
Kære præster og emeriti i de grundtvigske valg- og frimenigheder! 
 
Det er tid for et konvent for valg- og frimenighedspræster 
 
Vi inviterer derfor til et konvent mandag d. 14. marts kl. 10.00-14.00 i Brückerstuen ved 
Ågård Frimenighed, Kirkebakken 6, 6040 Egtved. 
 
Program: 
 
1. Vi indleder med en drøftelse af, hvad det vil sige at være valg- og frimenighed i dag. 
 
 Udgangspunkt tages i hæftet ”Grundtvigsk – særnummer af Grundtvigsk Tidende” 
 – find det på https://grundtvig.dk/grundtvigsk/ - 
Siger det noget om vores menighedsforståelse, Kan vi bruge tidsskriftet i 
menighedssammenhæng, evt. til en temadag med menighedernes bestyrelser eller som 
refleksion over præstens opgave eller …. ?. 
Oplæg til drøftelse v. Laura Lundager Jensen. 
 
Vi håber vores fælles overvejelser vil lede frem til: 
 
2. Kollegial fælles samtale: 
 
Der har været udskiftning i mange embeder i løbet af de sidste par år. Der er helt sikkert et 
behov for udveksling af erfaringer indenfor de mange facetter af præstearbejdet i en fri 
menighed. 
Send endelig overvejelser til punktet på forhånd til Henrik Jensen på 
aagaardfrimenighed@gmail.com  - eller tag dem med. Det kan jo dreje sig om alt fra 
ritualbrug, ind- og udmeldelser til ansættelses- og pensionsvilkår m.m. 
 
 
Frokost 
 
3. Fælles udgivelse om frie menigheder i de grundtvigsk inspirerede kredse 
 
1. juni er der ansøgningsfrist til Grundtvigs Fond om tilskud til større projekter indenfor det 
grundtvigske. Fonden nedlægges d. 8. september. Der er derfor mulighed for at søge om et 
lidt større beløb. 
Vi har i styrelsen drøftet, at et større fælles projekt kunne være at forfatte et fælles hæfte/ 
mindre bog, der bredt beskriver, hvad det vil sige at være i en fri grundtvigsk menighed i 
dag. Oplæg til drøftelse v. Henrik Jensen 
 
Praktisk: 
 
Vi serverer kaffe og et rundstykke ved ankomst samt frokost. 
Foreningen dækker kørsel og vi opfordrer selvfølgelig til evt. samkørsel. 
Tilmelding til aagaardfrimenighed@gmail.com senest d. 9. marts. Tak. 

https://grundtvig.dk/grundtvigsk/


 
Vi håber at se mange af jer. 
 
De bedste hilsner 
Laura Lundager Jensen, Osted Valgmenighed og Henrik Jensen, Ågård Frimenighed. 
 
 
  


