Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Netværk.
Unge mennesker gør meget for at opbygge et netværk omkring sig. De bruger ofte de nye
elektroniske medier til det.
Ældre bruger måske oftere at melde sig ind i foreninger.
Det er godt at dele godt og ondt med andre. Sådan synes de fleste - uanset alder.
I Frederiksborg Valgmenighed er der mange, der har fået et netværk. Jo flere gudstjenester,
foredrag eller pilgrimsvandringer, man har deltaget i, jo flere kommer man til at kende, som
interesserer sig for eksistentielle spørgsmål. Jo flere ting man har oplevet sammen, jo bedre
bliver det at mødes. Man får meget at samtale om.
Det er dejligt at være sammen med unge mennesker, men det er også dejligt at tale med
mennesker, som har levet i det samme tidspand, som en selv. Så er der ikke så mange ord,
der skal forklares.
Når en ældre siger: ”Krigen”, så ved man, at der tænkes på anden verdenskrig. Hvorimod en
ung spørger: ”Hvilken krig?” Frederiksborg Valgmenighed er imidlertid ikke blot for ældre.
Hver gang der kommer unge mennesker, bliver vi meget glade. Det er imidlertid en kendt sag,
at de unge har travlt. Når de kommer sent hjem, er det svært at tage af sted igen. Til næste
år prøver vi at have et arrangement en fredag aften og lørdag eftermiddag, for at de
mennesker, der skal op på arbejde måske lettere kan komme, end hvis det er en
hverdagsaften. Vi prøver nye veje.
Bestyrelsen som alle bor her i Nordsjælland har gjort meget for at Frederiksborg Valgmenighed
skal blive kendt. I medlemmer må også gerne gøre reklame for os. Fortæl om os og tage
venner med til vores arrangementer. Vi er meget glade for at kunne udsende et program for
første halvdel af 2012 allerede nu før jul. I kan udprinte flere programmer fra vores
hjemmeside, eller I kan henvende jer til nogen i bestyrelsen for at få flere programmer til
venner og bekendte eller opslagstavler rundt omkring. Bestyrelsens navne og adresser står på
hjemmesiden under
”Om os”. Frederiksborg Valgmenigheds præst bor i Aarhus, men kan altid træffes på telefon og
mail.
Frederiksborg Valgmenigheds præst, Mie Lervad Thomsens mailadresse er:
amlervadt@hotmail.dk og telefonnummer er: 61 60 05 48
Jeg håber, at I alle har nogen at dele glæde og sorg med her til julen, som kan være en god
tid for mange, men en svær tid for andre.
Rigtig glædelig jul
ønsker
Ida-lykke Bang
I januar udsendes der invitation til Dagen om tro. Støttemedlemmer har gratis adgang til
dagen, hvis de har indbetalt bidrag for året 2012. Man opfordres til at betale mindst 200 kr.
Valgmenighedens kontonummer er Nordea 2276 0104464811. Hvis man ikke kan overføre
penge via netbank, kan man gå ind i en afdeling af Nordea og få dem til at overføre pengene.
Frederiksborg Valgmenigheds kasserer er Reinhard Längerich, som man kan træffes på
48 17 12 65, hvis der er spørgsmål.
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