Frederiksborg Valgmenighed
Den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

__________________________________________________________________________________________
Hillerød den 19. Juni 2017

Kære alle - medlemmer, støttemedlemmer og andre venner af Frederiksborg Valgmenighed.
Hvis man har lyst til at synge sommersange, så tag ind til Vartov på onsdag den 21. juni, hvor vi kan synge hele
dagen.
Vi hørte i vinter højskolelærer Henrik Rasmussen fortælle godt om nyere dansk litteratur. Vil man høre mere,
kan man melde sig til ugekursus på Grundtvigs Højskole i uge 30.
Det koster ikke så meget, hvis man bor hjemme, og det kan man jo godt, når man bor i Nordsjælland, hvad
mange af os gør.
Desværre forlader vores præst - Anne Edmond Pedersen - os allerede igen. På søndag den 25. juni 2017 skal
hun indsættes som fastansat præst i Trinitatis kirke kl. 10.30.
Det var så kort, at hun var vores præst, men da hun ikke følte sig sikker i sin ansættelse på Metropol, har hun
søgt stillingen og fået den. Hun skal arbejde med unge, og det er hun jo vant til, så det bliver godt for hende.
Derfor ønsker vi hende alt det bedste.
Men Anne har lovet at hjælpe os året ud. Derfor har vi tid til at finde en ny præst. Ung eller gammel.
Måske hører I om en pensioneret præst, der også gerne vil arbejde lidt. Jeg har lige været sammen med Kaj
Mogensen fra Thy, som fortalte, at han har fået arbejde en søndag om måneden i Morsø Frimenighed.
Tidligere biskop Keld Holm er blevet i valgmenighedspræst i Bering Valgmenighed.
Så - vi giver ikke op.
Hvis I skulle høre om en person, der vil hjælpe os i Frederiksborg Valgmenighed, så kontakt mig.
Vi er ved at færdiggøre efterårets program.
Jeg slutter med at ønske jer god sommer med Johannes Johansens ord:
Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
Forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
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