Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland
Mørk er november
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt
Da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ
vil vi dog elske – og plante et træ:
Frugter kan uspået komme.
(Thorkild Bjørnvig 1959)
Denne sang har vi sunget mange gange i Frederiksborg Valgmenighed i november måned.
Det har været en mørk og kold måned, men for os, der har været til foredrag fire gange i den
grundtvigske valgmenighed, er november måned bare lige smuttet.
Vi har sammen tændt lys i mørket. Til at hjælpe os har vi haft gode foredragsholdere.
Lars Tjalve, Rose Marie Tillisch og Mie Lervad Thomsen talte tre torsdage i træk.
Vi har haft to gudstjenester og sluttede måneden med foredrag på Grundtvigs Højskole.
Det var med Anders Thyrring Andersen, som fortalte om Martin A. Hansen og Grundtvig.
Forstander Jakob Meilhede deltog hele eftermiddagen, og vi nød, at højskolen gav kaffe og
æbleskiver.
I januar kommer der en ny bog om Martin A. Hansen. Man kan følge det på
www.martinahansen.dk Der kommer forhåbentlig også mange gode anmeldelser i aviserne.
Der skal også lægges mærke til, at der kommer en bog om P.G. Lindhardt i december. Carsten
Bach-Nielsen har samlet stof til en ny bog, hvori blandt andet Rose Marie Tillisch har skrevet et
afsnit. Måske kan vi nå at læse den, inden Carsten Bach-Nielsen kommer og holder foredrag i
marts.
Men der er jo meget, der skal læses. Mange af os er sikkert ved at læse: Den nye gud af Niels
Grønkjær, som er valgmenighedspræst i Vartov. Det bliver rigtig godt at få ham op hos os til
februar, så vi kan høre ham fortælle og stille spørgsmål.
Tilbud om meditation
Der er nogle af vores medlemmer, der synes, at der er for lang tid mellem gudstjenesterne. Vi
må jo gerne gå i andre kirker. Men hvis det er det jævnlige samvær med andre mennesker, så
kan jeg glæde med, at vi er blevet inviteret med til meditationerne i Nyhuse Kapel. Jeg har nu
deltaget i et årstid. Det er en god fornemmelse at meditere under Lars Bisgaards ledelse. Det
har siden 2009 været et gratis tilbud til Frederiksborg Slotssogn medlemmer, men tilbuddet
gælder nu også os. Det foregår hver fredag morgen fra kl. 8.30 til 9.30. Den kommende
søndags tekst læses, og derefter er det den skønneste musik man lytter til.
Det med musikken har Lars Bisgaard også de største forudsætninger for at videregive, da han
har undervist på Københavns Universitet og flere danske musikkonservatorier i musikteori og
musikhistorie. Lars Bisgaard træner selv meditation på Vækstcenteret i Nørre Snede.
Tilbud om pilgrimsvandring
Hellig tre Konger har ikke betydet så meget i Danmark. Da jeg var barn, havde vi juleferie til
Hellig Tre Konger, men vi har ikke haft tradition med at tænde tre lys, som de har haft i
Sverige.
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Den nye initiativgruppe. Gribskovspilgrimmene arrangerer vandring den 8. januar. Det kan
være, at der på den måde kan komme en ny tradition ind i billedet. Gruppen, der står for
vandringen, er dannet af nogle folkekirker i Hillerød, den katolske kirke i Hillerød og
Frederiksborg Valgmenighed.
I den anledning har vores medlem Birgit Berggrensson påtaget sig at være vores pilgrimspræst.
Det er vi i valgmenigheden meget glade for. Birgit Berggrensson har for nylig afsluttet sit
teologistudium. Hun har tidligere undervist på Niels Brock i tysk og engelsk, hun er vant til at
lede og organisere. Det er en berigelse for menigheden. Vi ser frem til nogle ture med Birgit
Berggrensson.
Der er stor diskussion om, hvad man vil med pilgrimsvandringer i den danske folkekirke. Er det
et katolsk indslag, mode eller pop. I Frederiksborg Valgmenighed mener vi, at det er en ny
måde at dyrke den grundtvigske tradition. Høre, lytte og samtale er der tradition for. At det så
sker ude i den frie natur, er måske noget nyt. Men som Anders Thyrring Andersen i sit foredrag
sagde:
”Slip Grundtvig--- for at finde ham igen.”
Det kan vi så tænke over i julen, hvor vi synger alle hans dejlige salmer.
Rigtig glædelig jul ønsker

Ida-Lykke Bang

Portoen er dyr – og kan forventes at blive endnu dyrere!
Derfor ønsker vi fremover at nedsætte den meget store udgift til forsendelser og i stedet bruge
foreningens midler til flere foredragsholdere og ture til glæde for alle foreningens medlemmer.
Det kan vi gøre ved at benytte elektronisk post (email).
Det vil sige, at alle medlemmer, der opgiver deres mailadresse til valgmenigheden, vil få
tilsendt omtaler af arrangementer, ture m.m. som email.
Medlemmer, som ikke har en mailadresse, vil fortsat modtage foreningens materialer pr. post.
Send derfor allerede nu en mail til Ida-lykke Bang på bangogbang@mail.dk med navn,
adresse og telefonnummer, så vi er sikre på at have en opdateret mailadresse på
medlemmer (inkl. støttemedlemmer).
- og husk også fremover at give besked, hvis I får ny mail, så I ikke mister vigtige
meddelelser.
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