Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Hvad fik jeg med i rygsækken?
Foredrag af Else Kragholm
Onsdag den 21. marts
Vi bliver alle præget af vores opvækst.
Måske oplever alle ikke lige så meget, som Else Kragholm.
Men vi kan alle have godt af, at tænke over, hvad det
egentlig var, der prægede én i barndommen. Denne aften
kan måske give lyst til selv at reflektere. Else Kragholm
har været vidt omkring, og hun siger selv:
Min mor og far - Jacob og Bente Nielsen i Kæderup, Helsinge
var medlemmer af Frederiksborg Valgmenighed og Jacob var
også i en årrække i bestyrelsen for Grundtvigs Højskole.
Rigtig mange mennesker omkring valgmenigheden og højskolen kom til at betyde meget for vores lille familie. Mine to brødre og jeg kom med
til alt i kirken og på højskolen i 50’erne, indtil vi flyttede hjemmefra. Vi blev ved med
at følge Bente, når hun gerne ville i kirke indtil hendes død i 2000. Jeg har altid vidst,
at alt det, jeg fik med i rygsækken fra disse år, var meget værdifuldt og har præget
mange af mine beslutninger i livet.
Nu har Ida-Lykke og Lars Thorkild så bedt mig fortælle om nogle af mine mange oplevelser, siden jeg startede voksenlivet i 1965. Så I får lidt at høre om, hvorfor jeg blev
fritidspædagog, hvorfor jeg tog på den Rejsende Højskole, hvorfor jeg blev i Tvind i 26
år, og hvad mit arbejde siden 2000 har sat af spor i Afrika. Jeg ved, at der altid er et
ønske om at spørge og debattere, så jeg glæder mig til at møde jer og debattere ved
dette arrangement i Valgmenigheden.
Hvad:

Foredrag og samtale

Hvem:

Else Kragholm holder foredrag og lægger op til samtale

Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed, Frederiksværksgade 143 i Hillerød

Hvornår:

Onsdag den 21. marts kl. 19.30 i mødelokalet i Ullerød Kirke

Deltagere:

Alle er velkomne. Meget gerne gæster, som kan deltage for 50 kr.
Medlemmer af biblioteksklubben dog kun 45 kr.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.

Tilmelding: Ida-Lykke Bang tager imod alle spørgsmål om aftenen, og besvarer
spørgsmål om, hvordan man bliver medlem på bangogbang@mail.dk
eller 30 12 62 60.
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

