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Frederiksborg Valgmenighed har holdt befrielsesgudstjeneste
hvert år siden 1946. Det bliver den enoghalvfjerdsindstyvende
aften, hvor mennesker er samlet i Ullerød Kirke for sammen at
påskønne vores frihed.
Desværre er det stadig ingen selvfølge at leve i et frit land uden
krig og problemer.
Den fjerde maj tænder vi lys i vore vinduer, hvis vi er hjemme
og tænder lys sammen, hvis vi deltager i Frederiksborg
Valgmenigheds aften for at skønne på den frihed, vi trods alt
stadig har. Under besættelsen kæmpede mange for vores frihed,
men efter befrielsen 1945 har der også været brug for indsats
bl.a. i alle årene under den kolde krig.
Frederiksborg Amtsavis bragte et stort interview lørdag den 15.
april i år med Stephen Egede Glahn.
Stephen Egede Glahn vil efter gudstjenesten fortælle om sin
indsats:
Fra Jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie.
Stephen Egede Glahn var under den kolde krig 24 år i Forsvaret som soldat og officer i
kamptropperne og Jægerkorpset med særlig uddannelse i USA, Tyskland og England og FNtjeneste i Gaza og på Cypern. Senest var han, som major, 7 år i Forsvarets Efterretnings
tjeneste (FE) med kontraefterretningstjeneste og sikkerhed som speciale.
Efterfølgende var Stephen sognepræst i 26 år i Munke Bjergby og Kirke Flinterup pastorat nord
for Sorø, fordi det nu engang var meningen med hans liv.
Hvor er sammenhængen og den røde tråd i et sådant liv?
Få svaret i en spændende og livsbekræftende beretning af manden selv, hvis første erindringer
drejer sig om dagene efter 9. april 1940, da Danmark havde mistet sin frihed. Siden har hans
liv drejet sig om kamp for frihed, sandhed og ret.
Hvor:
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