Præsteteamet i Frederiksborg Valgmenighed
Søndag den 19. juni 2011 i Helsingør Domkirke spurgte et forundret og opmærksomt menneske
mig, hvordan det dog gik til, at Danmarks mindste grundtvigske valgmenighed fremover skulle
have to præster.
Denne vidunderlige søndag havde jeg og mange andre den store glæde at deltage i
ordinationsgudstjenesten i Helsingør. Jeg ankom fra Århus til Sundbyen og den smukke Domkirke i
lavt og stærkt medlys.
Min nye kollega, cand.teol. Birgit Berggrensson, blev på denne midsommereftermiddag ordineret.
Det var stort at være med til, både personligt og kollegialt. Nu er Birgit min kollega i Frederiksborg
Valgmenighed.
Vi er begge teologisk uddannede og har tillige gennemgået Pastoralseminariets uddannelse. Birgit
og jeg er medlemmer af Frederiksborg Valgmenighed, den grundtvigske valgmenighed i
Nordsjælland. Vi er medlemmer af en dejlig, dynamisk bestyrelse.
Vi er begge stadfæstede som præster af Kirkeministeriet, vi er begge ordineret af biskop over
Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel; vi står begge under tilsyn af provst over Hillerød provsti, Jørgen
Christensen, og vi er begge præster i Frederiksborg Valgmenighed. Igennem de netop nævnte
relationer markerer sig Valgmenighedens folkekirkelige tilhørsforhold
Vi deler altså mange grundlæggende ting, men vore opgaver er lidt forskellige.
Birgit er vores pilgrimspræst med alt hvad dét indebærer. Birgit har både afholdt nogle og planlagt
mange flere pilgrimsvandringer – læs herom på vores hjemmeside. Birgits virksomhed kommer
efterhånden også til at omfatte retræter. Birgit har holdt og vil forhåbentlig også fremover holde
foredrag for os en gang imellem.
Jeg er prædikant ved Frederiksborg Valgmenigheds otte årlige søndags-gudstjenester og vores
årlige 4. majaftensgudstjeneste. Jeg afholder begravelser, bisættelser, når det er nødvendigt og
vielser og dåb, når nogen ønsker det. Desuden besøger jeg gerne medlemmer og støttemedlemmer,
og fører samtaler i tlf. og har løbende brev- og e-mail korrespondance med medlemmer,
støttemedlemmer, kirkegængere og øvrige interesserede. I ny og næ har jeg holdt foredrag.
Endvidere er hverken Birgit eller jeg lokale. Birgit er dog langt tættere på end jeg. Birgit bor i
Farum og jeg i Århus.
Og nu tilbage til det nævnte spørgsmål om dobbelt præstebemanding i Frederiksborg
Valgmenighed.
I kraft af Valgmenighedsloven er det muligt at knytte en assistent til valgmenighedens præst.
Bestyrelsen har haft det på årsmødet i februar 2011 der var enighed om at det er en god ide og
indleder nu et aftalt samabejde med Birgit, såvel i bestyrelsen som i præsteteamet.
Frederiksborg Valgmenighed ønsker fortsat at fastholde gudstjenester, 4.maj aften,
foredragsvirksomhed, samarbejde med Grundtvigs Højskole som vores profil. Vi er også en del af

Grundtvigs Forum, nu det eneste sted i Nordsjælland, hvor det er repræsenteret. Som noget meget
væsenligt har vi nu tilføjet pilgrimsvandringer og retræter.
Med denne udvidede vifte af arrangementer kan vi medvirke til, at endnu flere får mulighed for at
høre kristendommen gjort gældende i deres tilværelse. Jo flere steder, vi kan dele ”livets ord” som
kilde til tydning af liv, død, kærlighed og fællesskab, jo friere og rigere kan menneskelivet blandt os
udfolde sig.
Intet er forandret. Men noget meget vigtigt er styrket. Det gælder mangfoldigheden i den
teologiske formidling og samarbejdet om opgavernes løsning. Såvel det åndelige som det praktiske
felt får styrke deraf. Jeg glæder mig over denne forstærkning af fællesskabet i valgmenigheden og i
vort indbyrdes team.
Gid det må glæde og gavne os alle i og omkring Frederiksborg Valgmenighed..
Fra mig som præst gennem ni år, skal der således lyde et varmt velkommen til Birgit..
Søndag den 2. oktober 2011 vil vi ved gudstjenesten kl. 14 markere valgmenighedens velkomst til
Birgit. Vores provst, Jørgen Christensen, vil være tilstede ved gudstjenesten.
Mie Lervad Thomsen

