Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Midsommerhilsen
Lige nu er der en stille tid i Frederiksborg Valgmenighed, men
vinteren har været fuld af aktiviteter.
Vores 4. maj gudstjeneste var velbesøgt, og foredraget af Sten Ove
Rasmussen var meget fint. Han havde samme dag en kronik i
Kristeligt Dagblad: Da den danske retsstat forkrøblede.
Til efteråret fortsætter vi med gudstjenester, som vi plejer, den
første søndag i måneden.
Desuden bliver der pilgrimsvandringer og foredrag.
Programmet bliver sendt ud i august. Vi forventer, at der kommer
mange til vores foredragsaftener, for prisen på VUC og
aftenskolerne stiger.
Første søndag i advent har Poul Henning Bartholin lovet at afslutte året med et foredrag om Primo
Levi’s bog: ”Hvis dette er et menneske.”
”Forkundskaber ere nyttige”, skrev H.C. Andersen
Derfor skriver vi om det nu, så man evt. kan nå at læse bogen inden. Kan lånes på biblioteket i en
fin ny udgave, som indeholder tre af Primo Levi’s romaner.
Da vi havde foredrag på Grundtvigs Højskole deltog Ole Vind. Han har været lærer på højskolen,
og er en stor kender af Grundtvig. Ole Vind delte årsskriftet ud, så vi kunne læse lidt om skolen.
Ole Vinds indlæg er interessant, og da jeg har fået lov til at udsende det, kan de, der ikke var med,
få en mulighed for at læse det.
Alle taler om den store rejseaktivitet, der er om sommeren, men der er også mange, der har rolige
dage med tid til fordybelse og læsning af gode bøger.
Hvis nogen vil i kontakt med mig, så er jeg hjemme hele sommeren.
Man kan træffe mig på 48 26 65 12 eller 30 12 62 60
Mail læser jeg også hver dag. Jeg modtager altid gode råd.
Rigtig god sommer ønsker
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