Årsberetning for 2018
Søndag den 7. januar
Gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb kl. 10.30. Med efterfølgende nytårsfrokost, hvor
vi nød hinandens mad og gode selskab.
Onsdag den 24. januar
Foredrag af Jette Flindt Pedersen: ” Jeg og du” med efterfølgende samtale.
Vi fik det at lytte og at tale sat ind i en større sammenhæng. Jette gjorde det så godt
med hele sin livserfaring. Vi blev mindet om, at vores samtaler skal bære præg af respekt for hinanden. Samtalens kunst kan der ikke siges for meget om. Den levende
samtale åbner for ægte og levende dialog og bekæmper ensomhed og fremmer forståelse.
Søndag den 4. februar
Foredrag og samtale med Ingrid Ank. Hun fortalte levende om sit arbejde i Grundtvigs
Forum, og det var spændende at høre om den forening, hun har været med til at
starte: Åndsfrihed. Hun påpegede vigtigheden af at turde udtale sig, og anser det som
det vigtigste værn mod ekstremisme. Siden februar har vi måttet sande hendes ord.
Havde svenskerne bare haft mere diskussion og debat, så ville det måske ikke være
gået så galt. Vi må ønske åben, fri debat i Danmark, hvor alle tør deltage. Vi sluttede
med gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb som prædikant. Alle prædikenerne kan læses
på vores hjemmeside under den fane der hedder ”Fra præsten”
Tirsdag den 20. februar
Foredrag af Martin Schwartz Lausten, der talte om: Hvad skal I huske af alt, hvad jeg
har skrevet? Hvad havde vores kultur været uden Luther, Grundtvig -og Martin
Schwartz Lausten? Luther sagde meget af betydning, og Grundtvig mindede os om
det, men Martin Schwartz har skrevet om alt dette, så vi almindelige mennesker måske kan nå at sætte os ind i de store tænkere og reformatorers tanker. Hvis I keder
jer: Så start på Martin Schwartz Laustens bøger. Det var en oplevelse at høre ham, og
dermed kan man ligesom høre hans stemme, når man læser ham.
Søndag den 4. marts
Vi havde gudstjeneste og årsmøde. Referatet af årsmødet er blevet sendt ud til alle og
kan genlæses på vores hjemmeside under nyhedsbreve.
Torsdag den 15. marts
Foredrag: Da bomberne faldt - en digterfar og hans søn. Historiker Hans Ole Hansen
talte om sin far Martin A. Hansen. Det var oplæg til det store år, hvor Martin A. Hansen blev udgivet igen. Og tildelt tak for sin indsats under 2. verdenskrig. Noget der er
blevet sprunget over tidligere. Der kan rådes bod på mange ting, når mennesker
handler. Tak til Hans Ole Hansen, Anders Thyrring Andersen og Ole Juul. Det er ikke
lige meget, hvem der er forlagsredaktør. Derfor inviterede vi også Johannes Riis for at
følge op.
Søndag den 1. april
Påskedags gudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb.
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Fredag den 4. maj
Befrielsesgudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb. Vi skulle have hørt Hans Ole Hansen fortælle om sin natlige cykeltur med sin far, inden Martin A. Hansen måtte gå under jorden. Han blev forhindret af sygdom, men hvad gør man så? Spørger Lars Thorkild
Bjørn. Han havde meget at fortælle om, hvad han kunne huske fra besættelsesårene
og befrielsesdagen 4. maj 1945. Han fortalte om hans oplevelser på hans fødeegn
nord for Kerteminde. Stor kontrast men meget spændende blev det, da hans hustru
Lis Kofoed fortalte om alt, hvad hun kunne huske fra befrielsen, der hvor hun voksede
op. Nemlig Bagsværd. Lis forstod at fortælle, så vi kunne se hele den gamle købmandsgård for os. Det var et fantastisk tidsbillede, der blev rullet frem
Søndag den 2. september
Høstgudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb. Provst Jørgen Christensen holdt en meget fin
indsættelsestale for vores nye præst. Det var meget højtideligt. Flere gæster deltog,
og det blev et hyggeligt samvær ved kaffebordet.
Søndag den 7. oktober
Vi havde inviteret til efterårsmøde på Grundtvigs Højskole. Alle de sjællandske fri-og
valgmenigheder deltog, og det var dejligt, at vi kunne fylde foredragssalen. Jakob
Mejlhede bød velkommen. Han har formået at drive højskolen godt, og vi ønsker ham
til lykke med det store elevtal. Ida-Lykke Bang fortalte lidt om ordet efterårsmøde, og
om hvad det betyder for hende. Det solide folkeoplysende foredrag blev holdt af Lisbeth Christoffersen. Hun trak alle de væsentlige ting frem fra de 150 år, som Valgmenighedsloven har eksisteret. Loven fyldte 150 år i 2018 og det var festligt at kunne
markere det med samvær med de mange valgmenigheder, som endnu består. Det
blev en festtale, en professor værdig. Indholdsrigt og forståelig. Derefter lidt fornøjeligt: nemlig sangtime med Mikkel Gabriel Christoffersen. Det blev et fin begyndelse på
det nye koncept med spis, syng og snak, som højskolen arrangerer.
Efter en god frokost, samledes vi om Lars Thorkild Bjørn i Ullerød Kirke, hvor han fortalte om valgmenighedens historie. Jan Ulrik holdt dagens gudstjeneste og styrket af
Helle Kaspersens fine kager og kaffe spredtes alle igen. Hjem til hver deres grundtvigske steder på Sjælland.
Tirsdag den 9. oktober
Studerende og forfatter Sara Omar fortalte om sit liv, som hun har beskrevet i Dødevaskeren. Aftenen blev holdt på Grundtvigs Højskole i samarbejde mellem
Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed. Vi havde læst bogen, for vi ville ikke skabe hetz mod islam. Sara Omar fortalte og bad os imidlertid
indtrængende om ikke at tage særhensyn til muslimer i Danmark. De skal følge landets skikke og krav. Ingen piger skal holdes hjemme, når deres klasse skal på lejrskole. Sara Omar talte indtrængende til os, og højskolelærer Henrik Rasmussen interviewede hende på en måde, så han virkelig lod hende tale. Forbilledligt. Hun havde
sikkerhedsvagter med, men vi håber inderligt, at hun får fuldført sit studium og får
skrevet sin næste bog, som hun har lyst til. Den skal nok blive læst.
Onsdag den 24. oktober
Foredrag af den nu afgåede litterære direktør i Gyldendal Johannes Riis: Mit liv på
Mors og i København. Hvor er det utroligt, hvor mange stærke personligheder, der er
vokset op på landet. Jeg tænker på Johannes Riis, Ove Korsgaard og Jens Smærup
Sørensen. Aftenen var et samarbejde mellem Ullerød Kirke og Frederiksborg Valgmenighed.
Torsdag den 1. november
Samtalecafe med emnet: Døden i litteraturen.
Jette Villumsen fortalte om, hvordan hun havde bearbejdet sin sorg over sin fars død.

Hun var ganske ung, da han døde, men fik hjælp ved at skrive om Martin A. Hansens
novelle Høstgildet. Jette Villumsens foredrag fik en god samtale i gang, hvor deltagerne fortalte om, hvordan litteratur havde hjulpet dem på forskellig vis.
Jette fortalte om sine erfaringer med at læse litteratur, og inspirerede deltagerne til at
læse og bruge litteratur til refleksion over livet.
Søndag den 4. november
Allehelgens gudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb.
Berigende samtale ved kaffebordet.
Torsdag den 15. november
Peter Westergaard fortalte om Nietzsche.
Samarbejde mellem Ullerød Kirke og Frederiksborg Valgmenighed. Alle har hørt om
Nietzsche og hans udsagn: ”Gud er død”, men ved måske ikke så meget mere. Det
var en fornøjelse at høre en forsker, der i den grad har sat sig ind i stoffet, og som er
i stand til at formidle. Vores forståelse for hele den tid blev større. Lørdagen efter var
vi af Ullerød Kirke inviteret til spørgetime og uddybning. Tilmed med Helle Kaspersens
gode frokost.
Onsdag den 21. november
Foredrag af Lars Thorkild Bjørn på Grundtvigs Højskole.
Ullerødgruppen inviterede. Der var fuldt hus, og alle var meget imponerede over alt,
hvad Lars Thorkild kunne huske, og det er helt utroligt alle de billeder, han har gemt.
Ole Vinds Ullerødsang gjorde også lykke.
Onsdag den 28. november
Foredrag af Jan Ulrik Dyrkjøb: Hvad kan Otto Møller sige nutidens mennesker? Tilhørerne blev overbeviste om, at man kan finde megen inspiration ved at læse gamle teologers skrifter. Der er meget at finde, og alle var meget glade for, at Jan Ulrik formidlede sin store viden om en lidt overset personlighed.
Søndag den 2. december
Adventsarrangementet blev gennemført som det traditionsrige arrangement, det er.
Gudstjeneste med Jan Ulrik Dyrkjøb. Kaffe og sang ved forstander Jakob Mejlhede på
Grundtvigs Højskole og foredrag: Hva’ ka’ kirken? Kamma og Jakob Kronborg Heick
fortalte om, hvordan de laver reklamefilm om kirken.
2018 blev et flot år. Men da der ikke kommer ret mange til vores arrangementer,
har vi efter store overvejelser sat punktet nedlæggelse på årsmødets dagsorden.
Det sker dog ikke forhastet, alle skal have tid til at gennemtænke, hvor de vil melde
sig ind til 2020. Lukningen skal ske med værdighed, og derfor har vi et stort program
også for efteråret. Alle får meget for deres medlemsbidrag i 2019, og vil få hjælp og
vejledning til flytning samt oplysning om deres rettigheder ved køb af gravsted på Ullerød Kirkegaard.
Det, der bliver hårdt at undvære, er udgangsbønnen.
Den er noget af det mest grundtvigske, jeg kender og slutter med ordene:
”Giv mig din velsignelse til ret at opfylde mit kald
Og tage vare på mine jordiske sysler
til jeg atter må komme i dit hus.”

