Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

110 år er gået.
Frederiksborg Valgmenighed lukker i en tid, hvor den grundtvigske ånd har
gennemsyret vores samfund.
Frederiksborg Valgmenighed slutter her på Frederiksborg Højskole, hvor den
begyndte.
For Agnete Bjerre og Thorkild Bjørn betyder det alt, at vi kan slutte her på en
levende højskole.
Agnete fortæller, at da hun som ung moder gik fra højskolen til kirken med sin
lille søn i hånden, da følte hun lykken. Agnete har været med til at sprede
Grundtvigs ideer om, hvor vigtig det er med oplysning og livsoplysning ude i
verden. På en tid hvor det var dristigt at tage ud.
Lars Thorkild Bjørn har spredt oplysning om Grundtvig ud til rigtig mange
danskere på efterskoler, ungdomsskoler og højskoler. Nu bliver billederne,
sangene og dine ord digitaliseret og vil givet vis blive brugt af mange unge,
der skal søge oplysning om Grundtvig, og forhåbentlig også dine foredrag om
Ingemann og Kold.
Jan Ulrik Dyrkjøb har givet os meget i de sidste år af valgmenigheds liv.
Gudstjenester og aktiv deltagelse i vores foredragsaftener. Det er sigende, at
vi mødtes på Vartov til et Grundtvig seminar.
Du blev en god penneven efter det møde, og da vi havde brug for en præst,
sprang du straks til.
TAK.
Jakob Mejlhede står i dag lige midt i arbejdet. Dig siger vi ikke blot tak til, men
vi ønsker dig alt det bedste for dit virke her på højskolen –og privat.
Du får en æbleskivepande. For du har altid understreget, at vi på første søndag
i advent skal have kaffe og æbleskiver. Man siger, at i et hjem, hvor der er en
æbleskivepande, undgår man skilsmisse.
Hils din hustru. Tag et par æbleskiver med hjem, indtil I får tid til at bruge
den.
Du har formået at skabe en skole, hvor eleverne lever her og nu. Da jeg var
elev her, sagde man, at nu blev vi rustet til at tage hjem og sætte noget i gang
derhjemme, hvor vi kom fra. I dag prøver eleverne at sætte noget i gang,
mens de er her. Det må være grundtvigsk.
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Selv om vi ikke kan få medlemmer nok til at føre valgmenigheden videre, ser
jeg dog tiden god for det grundtvigske både i kirke og på højskoler.
Da vi sluttede vores dag i søndags, strømmede det ind med børn og forældre i
lokalet, hvor vi havde været. De havde været til gudstjeneste kl. 15 og skulle
nu lige snakke sammen, inden de gik hver til sit.
Den mulighed for fællesskab mellem mennesker, der har været i kirke, er nu
almindelig, og en af de ting, der er blevet bedre. Da jeg var ung var der ikke
liv og fællesskab omkring en kirke.
Det er der nu og højskolen lever.
Højskolen sætter unge i gang, og sætter liv i alle ældre, der er så heldige, at
de kan komme på højskole en uge af gangen.
På højskolekurserne for voksne møder de glæden ved at synge sammen, og
det er grundtvigsk.
Derfor bruger vi vores opsparede formue til nye højskolesangbøger til alle de
sjællandske valgmenigheder, samt Liselund, som nu får status af
seniorhøjskole.
Grundtvigs højskole får også et beløb, til køb af de nye højskolesangbøger. Det
gør vi med glæde, fordi vi ved, at her bliver de brugt. Kom selv og deltag i
syng+snak +spis-aftenerne.
Det bliver alle tiders år 2020. Der vil blive sunget.
Vi kan desværre ikke holde 4. maj møder mere. Men der bliver nu holdt 4. maj
møder flere steder i landet. Også i Frederiksborg Slotskirke.
Alt det bedste for den grundtvigske bevægelse i 2020 og fremover.
Ida-Lykke Bang

