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Indbydelse 
 

Søndag den 24. november 2019 kl. 10.30 
 

Den sidste søndag i november 2019 er det 110 år siden, at kirkebygningen i Ullerød 
blev indviet. 
I al den tid har en fri grundtvigsk menighed haft til huse her. Først som frimenighed 

og siden som valgmenighed.  
I 1971 blev kirken overdraget til Ullerød Sognemenighed.  

 
Fødselsdagen er samtidig Frederiksborg Valgmenigheds næstsidste gudstjeneste, idet 

vi har vores traditionelle adventsarrangement den første søndag i advent. Selvfølgelig 
er det trist, at en valgmenighed ophører, men den frihed og det folkelige og kirkelige 
liv som skaberne af de grundtvigske fri- og valgmenigheder oprindelig ønskede, findes 

i dag i mange af vore sognemenigheder.  
 

Valgmenigheden har haft et langt virke og et godt og frugtbart samarbejde med 
sognemenigheden i Ullerød.  
 

Det vil Frederiksborg Valgmenighed gerne 
sige stor tak for. Lige som det er værd at 

fejre, at Ullerød Sognemenighed fortsætter 
i den kirke, der blev bygget og udsmykket 
af den grundtvigske menighed for 110 år 

siden. Vi indbyder derfor til en 
festgudstjeneste, hvor præsterne fra både 

valgmenigheden og sognemenigheden står 
for gudstjenesten.  
Ved gudstjenesten spiller organist Lars 

Linderod, og i forlængelse af gudstjenesten 
fortæller Lars Thorkild Bjørn træk af kirkes 

historie. Derefter serverer kirketjener Helle 
Kaspersen kirkekaffe i glasgangen. 
 

Dagen afsluttes med en let frokost i mødelokalet. Alle er velkomne, men en tilmelding 
er nødvendig. 
                                     

Hvem:  Frederiksborg Valgmenighed og Ullerød Sognemenighed fejrer Ullerød 

Kirkes 110 års fødselsdag med en festgudstjeneste.  
 

Hvor:  I Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143 i Hillerød. 
 

Hvornår:  Søndag den 24. november 2019 kl. 10.30 
 

Deltagere: Alle er velkomne.  
 

Tilmelding: Ida-Lykke Bang tager imod alle spørgsmål om dagen. 
 Ved gudstjenesten kl. 10.30 er der plads til alle, der ønsker at være 

med. Hvis man ønsker at deltage i en let frokost, kræver det tilmelding 

til bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60 senest en uge før. 
 

Du kan stadig følge med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk 
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