Bestyrelsens anbefaling af Anne Edmond Pedersen som ny
præst for Frederiksborg Valgmenighed.
Se nu er stunden næsten oprunden,
Næsten oprunden, som gør dig glad.
Kære menighed - kære Anne
Du har selv valgt disse dejlige linjer af Brorson, som afslutningsalme på dagens
gudstjeneste. Jeg vil gerne lade dette citat, være min hilsen til dig.
Det er fjerde gang, at den selvstændige Frederiksborg Valgmenighed skal vælge præst.
Og jeg er meget glad for at få lov til at begrunde bestyrelsens indstilling af Anne Edmond
Pedersen som Frederiksborg Valgmenigheds nye præst.
Vi er en meget fri menighed,
vi er en meget fri grundtvigsk valgmenighed
Denne betegnelse har vi, fordi vi helt frit kan vælge vores præst.
Det kunne man ikke i sin tid, da kirkekampene stod på og øvrigheden bestemte, hvilke
kald præsterne skulle have.
I dag er har sognemenighederne folkevalgte menighedsråd, der kan indstille til
øvrigheden, hvilken præst man ønsker – og stort set retter myndighederne sig derefter.
Men hos os er det menighedens medlemmer, der afgør sagen – og klarer udgifterne. Der
er ikke noget offentligt tilskud til løn og bolig.
Derfor er Frederiksborg Valgmenighed afhængig af medlemmerne.
- men som en del af Den danske Folkekirke står vi naturligvis under tilsyn af biskop og
provst.
- Vi er ikke en frikirke – som nogle kalder os !
Da Mie Lervad Thomsen efter 16 år som vor præst forlod os, stod vi lidt rådvilde.
Ifølge loven skal ”valgmenighedens bestyrelse omgående gennem provsten og biskoppen
afgive indberetning herom til ministeriet”
Og videre står der: ”Ønsker valgmenigheden anerkendelsen opretholdt, skal bestyrelsen
snarest mulig tage skridt til,
at den ledige præstestilling besættes på ny.”
Vi må nok takke både provst og biskop for langmodighed, for vi har nok ikke forhastet os.
Til gengæld er jeg sikker på, at vi har fundet den rigtige præst.
Vi er taknemlige for at du Anne har sagt JA til vor opfordring at være den kandidat, som en
enig bestyrelse kan anbefale.
Vi har lært dig at kende som prædikant,
Vi har oplevet dig som foredragsholder
og som et varmt og engageret menneske.

Du er jo ikke en uprøvet præst.
Det er 8 år siden du blev ordineret som hjælpepræst ved Vridsløselille Statsfængsel og
Anstalten ved Herstedvester.
Så fik du et vikariat neden for Valby Bakke ved Frederiksberg kirke.
Derefter blev du vikar ved Københavns kommunes ældste kirke på Brønshøj bakke, inden
du besteg Bispebjergbakke og kom til selveste Grundtvigskirken, for endelig at prøve
kræfter ude på Nørrebro v. Skt. Stefanskirken.
Det er mange unge præsters lod at vandre fra vikariat til vikariat!
Til gengæld har du fået en enorm stor erfaring med vidt forskellige menigheder.
Du er en dygtig prædikant, du kan din liturgi – og så har du altid et dejligt salmevalg, som
vi kan få lov at synge med på.
Nu underviser du ved Professionshøjskolen Metropol
(det vi andre kender som Frederiksberg Lærerseminarium) i Kristendom, Livsoplysning og
Medborgerskab – et spændende og særdeles vigtigt arbejde, som du fortalte så levende
om ved vort Adventsmødet på Grundtvigs højskole.
Og så elsker du musik – du synger selv i Trinitatis Kantori.
Det er nok heller ikke så sært, for dit hjem lå i Nr. Lyndelse.
Og der havde du din fynske barndom i Carl Nielsens fødeby.
Her gik du i friskole.
En helt særlig friskole, med rødder tilbage til 1873, hvis formål stadig er ”at drive en
grundtvig – koldsk friskole og at øve og styrke en hævdvunden gerning inden for dansk
folke- og åndsliv.”
Jeg er sikker på, at det hjem og den skole, hvor du er vokset op, har præget dig med disse
værdier.
Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne anbefale, at vi vælger Anne Edmond
Pedersen som præst for Frederiksborg Valgmenighed.
Lars Thorkild Bjørn

