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Årsberetning 2010
Året startede med, at vi holdt gudstjeneste og ønskede hinanden godt nytår ved en lille frokost.
Allerede i februar afholdt vi et heldagsarrangement, en samtaledag, hvor vi fik Rose Marie Tillisch til at hjælpe os med at sætte fokus på Frederiksborg Valgmenigheds eksistensberettigelse
i dag. Hun talte om kristendommen i dag og om hvordan vi i dag kan føre en eksistentiel samtale om kristendommens indhold.
Ved dagens gudstjeneste havde vi den glæde at opleve en dialogprædiken med Mie og Rose
Marie. Et minde om den dag finder man på hjemmesiden, hvor de to præster er fotograferet
foran alteret.
Årsmødet i marts blev afviklet efter gudstjenesten søndag den 7. marts. Jørn Kastrup Hansen
gik ud af bestyrelsen og ophørte som kasserer efter mange års flittig indsats. Som efterfølger i
bestyrelsen blev Bodil Heick indvalgt. Referatet af årsmødet er lagt ud på vores hjemmeside.
Kassererposten blev overtaget af Reinhard Längerich. Han har stor erfaring fra et liv i bankverdenen. Han har været aktiv i menighedsrådsarbejde og fører flere foreningers regnskab nu,
så Frederiksborg Valgmenigheds økonomi varetages fortsat meget kyndigt.
Vi havde glædet os meget til en påskegudstjeneste, men desværre kom der ikke så mange
deltagere. Mange er måske helt vænnet af med, at der fejres en højtid i Frederiksborg Valgmenighed. Men der har ikke været mulighed for det igennem længere tid.
Befrielsesgudtjenesten blev også en stor aften i 2010. Vi blev omtalt i Kr. Dagblad som et af
de få steder, hvor der stadig er mindehøjtidelighed den 4. maj. Lis Mellemgaard kom og fortalte om det, hun har samlet sammen om lægers indsats under besættelsen. Det er dejligt, at
der stadig er en person, der selv har været aktiv, der kan fortælle om arbejdet i modstandsbevægelsen. Men hvis vi fremover holder fast i, at alle, der arbejder for et frit Danmark, kan inviteres, kan vi sagtens finde nogle. Frihed er jo ikke en selvfølge. Vi skal blive ved med at samles, tænde lys og minde hinanden om alle dem, der har kæmpet for Danmarks frihed og for
dem, der i dag kæmper mod undertrykkelse og for frihed.
Forud for høstgudstjenesten den 5. september gik vi en tur i Gribskov. Det blev anden gang, at
Mie Lervad Thomsen og Johannes Bang var vores vejledere. De to supplerer hinanden på en
god måde. Det virker som et mangeårigt samarbejde. Men det skyldes måske, at Mie blot finder de tekster frem, hun altid gemmer, og Johannes deler ud af sin viden om den skov, hvor
han har haft så mange gode oplevelser igennem 40 år.
Med materialet fra Grundtvigs Forum havde vi efter gudstjenesten den 3. oktober Samtale om
frihed.
Alle var ivrige efter at diskutere emnet frihed. Vi fik slet ikke udnyttet materialet fuldt ud. Det
ligger og venter på at blive taget frem igen, for frihedsbegrebet er jo konstant under pres. Vi
kunne let have en samtale om et aktuelt emne, hver gang vi mødes.
Allehelgens søndag holdt vi gudstjeneste med en lille koncert, som gjorde, at vi kunne dvæle
lidt længere end ellers. Lars Linderod akkompagnerede musikstuderende Annemette RiisHansen til solosang. Specielt Bach rørte vores hjerter. Ved kaffebordet fik vi talt om væsentlige
ting i forbindelse med dagen.
November blev foredragsmåneden.
Tre foredragsaftener Udvikling eller tilpasning, betød, at november måned, som ellers kan forekomme lang, fløj af sted. Der var hver uge noget, der satte deltagerne i gang.
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Lars Tjalve trak linierne op fra hele 1900-tallet. Kirkens sammenhold og hvad der blev af splittelser i de generationer, der levede i 1900- tallet. Han evnede at gøre det på en måde, så vi
bedre kan forstå mange af nutidens problemer. Mange deltagere sagde; ”Er det ikke længere
siden”? Men kom også med kommentarer om, at det er da godt, at så meget er blevet bedre.
Her kan f.eks nævnes, at det nu er en selvfølge med kvindelige præster.
Det er godt med et tilbageblik. Det fik vi også, da vi hørte om P.G. Lindhardt, der fik Danmark
til at skælve.
Forbindelsen til en grundtvigsk valgmenighed blev tydeliggjort, da Rose Marie fortalte om P.G.
Lindhardts brug af Grundtvigs salmer. Aftenen sluttede med, at vi hørte en Lindhardtprædiken, som Asger Heurlin havde optaget på bånd og gemt. Det er nu muligt at læse Rose
Maries indlæg i bogen: P.G. Lindhardt 1910-2010. Kirkehistoriker i en røverkule, som udkom
den 15. december – på dagen, hvor P.G. Lindhardt ville være blevet 100 år.
Formidling af kristendom har vores præst Mie Lervad Thomsen tæt inde på livet. Hun underviser jo i religion i gymnasiet. Hun fortalte levende om sit arbejde med at undervise i alle religionerne. Det skal jo være spændende, men så præcist, at de unge kan gå til eksamen, da religion er et eksamensfag. Men faget kan også indgå i et tværfagligt emne, som der ofte arbejdes med i dag. Vi var alle glade for at få vores viden opdateret, og det var dejligt at høre vores
præst, som er lige så optaget af at undervise, som i at være præst. En ting, der overraskede
os, var oplysningen om, at det kun er i Danmark, at man underviser i de forskellige religioner i
gymnasiet. Det virker meget mærkeligt på os, fordi vi synes, at viden er den første forudsætning for forståelse for fremmede og tolerance for anderledes tænkende.
Første søndag i advent blev en rigtig lys dag. Vi tændte lys i kirken og hørte Mies prædiken. Vi
drak kaffe på Grundtvigs Højskole, hvor Jakob Meilhede var vært. Efter årstidens sange, der
også besværger mørket og priser lyset, fik vi Anders Thyrring Andersens foredrag om Grundtvig og Martin A. Hansen. Det var interessant at høre Anders Thyrring Andersen, for han kan på
en måde få os til at forstå nutiden. Martin. A. Hansen læste Kirkegaard i middagsstunden, da
han som 16-årig var karl på en gård. Efter sit eget opgør med Kierkegaard nåede han til en
større forståelse af sig selv og sin samtid. Martin A. Hansen skrev: ”Man bør have et opgør.
Stå alene først. Dan så en menighed.” Martin A. Hansen nåede de to første ting, men ikke det
tredje. Eller gjorde han?
Martin A. Hansen mente, at man skulle tage sekulariseringen på sig og oversætte kristendommen til nutiden. Det blev i foredraget til udtrykket: Slip Grundtvig, for at forstå ham på ny.
Hvad er kirkegaardsk? Hvad grundtvisk? Hvad er Martin. A. Hansens budskab på en moderne
kristendom?
Det er svært at overskue, men det er dejligt at høre en foredragsholder, som Anders Thyrring
Andersen, der i den grad sætter tankerne i gang. Anders Thyrring Andersens bog: Polspænding, er nu udkommet. Foredraget kan læses i bogens sidste afsnit. Det er et læseværdigt afsnit, som vi evt. kunne bruge til en studiekredsaften.
Fordelen ved at høre foredrag er, at man hurtigt får overblik over ting, som man måske selv
har givet op over for, eller har haft svært ved at trænge ind i. Efter et foredrag har man fået
inspiration til at arbejde videre med det væsentligste, og man ved, om man overhovedet selv
ønsker at gå videre med det.
De foredrag, vi hørte i 2010, har bundet tilhørerne sammen og hjulpet os med at komme videre med læsning og samtaler i hverdagen.
Foredragsforeningen Grundtvigs Forum nedlægges i Hillerød.
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Vi må gøre meget, for at man stadig kan samles om det levende ord.
Anders Thyrring Andersens bog slår fast, at Martin A. Hansen var kristen. Han følte, at han
selv blev renset af sin læsning af Kierkegaard. Han ønskede imidlertid ikke at blive i det kierkegaardske univers. Han frygtede at blive stikkende i individualismen og refleksionen. Men han
mente, at en renselse af vores tro og gudsforhold er nødvendig, før vi igen kan samles i menighedsfællesskaber. Han giver billedet: Efter det kierkegaardske nedbrydningsarbejde, vil der
igen blive plads til Grundtvigs opbygningsarbejde. Han mente, at Grundtvigs betydning ligger
ude i fremtiden. ”Kierkegaard først og Grundtvig så”
Det sagde Martin A. Hansen i 1950’erne. Mon den fremtid er nu i 2011?
Martin A. Hansen fandt selv kristendommen i landskabet og den gamle landsbykirke. Han fandt
den også i stilheden. Derfor er vi måske nogle, der kan have gavn af meditation og pilgrimsvandringer.
Frederiksborg Valgmenigheds opgave er at drive en grundtvigsk valgmenighed i Nordsjælland.
For at opfylde den opgave holdes der gudstjenester i Ullerød Kirke.
Yderligere arrangeres der foredrag, studiekredse, ekskursioner og pilgrimsvandringer.
Frederiksborg Valgmenighed samarbejder med Grundtvigs Højskole i Hillerød og Grundtvigs
Forum, Vartov i København.
Vi prøver at finde en vej frem.
Ida-lykke Bang 6. marts 2011
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