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Årsberetning 2016
Vi tog afsked med Mie Lervad Thomsen ved nytårsgudstjenesten, hvor vi ved den efterfølgende frokost
takkede Mie for hendes store indsats for Frederiksborg Valgmenighed. Det blev en god dag, og vi var
glade for, at Mies mand Poul Henning Bartholin deltog. Han har betydet meget for Valgmenigheden i
årenes løb, sidst da han holdt et godt foredrag i december 2015, hvor han fortalte om Luthers store
betydning for Grundtvig og dermed os. Nu i slutningen af 2016 er Mie gået på pension, så fremover, hvor
hun ikke skal passe sit arbejde på gymnasiet, ser vi måske Mie til nogle af vores arrangementer.
Vi samler på gode venner.
Samtalecaféen den 28. januar var et eksempel på dette.
Lotte Agnete Rasmussen kom med et oplæg, som var meget personligt, idet hun fortalte om sit
teologistudium, som har gjort, at hun nu kan analysere mange romaner på en dybere måde. Det gør hun
nu i sit pensionistliv ved at lede studiekredse om litteratur. Tak til Lotte for en inspirerende aften.
Vores ”Dag om tro-- og tvivl” er jo desværre blevet indskrænket til en eftermiddag, men udbyttet blev
stort, da Birgitte Stoklund Larsen fortalte om sin bog: Paradisskyggen. Det foregik i kirken. Derefter blev
der gode samtaler ved kaffebordet, inden vi igen gik i kirken, hvor Birgitte Stoklund prædikede. Hun er
også en god ven af Valgmenigheden, da hun i mange år har været leder af Grundtvigcenteret på Vartov.
Nu er hun leder af Bibelselskabet. Hvis man går ind på Bibelselskabets hjemmeside, kan man se, hvor
mange projekter, der er i gang. Som tidligere lærer kan jeg ikke andet end glæde mig over de mange
undervisningstilbud, der bliver udbudt. Ligeså er det storslået, hvad man kan få via Folkekirkens
Skoletjeneste.
Det er noget andet end i 1970’erne, hvor der blev set skævt til en, hvis man udviste interesse for
religionsundervisning.
Vi havde også en aften om Grønland med oplæg af Gerda Hansen. Der kom gæster, der havde levet
flere år på Grønland, så der blev en hel veteranstemning, idet mange gerne ville fortælle om deres
oplevelser.
Samtalecaféen i februar blev meget berigende for deltagerne, da vores præst Therese Bering Solten
fortalte om sin oplevelse med at lytte til Ditte Menneskebarn af Martin Andersen Nexø, mens hun kørte
på arbejde i sin bil. Det er utroligt, hvor samtale om en bog kan sætte meget i gang. Therese gav meget
af sig selv. Også i sine prædikener. På vores hjemmeside kan man stadig læse nogle af hendes
nyhedsbreve, hvor man tydeligt mærker, at hun har plejet sit sprog og ganske givet er blevet præget af
sin grundige læsning af Grundtvigs salmer, da hun skrev sin ph.d. ”Det poetiske sprog i Grundtvigs
salmer. ” Afhandlingen fortalte Therese Bering Solten os om en aften i april.
Hendes smukke sprog fik vi alle glæde af ved befrielsesgudstjenesten den 4.maj. Det var hjertegribende.
Og hun tilførte os et nyt ritual: Tænde lys på alteret. Det vil vi gøre fremover, for at understrege, at når
vi fortsat sætter lys i vindueskarmen, så er det for at vise, at vi glæder os over, at vi lever i et frit land.
Foredraget efter gudstjenesten blev holdt af Niels Elberling. Han fortalte om sin vej sammen med sin
mishandlede mor fra Wien gennem Tyskland til Sverige og derefter til en del af Danmark, nemlig
Færøerne. Her tog de sig af hans mor. Den store dreng kunne være bukket under. Men det gjorde han
ikke og er nu i stand til at sprede glæde med sin jazzmusik og med gode foredrag.
Desværre måtte Terese Bering Solten holde op som vores præst, fordi hun skulle følge med sin mand og
deres børn til Ribe. Vi håber, at hun har det godt, og vi er glade for det, som hun gav os i det halve år,
hun var hos os.
Efter sommerferien var vi spændte på at møde vores nye præst, Anne Edmond Pedersen. Det blev til
gode gudstjenester med gode prædikener i efteråret 2016.
I december holdt vi vores adventsarrangement i samarbejde med Grundtvigs Højskole. Her stod Anne
Edmond Pedersen både for gudstjenesten og foredraget. Vi fik kaffe og æbleskiver af højskolen, og
forstander Jakob Mejlhede ledede adventssangen med højskolens musiklærer, Tue West, som pianist. Det
var hyggeligt. Foredraget, hvor Anne Edmond Pedersen fortalte om, hvordan hun underviser de
lærerstuderende, var fantastisk instruktivt. Vi blev klogere på, hvad KLM står for, nemlig
Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab.
Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

Det at læse kronikker om KLM er ikke det samme som at få faget forklaret af en person, der er i
systemet og underviser på en professionshøjskole. Vi tilhørere er nu godt opdateret, og vi er på det rene
med, at det er en meget vigtig opgave at uddanne de kommende lærere til at kunne undervise i
kristendomskundskab og de andre religioner, som vi har i Danmark i dag. Det er et eksamensfag, så det
bliver vurderet lige som andre fag.
Efteråret bød på gode foredragsaftener.
I september foredrag af Christian Hjortkær, Han talte om ”Hvorfor er vi så enestående? ” Det var i
samarbejde med Ullerød Kirke og Grundtvigs Højskole og arrangementet foregik i foredragssalen på
Grundtvigs Højskole. Christian Hjortkjær har nu fået sin Ph.d. og er blevet lærer på Silkeborg Højskole. Vi
ønsker ham til lykke og alt det bedste for fremtiden.
I november, den bedste måned for foredrag, kom Uffe Jonas og fortalte om ”Naturen og Grundtvig. ” Uffe
Jonas fortalte, at når Grundtvig skulle trøstes, så gik han ud i naturen; først er det en kulisse, men så
vækkes han, og hele universet kommer til ham. Naturen er mere end natur. Det er en anden bevidsthed,
sagde Uffe Jonas og stillede os dette spørgsmål: Er vi brugere af universet, eller er vi en del af universet?
Tænk over det, næste gang du synger en salme, hvor Grundtvig bruger billeder fra naturen.
Ole Vind holdt foredraget: ”Det levende ord i 2016.”
Han talte om de to forskellige opfattelser af ånd, som Grundtvig og Kierkegaard stod for. Grundtvig
mente, at sprog er en forudsætning for ånd, og for at man kan komme ind i et fællesskab. Det
fællesskab, som Haarder senest har prøvet at sætte ord på i håb om at få større sammenhængskraft i
Danmark. Ole Vind gav yderligere et bud på, hvad vi forstår ved grundtvigianisme. Levende ord,
historiebevidsthed og frihed.
Det må vi sammen diskutere. Tak til Ole Vind, som levede op til Grundtvigs ønske: en tale/et foredrag
skal sætte en levende samtale i gang.
Derefter tog vi hul på Lutheråret. Vi havde fået Rose Marie Tillisch til at fortælle om Katharina af Bora,
Luthers hustru. Rose Marie Tillisch har gjort et kæmpe forarbejde og samlet materiale sammen i
Tyskland. Det er en stor evne at kunne kombinere forskerarbejdet med god formidling. Rose Marie
Tillisch fortalte om tiden og menneskene og ikke mindst om Katharina, så vi alle kunne føle, at hun har
noget at sige os i dag.
Gode aftener, som vi kan være stolte af. Så fine foredrag holdt af dygtige mennesker i så lille en
menighed.
Det kan også kun lade sig gøre, fordi vi har mange støttemedlemmer.
Vores gæster er også meget velkomne, og dem har vi mange af. Takket være at lokale aviser og blade
skriver om os. Nyhedsmails fra Biblioteksklubben giver os også megen omtale.
På en måde kan man sige, at vi overlever ved at være en foredragsforening, men da vi er den eneste
afdeling af Grundtvigs Forum i Nordsjælland, kunne man måske ønske sig endnu flere deltagere.
Bestyrelsen har til dette årsmøde indstillet, at Anne Edmond Pedersen bliver valgmenighedens nye præst.
Så nu håber vi, at vore medlemmer vil godkende denne indstilling.
Anne Edmond har været hos os siden efteråret 2016, og vi i bestyrelsen er meget begejstrede for
samarbejdet.
Vi håber at kunne gå en god tid i møde. Vi har en dygtig, frisk præst og en bestyrelse, der er indstillet på
at gøre alt, for at Frederiksborg Valgmenighed kan fortsætte.
Hvad kan medlemmer og støttemedlemmer gøre?
-

Tale om vores gode arrangementer til andre.
Sende vores invitationer videre til venner og bekendte.
Prøve at få flere til at blive støttemedlemmer. Hvis man er forankret i den lokale kirke, er et
støttemedlemskab en mulighed, så hører man til to steder.

Hvis I møder mennesker, som ikke bruger deres lokale kirke, så kan I opfordre dem til at flytte til os.
Som medlem af en valgmenighed har man stor indflydelse. Man er ikke en outsider, man er ikke medlem
af en sekt, for man er stadig en del af Folkekirken og har dermed alle de rettigheder, som dette
medlemskab giver.
Grundtvigianere har været dårlige til at fortælle om sig selv. Men nu kan det altså ikke nøjes med at
være noget ”der ligger i luften”. Vi bør fortælle om vores eksistens, så vi bliver set som en kirkelig
mulighed.

