TAK - til alle jer, der så trofast har båret med på mine opgaver som præst
Kære alle
Vemod og afklarethed er fortsat mit mentale
banner over den store, men enkle beslutning, som
det har været at nå frem til at sige & meddele, at
13½ års præstegerning som Frederiksborg
Valgmenigheds præst er en stor gave, som jeg nu
har både grund til og brug for at sige TAK for. Jeg
har været ubeskriveligt glad for den tid.
Mange ting har været betroet mig at være indviet i og samarbejde om at forvalte,
fastholde, skabe, gennemføre, påvirke, drøfte, ændre osv.
Tradition og fornyelse har været den udspændte bue, jeg har fået lov at virke under udspændt mellem medlemmer - af enhver tilknytning, bestyrelser, præstekolleger i og
udenfor de frie grundtvigske menigheder, Ullerød Sogn, Frederiksborg Højskole, Hillerød
provsti, Helsingør Stift og vores samlede teologiske, kirkelige og samfundsmæssige
kontekst.
Forkyndelse, husbesøg, sygebesøg, sjælesorg, samtaler, kirkelige handlinger, søndage
om tro, 4. maj aftener, 1.søndag i advents-højskolesamarbejde, foredragsaftener,
udflugter, nytårs-komsammener, pilgrimsvandringer, samtalecaféer etc.: Hvilken rigdom
for en teolog i deltidsbeskæftigelse!
Bestyrelsesmøder har været mig en inspirerende tumleplads, både samarbejdsmæssigt i
den frie samtale, i det praktiske og ikke mindst det ide-mæssige felt gennem alle årene;
vi har mødtes rundt i formændenes eller præstens hjem, i Ullerøds sognelokaler mm.
Som en legendarisk velegnet ramme om frie ord er jeg nødt til at nævne Stenvænget 15,
dets hjerterum af et mødelokale samt først og sidst dets værter - mageløse, simpelthen.
Jeg er opfyldt at taknemmelighed over den varme afsked, som I alle gjorde jeres for, at
vores Helligtrekongersgudstjeneste 2016 og samværet bagefter blev. Hvor havde I gjort
det rart og varmt for mig på alle tænkelige måde. Og rørende var det at have Thomas
Viggo P. ved orglet, skønt Lars på alle måder har været "min" organist gennem årene.
Tak til vikarer i øvrigt.
Marie-Louise, Poul Henning og Ane, min Tøndertids barndomsveninde / Hillerødværtinde
fra starten til slutningen af de 8½ af de 13½ år, jeg har varetaget præstegerningen med
bopæl i Aarhus, disse tre helt nære fortrolige, var med mig rørte over, hvor værdigt og
kærligt, I tog afsked med mig. De kunne jo som jeg mærke, hvor nemt I gjorde det for
mig at gennemføre afskeden, trods den sindsbevægelse, som hele dagen naturligvis også
afstedkom.
Jeg er formelt set fortsat en del af Valgmenigheden som medlem og som præst til og
med 31. januar 2016. Derefter bliver jeg sognebarn i Aarhus Domsogn, mit bopælssogn.
Jeg vil fremover være støttemedlem i Frederiksborg Valgmenighed. Tilsagnet fra mig
vedr. medlemmers bisættelse / begravelse - om medlemmer / pårørende måtte ønske
dette - har jeg for længst erklæret og bekræfter her.
Nu overlader jeg det trygt til bestyrelsen at varetage Valgmenighedens videre eksistens
og bemanding, såvel med midlertidigt som længerevarende præsteperspektiv.
Tak for en aldeles vidunderlige gave fra såvel Frederiksborg Valgmenighed, for gavekort
fra Ullerød Sogns præster samt fra provsten over Hillerød Provsti.
Mange taknemmelige hilsener fra Mie

