Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Befrielsesgudstjeneste og foredrag lørdag den 4. maj 2019
Siden 1946 har der været afholdt befrielsesgudstjeneste i
Ullerød kirke. De første år som en velkomst til højskolens
sommerpiger, der kom 3. maj. Gennem de sidste 40 år en
gudstjeneste med efterfølgende fortælling af en person, der
selv havde deltaget i frihedskampen.
Det har været en velbesøgt aften, som Frederiksborg
Valgmenighed har arrangeret i alle årene.
Derfor er det også med et vist vemod, at vi inviterer til denne
sidste 4. maj aften.
Men det bliver med en værdig slutning, for vi får besøg af
Helge Milo, den sidste overlevende fra Churchill klubben, der
senere blev kendt som Danmarks først modstandsgruppe
under anden verdenskrig. Nogle vil måske huske skildringen af
gruppen fra filmen ”Drengene fra Sct. Petri”. Men nu har Helge
Milo selv skrevet en bog om Churchill Klubben, den hedder
”Nogen måtte gøre noget.”
Det bedste er, at han nu kan sige: Vi gjorde det rigtige. Kom og hør ham selv fortælle om sine
erindringer. Og på den måde sige tak, fordi der var ”nogen, der gjorde noget.”
Det er på en måde vemodigt, at det er sidste år, at Frederiksborg Valgmenighed kan invitere
til denne minderige forårsaften, hvor bøgen de fleste år har været sprunget ud. Og alligevel
ikke, for nu foregår der meget mange forskellige steder. I mange år var det et af de få steder,
der foregik mindehøjtideligheder. I 1955 kan jeg huske, at jeg var med til at synge, fordi man
rejste en mindesten ved Skælskør skole. Siden har jeg kun hørt om 4. maj-arrangementet i
Ullerød Kirke og i Mindelunden. Men nu er der arrangementer mange steder. Til næste år i
2020 bliver det stort. Der er netop udskrevet en konkurrence om en ny sang om frihed. Der
skal være alsang over hele landet hele året, men flest i dagene 4. og 5. maj. Grundtvigsk
Forums leder: Ingrid Ank har startet en forening: Åndsfrihed. Og det hjælper også, at Nordea
Fonden har sponsoreret penge. Gode ideer kombineret med god økonomi, det hjælper.
Hvad:

Befrielsesgudstjeneste, let anretning og foredrag

Hvem:

Jan Ulrik Dyrkjøb holder kort befrielsesgudstjeneste. Lars Linderod spiller.
Helge Milo fortæller om den første modstandsgruppe, Churchill klubben i Aalborg,
som han var med til at starte.

Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed, Frederiksværksgade 143 i Hillerød.

Hvornår:

Lørdag den 4. maj i Ullerød Kirke kl. 19.30

Deltagere: Alle er velkomne. Alle har gratis adgang.
Ida-Lykke Bang tager imod alle spørgsmål om aftenen, bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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