Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Efteråret 2010
Sommeren er god for nogen. Hvis man er ung og kan rejse. Hvis man er gammel og kan besøge venner og
familie. Hvis man er midt imellem og kan få besøg af familie og venner. MEN er man alene kan sommeren
være streng. Man kan føle sig isoleret. Der foregår ikke så meget omkring en.
Men endelig kommer efteråret, og det er nu.
Aftenskolerne begynder. Kurserne begynder. Man kan melde sig til så meget. Men hvis man ikke har et
tilhørsforhold til noget, kan man også om efteråret føle sig frit svævende og ensom. Derfor er det dejligt, når
der kommer brev til én med invitationer.
Det gør der i dag. Frederiksborg Valgmenighed sender efterårsprogrammet ud. Som man kan se, så er der
gudstjeneste den første søndag hver måned. Der er foredrag i november. Rigtig meget at glæde sig til.
Samvær med andre. Et tilhørsforhold. Nogen at tale med efter gudstjenesterne. Det bliver dejligt.
Som det ses, så har vi fornyet hovedet på brevpapiret.
Der er efterhånden flere frikirker og valgmenigheder, men vi ønsker at gøre opmærksom på, at
Frederiksborg Valgmenighed er den eneste grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland.
Det må råbes ud.




Derfor skriv til mig, hvis I vil have flere programmer til at give til venner og bekendte.
Gør opmærksom på, at man kan læse om os på vores hjemmeside.
Kom med gode ideer og ønsker.

Der skal også gøres opmærksomt på, at vi gerne vil sende nyheder ud til vores medlemmer.
Også om, hvad der foregår andre steder. Det kan være svært at følge med i alle de gode tilbud, men hvis I
sender oplysninger til mig, skal jeg gerne videresende dem til alle i vores kreds.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Hvis du ikke selv har adgang til internettet, så få nyheder gennem en bekendt
eller et familiemedlem. Vi vil gerne sende nyheder til alle, der er tilmeldt vores nyhedsliste.
Man kan f.eks. melde sig til at modtage nyhedsmail på vores hjemmeside
www.frederiksborgvalgmenighed.dk
Men hvem er vores kreds?
Alle medlemmer og støttemedlemmer får brev fra os, og derfor er det nødvendigt at alle medlemmer får
indbetalt deres ”kirkeskat” til os, og at alle støttemedlemmer har betalt mindst 200 kr. for 2010.
Hvis man ikke betaler inden 1. november regner vi med, at I ikke ønsker at høre fra os længere.
Kan man ikke huske, om man har betalt, kan man til hver en tid henvende sig til vores kasserer: Reinhard
Längerich. Han har telefonnummer: 48 17 12 65 og email adresse: reinhard@post11.tele.dk
Nyd efteråret.
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