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Årsberetning for Frederiksborg Valgmenighed for 2009
Året 2009 startede godt med gudstjenester, samtaledag om tro og ideseminar.
Dette mundede ud i, at de mange menneskers tro på en fremtid for Frederiksborg Valgmenighed, fik mig til at melde mig ind i valgmenigheden. Derefter blev jeg valgt ind i bestyrelsen,
og jeg påtog mig at være formand. Det var noget af et pres, at skulle leve op til, men da alt
var godt planlagt, er det gået over al forventning.
I 2009 har vi fejret Ullerød Kirkes 100 års dag. Den fejring havde Lars Thorkild Bjørn planlagt
på bedste måde sammen med Ullerød Sogns menighedsråd. Der blev fejret fødselsdag anden
pinsedag, hvor vi var inviteret, og der blev i september gennemført en ekskursion: I Grundtvigs fodspor. Lars Thorkild Bjørn og Erling Christiansen var guider, og Ullerød kirke stod for det
praktiske, såsom buskørsel og frokost.
Det helt store arrangement foregik søndag den 22. november, hvor biskop Lise Lotte Rebel
prædikede ved gudstjenesten. I prædiken sagde hun bl.a., at vi skal lære at stå fast, og ikke
være bange for at fortælle vores børn, hvad vi står for. Det var en god prædiken, og det var
festligt, at så mange præster deltog. Præster, der har været, og stadig er tilknyttet valgmenigheden, var vi meget glade for at se. Dagen blev afrundet med en buffet, som var arrangeret
af de flittige medlemmer af Ullerød Sogns menighedsråd.
At skrive om alle begivenhederne i kirkens historie, behøver jeg ikke at gøre her, for vi har i
år, takket være Lars Thorkilds Bjørns flid og ihærdighed, fået udgivet en bog om Ullerød Kirkes
historie. Den er blevet en støtte for valgmenighedens fortsatte samarbejde med Ullerød Kirke.
Det er et historisk dokument, men fordi den nuværende præst og hans forgænger også har
skrevet om nutiden, er bogen også blevet et bevis på, at der er liv i kirken i dag.
Der er et eksemplar til alle medlemmerne af Frederiksborg Valgmenighed, så har man ikke
fået en bog endnu, kan man få den udleveret næste gang, man kommer i kirke.
Grundtvigs Højskole har altid været forbundet med Frederiksborg Valgmenighed. Det var jo i
mange år folk fra højskolen, der stod for kirkens liv. Dette tilhørsforhold er også kommet frem
i år. Efterårsmødet for Sjællandske valgmenigheder, kunne ikke have været gennemført på så
festlig vis, hvis ikke vi havde spist frokost på skolen og haft foredrag i foredragssalen. Der er
noget særligt ved den talerstol. Det var tidligere PET-chef, hans Jørgen Bonnichsen, der opfordrede os til at passe på vores frihed. Som afslutning på en god dag fik vi en munter nyfortolkning af Grundtvigs sange. Sunget af sanger og skuespiller Ilia Swainson akkompagneret af
dirigent og organist Torsten Mariegaard. Programmet var sammensat specielt til dagen, men
forhåbentlig vil andre invitere de to kunstnere til møder, da det var en rigtig god ”grundtvigsk”
oplevelse.
Adventsmødet blev også holdt i samarbejde med Grundtvigs højskole. Først stod vores præst
Mie Lervad Thomsen for en god gudstjeneste som optakt til julen. Derefter gav Grundtvigs
Højskole kaffe og forstander Jakob Meilhede ledte fællessangen som Karen Thornbjerg spillede
til. Adventsmødets foredragsholder Uffe Jonas formåede at vise nye sider af Grundtvig og gav
os oplysninger, der var så interessante, at vi bliver nødt til at købe hans bog, når den bliver
udgivet.
Den helt basale og nødvendige gennemgang af Grundtvigs liv, fik vi af Lars Thorkild Bjørn i
oktober. Han har skabt en meget fin billedfortælling, som oplyser om Grundtvigs liv, men som
også giver billeder og sange, som understreger alt det, som vi synes er dansk. Vi er glade for,
at Lars Thorkild gav det som en gave til Ullerød kirke. Kirken var fyldt til bristepunktet. Jo, der
er interesse for gamle Grundtvig.
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Frederiksborg Valgmenighed holder på de gode traditioner, såsom 4.maj gudstjenesten. Opbakningen viser, at der er brug for det. Mie Lervad Thomsen holdt en befrielsesgudstjeneste
før Vibeke Torten fortalte om, hvordan hun var aktiv under besættelsen. Der var rigtig mange
deltagere, som slet ikke kan huske anden verdenskrig, men som havde lyst til at komme og
høre om den. Frederiksborg Valgmenighed vil fortsætte med denne mindehøjtidelighed, også
efter der er mennesker, der kan fortælle om egne oplevelser er væk Der vil fremover være
mange, der har lyst til at fortælle, hvorfor det er vigtigt at sætte lys i vinduerne og tale om
friheden fra undertrykkelse.
Man taler om livsværk. Det er et ord, man kan sætte på Jørn Kaastrups Hansens indsats som
kasserer. Han har ført regnskab i 13 år. Han har redigeret udsendelser, kopieret og postet
breve. Han har lagt rigtig mange kræfter i arbejdet, så det altid har været perfekt. At vi nu
skal have mindst to personer til at udføre det arbejde, som Jørn har stået for, siger jo alt. Vi
håber, at du i fremtiden vil nyde at komme i valgmenigheden uden at skulle yde så meget før
hver sammenkomst. En megen stor tak til Jørn for hans indsats.
Mie har holdt nogle gode gudstjenester i år.
Men præsten alene gør det ikke det kræver et samarbejde.
Derfor er vi glade for, at Lars Linderod spiller til salmerne, og altid gør sig umage med at finde
god musik til både indgang og udgang.
Foruden at være synlig ved gudstjenesterne sørger Mie også for det skjulte arbejde.
Mie når hver gang, hun kommer til Sjælland at besøge de syge og gamle, samt de friske, som
sandelig også kan trænge til en samtale. Dertil kommer, at Mie er rigtig god til sms’er til dem,
der trænger til en lille hilsen. De timer, som hun er ved telefonen, er vist rigtig mange.
En god præsts arbejde er lige som et isbjerg. Kun en lille del er synlig.
Året 2009 blev også året, hvor Frederiksborg Valgmenighed fik sin egen hjemmeside. Det betyder meget, når man har haft en personlig kontakt til et menneske, at man så kan sige. Du
kan lige gå ind på hjemmesiden og se de nøjagtige oplysninger.
Det er også af stor betydning for de mennesker, der har læst om os i aviserne eller som har
fået vores folder i hånden. De kan lige gå ind og se, om det nu var det rigtige tidspunkt, og
hvordan det hele hænger sammen. Men den personlige kontakt er selvfølgelig det vigtigste.
Derfor skal vi også opfordre alle om at sende os jeres e-mailadresse, så I kan komme på vores
nyhedsmailliste. Der modtager man det sidste nye. Det er ret effektivt, for man åbner jo sin
mail, men man opsøger ikke en hjemmeside lige så let.
Hjemmesiden passes af Charlotte Falsmar, som også har ydet en fantastisk indsats ved at
sende pressemeddelelser ud . Vi har haft en god pressedækning i jubilæumsåret, og man har
kunnet læse om vores nye tiltag. Det betyder forhåbentlig, at det bliver almindelig kendt, at
der er en grundtvigsk valgmenighed i Nordsjælland.
Hvordan Frederiksborg Valgmenighed vil være levende i fremtiden, kan vi ikke vide, men gætte har vi lov til.
Der vil komme mange, der har lyst til at yde noget for fællesskabet. Det var en stor glæde at
Birgit Berggrenson og Sten Clausen var initiativtagere til en fornyelse i det forløbne år. Nemlig
vores pilgrimsvandring. Det var rigtig dejligt at kombinere en gåtur i Gribskov med pauser,
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hvor Mie stod for oplæsning af smukke digte, som understregede vores samhørighed med naturen.
Jeg mener, at der vil komme mange sådanne tilbud. Der er så mange mennesker, som har lyst
til at gøre noget for andre. Når de er pensionerede, har de fået tid til at gennemføre det. Vi er
meget spændte på, hvilke gode ideer vores medlemmer og kommende medlemmer vil komme
med.
Jeg kan slutte med at sige, at det er nemt at blive medlem af Frederiksborg Valgmenighed.
Man henvender sig blot til formanden eller præsten, når man bliver interesseret, og det skal
understreges, at man som medlem af valgmenigheden stadig er medlem af Folkekirken, og
man har dermed ret til at komme til alle de gode tilbud i kirkerne rundt omkring. Man taber
altså ikke noget, men man får noget mere.
Ida-lykke Bang
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