Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Præsentation af vores præst i efteråret 2016
Vi har sagt farvel til Theres Bering Solten, og nu siger vi goddag til Anne Edmond Pedersen,
som skal være Frederiksborg Valgmenigheds nye præst i efteråret 2016.
Anne Edmond Pedersen er cand. theol. fra Københavns
Universitet i 2009. Hun er ansat som adjunkt på professionshøj- skolen Metropol (det tidligere Frederiksberg lærerseminarium), hvor hun underviser i Almen Dannelse og
Kristendomskundskab. I 2009 blev hun ordineret til en
stilling som hjælpepræst i Vridsløselille Statsfængsel og
Anstalten ved Herstedvester. Anne Edmond Pedersen har
ca. 4 års præsteerfaring fra flere forskellige vikariater i
Den Danske Folkekirke. Her kan blot nævnes Brønshøj
Kirke, Grundtvigs Kirke, Skt. Stefans Kirken på Nørrebro
og Frederiksberg Kirke.
Anne Edmond Pedersen fortæller om sig selv:
Jeg er meget optaget af formidling og dannelse både i en kirkelig og samfundsmæssig
sammenhæng (hvilket i min optik egentlig ikke kan adskilles). I mine prædikener og taler
lægger jeg vægt på det eksistentielt nærværende og forsøger altid at tale om evangeliet i
en ramme, der både kan relateres til en aktuel hverdag og de store linjer i et menneskeliv.
Arbejdet i fængslet i Vridsløselille og Anstalten ved Herstedvester har herudover haft fundamental betydning for mine tanker om præstens rolle og arbejde. Det vil jeg gerne uddybe over for jer engang ved lejlighed.
Privat bruger jeg den største del af min fritid på min mand og to drenge på 3 og 8 år. Min
mand Jens er hjerneforsker og det er til stor inspiration for mig at debattere alskens emner med ham, som vi til tider er ikke nødvendigvis uenige om, men i hvert fald har meget
forskellige indgangsvinkler til.
Vi har valgt at vores børn skal gå i friskole (Frederiksberg Friskole), for at give dem de
særlige værdier med, der knytter sig til en Grundtvig-Koldsk friskole.
Derudover bruger jeg en stor del af min tid på musik. Jeg synger hver uge i Trinitatis Kantori og prioriterer musikken meget højt.
Jeg er vokset op med kirken og det grundtvigske (via friskole) som en naturlig del af det
at fungere og leve sammen i et lille lokalsamfund (Nr. Lyndelse) i det midtfynske.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen! Forventningsfulde hilsner,
Anne Edmond Pedersen

Ønsker man en samtale med Anne, kan man f.eks. henvende sig på mail eller telefon og
aftale tidspunkt. Anne Edmond Pedersen, Bygmestervej 49, 4.tv, 2400 København NV.
Telf.nr. 30299324. E-mail: anneedmond@hotmail.com.

