Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Præsentation af vores nye præst
Vi kan i en valgmenighed ikke lige ansætte en præst.
Det kræver et medlemsmøde.
Derfor er vi meget glade for at kunne meddele, at
Therese Bering Solten har lovet at være vikar i de
kommende forårsmåneder.
Therese Bering Solten er i dag præst i Hornbæk i en halv
stilling, men har det sidste halve år også været i Mørdrup
kirke.
Hun er derfor kendt med livet i det nordsjællandske.
Hun bor i Virum med sin mand og tre børn.
Therese har skrevet en ph.d.-afhandling i 2014, der
handler om det poetiske sprog - og om Grundtvigs salmer
i særdeleshed - som øjenåbner for troen.
Troens øjeblik.
Lars Thorkild Bjørn hørte Therese fremlægge sin tekst, og
det er en af vores støttemedlemmer, der har gjort os
opmærksom på Therese, fordi hun er en god prædikant.
Alt tegner godt.

Therese Bering Solten

Therese fortæller om sig selv:
”Kirkeligt er jeg rundet af den almindelige folkekirke og opvokset i det, man vist må kalde en
kulturkristen familie. Jeg er således ikke blandt dem, der er faldet i den ’grundtvigske gryde’
som barn, men jeg er alligevel blevet dybt præget af Grundtvig, idet man vel lidt bagvendt kan
sige, at jeg gennem tre års daglig samtale med den gamle fik dét kært, som jeg prøvede at
gøre mig klog på.
En stor glæde er det derfor også at erfare, hvordan det grundtvigske tankegods arbejder
videre i mig nu, som teologi, og som arbejds- og livsform.
Jeg opfatter det derfor også som et stort privilegium for en stund at få lov at træde ind i
Frederiksborg Valgmenighed for at fungere som præst her og tage del i menighedens levende
samtale, sang og kirkeliv.”
Ønsker man samtale med Therese, kan man f.eks. henvende sig på mail, og aftale et tidspunkt.
Therese Bering Solten
Grønnevej 126 B
2830 Virum.
Træffes på tlf. 60 64 13 10 eller tebs@km.dk
Søndag den 7. februar kan man møde Therese, da hun deltager i vores store eftermiddag
med Birgitte Stoklund Larsen.
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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