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Drøm og handling
Den gamle pagt og den nye pagt. Hvad er det?
Pagten, som årets DR- julekalender hed, er nok det, som flest mennesker kommer til at tænke på,
når ordet pagt bliver nævnt. Det gør heller ikke noget, for slutningen var rigtig fin, og hvis
Grundtvig ikke havde været så synlig undervejs frem mod den 24. december, så blev han det, i
den sidste udsendelse.
Grundtvigs ånd blev nævnt, og det var i forbindelse med livet og det sociale liv omkring en skole
i en lille by i nutiden, at Grundtvigs ånd blev fremhævet som noget positivt.
Men Grundtvigs ånd har altid haft det med at være svævende. Selv da jeg gik på Grundtvigs
Højskole, blev jeg ikke klar over hvad det var. Senere da vi skulle opdrage vores børn blev det
endnu mere vanskeligt. Hvad er det? Hvad er en grundtvigianer? Et grundtvigsk hjem? En
grundtvigsk præst? Der må være mange andre, der lige som jeg gerne vil vide, hvad det er? Det
kan kun komme frem og blive konkret, hvis vi taler om det. Leder efter det.
Måske skal vi helt tilbage til 1100–tallet for at blive klogere og frie af alle de skrevne og sagte
ord, som kan være så uforståelige eller direkte frastødende. Rose Marie Tillisch har haft stor
glæde af at læse Hildegard af Bingen for at komme frem til en ren kristendom. Det vil vi høre om
i studiekredsen i januar måned. For hvor er der dog sagt og skrevet meget som forplumrer billedet. Når Grundtvig gjorde oprør, var det hårdt for ham selv, men vi beundrer ham for det. Vil det
så sige, at en grundtvigianer er en, der gør oprør? Jeg mener, at det, der kendetegner en grundtvigianer er trangen til at søge oplysning, diskutere og ikke godtage normer. Men hvor diskuterer
man det i dag? Det vil vi gøre de tre studieaftener i januar og aftnerne vil blive fulgt op af en
samtaledag om tro den første søndag i februar. Det er ikke en forudsætning at have været med i
studiekredsen for at være med i samtaledagen. Samtaledagen om tro er imidlertid ved at være en
tradition. I i år ledes dagen af Rose Marie Tillisch og Mie Lervad Thomsen. Alle kan være med.
I Nordsjælland er der mange kirker, som har fine menighedsaftener, hvor meget bliver diskuteret,
men vi har ikke for mange, og derfor opfordrer bestyrelsen i Frederiksborg Valgmenighed om at
komme til samtaledagen. Vi kan ikke leve videre på det, der engang var. Vi må have grundtvigianismen frem til lysets overflade. Maya Ilsøe gjorde sit i julekalenderen, nu må vi gøre vores for
at bevare og forny et symbol på frihed, nemlig den grundtvigske valgmenighed her i Nordsjælland.

Kniven på Struben
Hvis ikke, der kommer nye medlemmer i Frederiksborg Valgmenighed og nye medlemmer i
valgmenighedens bestyrelse indenfor det næste halve år, må generalforsamlingen i marts 2010
overveje, om valgmenigheden skal lukke. Det ønsker vi ikke. Ønsker du det? Vi vil hellere se den
medlemsstatus, vi oplever for tiden som et skridt på vej hen mod en ny valgmenighed, født af den
gamle: En ny kirke i en gammel kirke.
Hvad skal der til, for at det skal lykkes?
 At mange af de mennesker, der holder af en god debat om eksistentielle problemer, bliver
støttemedlemmer eller direkte melder sig ind i valgmenigheden.
 At mange af de mennesker, der nu er støttemedlemmer, går skridtet videre og melder sig
ind i valgmenigheden.
 At en lille del af de mennesker, der nu melder sig ind i valgmenigheden, går ind i enten
frivilligt medlemsarbejde eller bestyrelsesarbejdet.

Vi indbyder i den anledning alle, gamle som nye, kendte som ukendte, til den årlige dag om Tro.

Søndag den 7. februar fra 9.00 til 14.00

Samtaledag
om Frederiksborg Valgmenigheds fremtid
Lederne bliver teolog, præst og proceskonsulent Rose Marie Tillisch og Mie Lervad Thomsen,
valgmenighedens egen præst.
Programmet om formiddagen og frokosten koster 50 kr. for medlemmer og støttemedlemmer.
Gæster må betale 100 kr. eller overveje at blive medlemmer. Udførligt program bliver i midten af
januar lagt på hjemmesiden, hvorfra man kan printe programmet ud og give det til venner og
bekendte. Man må gerne medbringe drikkevarer.
Vi afslutter dagen med gudstjeneste kl. 14.00 med en spændende dialogprædiken ved de to
præster. Efterfølgende kaffe. Man er velkommen til at deltage i hele dagen eller dele heraf.
Tilmelding til dagen kan ske på bangogbang@mail.dk gerne inden 1.februar.
Eller telefon 48 26 65 12 og 30 12 62 60.
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