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- en del af folkekirken

Valgmenighedspræst

Isak Krab Koed

Vi vil fred her til lands
Det er midsommer, og rundt om i landet er familier draget hjem, hver til sin by, for
at samles om Sankt Hans-bålet med byens folk. Det er en gammel, dansk tradition. Vores blus er et vågeblus, for ved Sankt Hans vender året. Mørket tager til.
”Winter is coming,” som de siger i tv-serien Game of Thrones – og så er det godt
at have et lysende, knitrende bål være sammen om.

Skejbygårdsvej 19F 2. sal nr. 9 - 8240 Risskov
Tlf.: 2646 8054
Mail: isak@krabkoed.dk
Besøg
Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe eller e-maile og træffe
en aftale. Man kan også benytte sig af præstens træffetid, som står på hjemmesiden.
Dåb
Aftale om dåb træffes ved at ringe til valgmenighedspræsten.
Bryllup
Dato for bryllup aftales med præsten. På borger.dk udfyldes en ægteskabsattest, hvorefter
man modtager en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, afleveres til
bopælssognet og i kopi til valgmenighedspræsten. Eventuel ansøgning om navneændring
udfyldes også på borger.dk.

For ild giver tryghed. Hvis man overnatter i ødemarken, er ilden det, der holder
de vilde dyr på afstand. De bliver ilde til mode af den og holder sig væk. Det
samme sagde overtroen i gammel tid om de onde kræfter, man mente lurede –
også i mennesker. Derfor synger vi: ”Hver by har sin heks, og hvert sogn sine
trolde.” De blev brændt på bålet. Vi ville fred her til lands.

Begravelse eller bisættelse
Ved dødsfald henvender man sig til bedemand eller til præsten.
Aftale vedr. valg af gravsted træffes med kirkeværgen, formanden eller graveren.

Freden vil vi stadig. Derfor samledes vi også i år om bålet og sang Holger Drachmanns vise. Overtroens hekse og trolde er heldigvis en saga blot – men hvad
skal holde os til ilden i dag og være vort værn mod tvivlende kolde hjerter i mødet
med den ondskab og ufred, der er i vores tid?

Ferieplan

Sankt Hans er en folkelig måde at sige Johannes Døberen på, og det er egentlig
hans fødselsdag, vi fejrer. Døberen hedder sådan, fordi det var ham, der døbte
Jesus. Da han havde gjort det, fortælles det i Johannesevangeliet, at Helligånden
dalede ned fra Himlen og blev over Jesus som en due. Dén Helligånd, som i
pinsen kom over disciplene som tunger af ild efter Jesu død og opstandelse, så
Johannes altså allerede dengang.
Disciplene havde siddet i Jerusalem og ventet, helt udslukte af sorg og ængstelse, men da de fik disse tunger af ild over sig, duede de igen. For ild giver
tryghed. De blev ildfulde af Guds duelige ild, og fra deres munde lød lysende,
knitrende ord på mange modersmål, som var gode at samles om. De ville fred
her til lands, Guds fred, og ordene spredtes som en løbeild. Og der går sjældent
røg af en brand, uden at der er ild i den.
Isak Krab Koed

Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af valgmenigheden, skal du udfylde en indmeldelsesblanket.
Du kan få den ved henvendelse til præsten eller finde den på hjemmesiden.

Isak, vores præst, holder ferie i ugerne 27, 28, 29 og 33 samt d. 21. august.
Uge 27, 28 og 33 samt d. 21. august bedes man i stedet henvende sig til:
Jens Simonsen, tidl. valgmenighedspræst, tlf. 4032 4203.
Uge 29 bedes man i stedet henvende sig til:
Erik Overgaard, tidl. frimenighedspræst, tlf. 2057 6710
Anne, vores graver, holder ferie i ugerne 27, 28 og 29.
Uge 27 bedes man i stedet henvende sig til:
Aage Blicher Jepsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 8644 2085
Uge 28 bedes man i stedet henvende sig til:
Anne-Marie Moestrup, kirkegårdsværge, tlf. 8644 1405 / 6175 1874
Uge 29 bedes man i stedet henvende sig til:
Ellen Mønsted Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 8644 1818 / 2192 8724

Arrangementer og omtale

De østjyske valgmenigheders sensommermøde

Søndag d. 27. august kl. 10:00-14:30 i Odder Valgmenighed
På grund af kirkehøjskolens sammenfald med reformationsjubilæet har vi i 2017
kun et fælles dagsarrangement med den østjyske valgmenigheds-kreds.

Til gengæld udvider vi sensommermødeprogrammet, så det bliver en
blanding af det hidtidige sensommermøde og en kirkehøjskoledag –
både med gudstjeneste, sang og foredrag.
I år er det Odder Valgmenighed, som er vært ved mødet.
		
Programmet ser ud som følger:
10.00 Kaffe i forsamlingshuset
10.30 Gudstjeneste i Odder Valgmenighedskirke ved Kirsten Høg
11.30 Frokost i forsamlingshuset
12.30 30 minutters sangtime ved Kirsten Høg
13.00 Foredrag ved prof.dr.phil et lic.oecon.
Jørn Henrik Petersen: ”Velfærdsstat og
konkurrencestat i luthersk perspektiv”
14.30 Kaffe, sang og tak for i dag
Deltagerpris inklusive forplejning (såvel kaffe som frokost) er 200 kr.
Tilmelding skal ske til Ellen (emoenstedlarsen@gmail.com) senest d. 9. august.
Vel mødt til en hyggelig og interessant dag med vores venskabsmenigheder
i det østjyske!

Hyggeeftermiddage

Torsdag d. 7. september, 5. oktober og 9. november kl. 14:30-16:30
Vel mødt efter sommerpausen til vores månedlige hyggeeftermiddag, hvor den
som altid står på kaffe, kage, højskolesang, en god snak – og en lille historie.
Kaffen koster 20 kr.
Alle er velkomne.

Skal du konfirmeres i 2018?
- Kom til indskrivning i
Mellerup Valgmenighed
Søndag d. 10. september kl. 10:00
Anden søndag i september holder vi konfirmandindskrivning i menigheden. Kommende
konfirmander og deres forældre indbydes
derfor til gudstjenesten søndag d. 10. september kl. 10. Umiddelbart derefter går vi
over i præstegårdens konfirmandstue og
ordner tilmeldingen. Valgmenigheden byder
på sodavand, kaffe og småkager.
Konfirmationsforberedelse er for alle børn,
som har lyst til at være med. Børn af valgme-

nighedens medlemmer skal ganske enkelt blot tilmeldes. Børn af ikke-medlemmer,
der gerne vil konfirmeres i valgmenigheden, kan blive det ved, at deres forældre
melder sig ind eller betaler kr. 1.750 kr. ved tilmeldingen til dækning af støttemedlemskab af menigheden samt selve konfirmationsforberedelsen. Medbring en
kopi af de kommende konfirmanders dåbsattest. Børn, som ikke er døbt, men
gerne vil konfirmeres, skal døbes inden konfirmationen – det finder vi ud af!
I forberedelsen skal vi tale om det vigtigste i den kristne tro, øve os på kristen
praksis – bøn, gudstjenestefejring, bibellæsning og salmesang – og ikke mindst
have det skægt. Forberedelsen varer 1½ time ugentligt og munder ud i konfirmation Store Bededag 2018 kl. 10:30. Vi ses!

Læsekreds: Karen Blixens Skygger på Græsset

Onsdag d. 27. september, 25. oktober og 29. november kl. 19:00
Sidste sæson i læsekredsen bød blandt andet på Josefine Klougarts debutroman om sin barndom på Mols, Stigninger og fald, Franz Kafkas absurde komik
i Processen og Jacob Paludans store dannelsesroman, Jørgen Stein. Dette efterår forlader vi Jørgen Steins Havnstrup til fordel for Karen Blixens Afrika, når
vi begynder med Skygger på Græsset, den mindre kendte – men ikke mindre
fremragende – toer til hendes filmatiserede klassiker Den afrikanske farm. Hvad
læser vi resten af året? Det bestemmer vi sammen i læsekredsen fra gang til
gang. Mød op og læs Blixen med os i september – måske læser vi din yndlingsforfatter næste gang? Valgmenighedspræst Isak Krab Koed indleder aftenerne.
Husk selv at medbringe kaffe og kage.

Siden sidst

Hvordan livet også kan leves

I læsekredsen beskæftiger vi os mest med skønlitteratur. Det er dog ikke en planlagt begrænsning. Anden form for litteratur kan også tages op. Den enkelte
deltager har selv indflydelse på, hvad der skal læses.
I årenes løb har vi læst tekster med meget blandet indhold. Vi har læst klassikere
af både danske og udenlandske forfattere, ligesom vi har læst værker af nye og
nyere danske forfattere. At læse er at skaffe sig indsigt i tilværelsesvilkårene.
Ingen kan nå at opleve det hele selv, så det er berigende at høre fra andre,
hvordan livet også kan leves.
Det er godt at læse alene, give sig tid til at vende og dreje en bogs indhold for sig
selv. Men det er også godt at dele sine læseoplevelser med andre. Det er det, vi
gør i læsekredsen.
Jens Aagaard

Hilsen fra årets
konfirmander

Vi syntes at konfirmationsforberedelsen var sjov, hyggelig og spædende. Vi har haft mange gode
stunder og vi har grint rigtigt
meget. Vi har hørt forskellige historie, bl.a. moses og de ti bud og
om Martin Luther. Vi har været på
byvandring i Randers og været til
gudstjeneste på et plejehjem.
Alt i alt har det været et godt forløb, og vi har lært meget og hyggede os.

Et højt ”Mangfoldig tak!” skal også lyde herfra for endnu en hyggelig og oplevelsesrig dag! Norddjurslands Valgmenighed har heldigvis lovet også at tage os
med næste år. Vi håber, de holder bedre ord end kongen – og glæder os allerede!
Isak Krab Koed

Dødsfald

Jørgen Møller døde d. 2. juni og blev
bisat fra Støvring Kirke d. 9. juni.

Æret være hans minde

Konfirmanderne

Kr. Himmelfartsudflugt:
Sol over heden og Langkniv i gruberne

Tidlig formiddag Kr. Himmelfartsdag drog en flok gode Mellerup-folk afsted for
at springe på en bus udenfor Randers og tage med Norddjurslands Valgmenighed på udflugt – i år til Hjerl Hede og Daugbjerg Kalkgruber.
Straks i bussen gik snakken lystigt, og da vi holdt
rast med morgenbrød, kaffe
og en bitter til, gik den kun
desto lystigere. Den danske
sommer sveg os ikke ved
denne lejlighed, så Hjerl
Hede var en lys og solrig
oplevelse med dens gamle
gårde, værksteder og høns
på stierne. Da gæssene
viste sig, havde vi også en
gåsepige med til dem. Karen Marianne gav en mægtig
prædiken, da vi holdt gudstjeneste i den romanske kirke på en bakketop over landsbyen. Undervejs fik vi
gæster, der kom ind fra heden i mere end én forstand.
I kalkgruberne hørte vi om Jens Langknivs lange liv som fredløs i og omkring
gruberne – og om, hvordan han mødte kongen i mosen, som lovede ham og
hans gamle mor benådning, mod at Jens fandt vejen ud. Ifølge Jeppe Aakjær
fik Langkniv sagt ham et ”Mangfoldig tak, gue kong!” for det generøse løfte.

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds- Isak Krab Koed
præsten
Skejbygårdsvej 19F 2. sal nr. 9
8240 Risskov
Tlf: 2646 8054
Kirkesanger
Organist
Graver

isak@krabkoed.dk

Eskild Gundersen
Mastruphøjvej 18, Randers, 8641 5508
Mona Kjersgaard
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364
Anne Kahr Hansen
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

Bestyrelsen

Formand
Næstformand
Kasserer
Bygningssagkyndig
Sekretær

Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19, Mellerup,
8644 1818 el. 2192 8724
Aage Blicher Jepsen
Fjordbakken 8, Mellerup, 8644 2085
Lone Beider Olesen
Tingvej 17, Lindbjerg, 6071 5901
Jesper Feldager
Støvringgårdvej 46, Mellerup,
2621 9786
Mette Brask Christensen
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 5182 5628

emoenstedlarsen@gmail.com
maa@elromail.dk
lone.beider@gmail.com
jesperfeldager@gmail.com
mette@floden.dk

Uden for bestyrelsen, men med ansvarsområde

Kirkegårdsværge

Anne-Marie Neimann Moestrup
Amtsvejen 133, Mellerup, 8644 1405

neimannmoestrup@gmail.com
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Gudstjenester
25. jun.

kl. 17.00

Sommerfest
2. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Luk 14,16-24

06. aug.

kl. 10.00

8. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Matt 7,15-21

27. aug.

kl. 10.30

Odder Valgmenighedskirke
11. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Luk 18,9-14

10. sep.

kl. 10.00

Konfirmandindskrivning
13. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Luk 10,23-37

24. sep.

kl. 10.00

Høstgudstjeneste
15. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Matt 6,24-34

08. okt.

kl. 10.00

17. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Luk 14,1-11

29. okt.

kl. 10.00

20. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Matt 22,1-14

Gudstjeneste på Åbakken
tirsdag d. 22. august kl. 14:30.

Alle er velkomne

