunne også være meget interessant at høre om reformationen i
Danmark. Gode ideer modtages.
Vi står i en ny situation efter Mies afgang. Vi leder efter en ny præst. Men en
valgmenighed kan ikke eksistere i kraft af præsten alene. En god præst som Mie er
uvurderlig. Men medlemmerne er også vigtige. Alle må yde noget, for at den eneste
grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland kan overleve.
Frederiksborg Valgmenighed er meget afhængig af støttemedlemmerne, så vi er glade
for at så mange deltager i årsmødet.
Oversigt:
Vi har i 2015 haft:
10 gudstjenester
17 arrangementer fordelt på følgende måde:
12 egne arrangementer (heraf 5 som søndagsarrangementer i forbindelse med
gudstjeneste - her er 4.maj medregnet) - blandt egne arrangementer er 3
samtalecafeer (alle i 1. halvår)
5 samarbejdsarrangementer: 2 med slotssognet, 1 med Ullerød Sogn, 1 med
Grundtvigs Højskole og 1 med Ullerød og Grundtvigs Højskole.
Desuden er der udsendt 10 nyhedsbreve - heraf er 4 præstens hilsner til menigheden.
Oven i dette har Birgit Berggrensson tilbudt vores medlemmer deltagelse i to
pilgrimsvandringer og en retræte.
Det er en KÆMPE indsats!
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