Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Spændende efterår i Frederiksborg Valgmenighed.
Lutheråret har sat mange spændende ting i gang.
Det føles, som om den revolution Luther ønskede, først nu er kommet rigtig igennem.
I 1800-tallet havde vi Grundtvig til at genopfriske hans ideer om, at oplysning og
viden skal være for alle. Men først i sidste halvdel af 1900-tallet slog det rigtig
igennem, at alle har mulighed for at tilegne sig viden. ”Kundskaber er ikke for de
lærde blot”
De lærde, eliten som man siger i andre lande, men som er et udansk ord, kunne
pludselig tale med almindelige mennesker. Det er en revolution, jeg har oplevet i mit
liv. I tiden efter anden verdenskrig løsnedes meget, og efter oprøret i 68 endnu mere.
Den helt store revolution kom med internet, som gjorde at alle i vores del af verden,
har adgang til information. Tænk på, hvad der er lagt ud på nettet. Man kan læse
Grundtvigs samlede værker på nettet. Men vi skal alligevel inspireres til at bruge alle
mulighederne.
Der skal mennesker til at sætte os i gang. Nogle skal give os lyst til at sætte os ind i
alle de spændende verdener. Og det er der. Tænk på alle de foredrag og koncerter,
der arrangeres. Kirkerne er blevet de helt store kulturformidlere. Også i Frederiksborg
Valgmenighed kan man få oplysning og møde nye venner. Vi skal prøve at tænke på
alt der er blevet bedre, og ikke lade os lamme af al den vold og uro, der er.
Kierkegaard er også blevet for os alle. Ikke blot for den lærde isolerede
præst i sit studerekammer. En af dem, der har formidlet helt fantastisk, er
Pia Søltoft.
Hun har undervist på Københavns Universitet, hun har forsket, hun har
skrevet bøger, og hun har sit eget firma, hvor hun tilbyder at holde kurser for
travle mennesker, så de bedre kan klare dagens udfordringer. Læs på hendes
hjemmeside: www.coaching-Kierkegaard.dk
Søndag den 3. september forestår Pia Søltoft gudstjenesten i Frederiksborg
Valgmenighed. Gudstjenesten starter kl. 14 og bagefter er der kaffe, hvor
man kan samtale med hende. Pia Søltoft er nu præst i Marmorkirken, men
har lovet at komme og starte vores efterårssæson.
Vores nye præst Jan Ulrik Dyrkjøb deltager også, så ham kan man også hilse
på.
Alle spørgsmål om dagen og efterårsprogrammet besvares af Ida-Lykke Bang
på bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60
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