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Julen, Solen og Sønnen
Fra Sankt Hans og indtil vintersolhvervet, hvor Solen står lavest på Himlen, 
bliver alting stedse dunklere. Sådan har det været siden arilds tid – og allerede 
de gamle vikinger vidste, at skulle man stå vinteren igennem, var det nødven-
digt at tænde kerter i karmene og rykke folk og fæ sammen, indtil Solen igen 
spredte guld på sky. Hvis vi havde fortalt dem, at vores ord for de sidste uger af 
dén tid – advent – betyder at komme, ville de ikke have undret sig. De ventede 
jo selv Solens genkomst! Havde vi tilmed sagt, at advent egentlig er en kort 
form for det latinske adventus domini, Herrens komme, og at vi ventede ikke 
bare Solens, men Guds egen søns genkomst, ville de dog nok have grinet i 
skægget – og måske troet, at vi var i færd med at tage dem i det. Næh, skæg 
for sig og snot for sig!

Der er imidlertid en indlysende sammenhæng mellem sol og søn. Solen bringer 
lys, så vi bedre kan se hinanden, og varme, så vi tør forlade vinterens hi og vove 
os ud i verden uden varmt overtøj. Den skinner til lys over land på Jord. Sønnen 
bringer oplysning, så vi bedre kan se os selv som det, vi er – Guds elskede børn 
– og varmer derved vores hjerter, så vi tør forlade os på hinanden og vove os ud 
i verden uden køligt overlæg. Han skinner til ny oplysning stor.

Solen er med andre ord naturens sindbilledsprog for Sønnen: et letfatteligt 
symbol for noget, der er større end den selv. Den tænkemåde kendte viking-
erne, som uden videre betragtede den nordiske mytologis guder som sind-
billedlige udtryk for andet og mere end dem selv, eksempelvis Odin for håbet 
om sejr, Heimdal for forstanden og Hel for døden.

Knudsen kendte den, da han skrev Se, nu stiger Solen. Jovist, der er sol i den 
salme – men der er også søn. Det billede danner sindets sprog helt selv. Og 
Ingemann kendte den, da han skrev Lysets engel går med glans – men i digter-
ens iver skrev han Sønnen som en anden Ikaros så tæt på Solen, at søn og sol 
smeltede sammen og blev til et, da de mødtes i horisonten. 

Jørgen Kjærgaard skriver i sin salmekommentar, at lysets engel er Solen. Men 
er Solen en engel? Har den øjne at se med og mund at kysse med? Hvad er 
søn, og hvad er sol? Spurgte vi vore vikinger fra før, ville de sikkert sige, at det 
er en strid om høvdingens skæg. Det er ikke til at afgøre – og hvorfor skulle vi 
flyve i skægget på hinanden over den slags? Når blot vi ved, at vi skal gå fra 
sol til søn. Fra lys til oplysning. Fra Solens hjul til Sønnens jul. Fra klarhed til 
klarhed. Og dét er da soleklart.

Isak Krab Koed



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.  

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

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.

Valgmenighedspræst
Isak Krab Koed

Skejbygårdsvej 19F 2. sal nr. 9 - 8240 Risskov
Tlf.: 2646 8054

Mail: isak@krabkoed.dk

Arrangementer og omtale
Hyggeeftermiddage
Torsdag d. 5. oktober og 9. november kl. 14:30-16:30
Nu er vi i gang med hyggeeftermiddage igen. Vi havde en rigtig dejlig eftermid-
dag i september. Der skulle selvfølgelig snakkes og fortælles en masse efter 
sommerpausen, sangstemmerne tonede frem igen med stor fornøjelse, og en 
god historie blev der også lyttet til. Kaffe og Anne-Maries lækre hjemmebag 
blev nydt med stor fryd.

Vi var mange, men hygger os gerne sammen med endnu flere. Kom endelig og 
tag gerne naboen, genboen, vennen eller veninden med.

Alle er velkomne.

Læsekreds: Din yndlingsforfatter næste gang?
Onsdag d. 27. september og to yderligere aftener i efteråret
Dette efterår har vi første aften forladt Jørgen Steins Havnstrup til fordel for 
Karen Blixens Afrika, da vi begyndte 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. Valgmenighedspræst Isak Krab Koed indleder 
aftenerne.

Ved redaktionens afslutning kendes de to næste datoer ikke, da de udmeldte i 
foregående kirkeblad måtte ændres på grund af sammenfald med foredrag i Nør-
hald, og erstatningsdatoerne blev besluttet 27. september af de tilstedeværende. 
De meldes i stedet ud per e-mail.

Husk selv at medbringe kaffe og kage.

Filmaften i valgmenighedskirken: Som i Himlen
Onsdag d. 22. november kl. 19:00
Denne aften i november afholder vi endnu en dejlig filmaften i valgmenighedskir-
ken. Denne gang skal vi se filmen “Som i Himlen” med Kay Pollak som instruktør:

Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin karri-
ere og trækker sig tilbage til sin barndomsby i Norrland. Det varer ikke længe, før 
Daniel bliver opfordret til at komme og lytte til det lokale kirkekor, som øver hver 
torsdag i forsamlingshuset – bare for at give nogle gode råd. Daniel har svært 
ved at afslå, og fra det øjeblik er intet som tidligere i den lille by. Koret udvikler sig 
og vokser, og Daniel får både venner – og fjender. Og han møder kærligheden…

Vi starter filmen kl. 19.00, og der vil efterfølgende være drøftelse af filmen over en 
kop varm kakao og hjemmebagte boller.

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at dele denne filmoplevelse med hinanden, 
og at I inviterer familie, venner, naboer osv. med til denne hyggelige aften.

Julehygge i præstegården
Søndag d. 3. december kl. 14:00
Det’ sørme - det’ sandt - de’cember. Og ganske vist er det ikke jul på slottet, 
der venter os, men sol ser ind i slot og vrå, og mon ikke, lysets engel også er 
lyslevende til stede i Mellerup Valgmenighed 1. søndag i advent? Et nyt kirkeår 
begynder, og julen står for døren. Derfor samles vi i menigheden til adventshygge 
i præstegården efter gudstjenesten 1. søndag i advent med æbleskiver, gløgg, 
en julehistorie, sang, kaffe og kage.

Julen har englelyd
Søndag d. 7. januar kl. 14:00
Det vidste Grundtvig ligeså klart som os, men her første søndag efter helligtre-
konger synger den på sidste vers. Fik du set det, du ville – fik du hørt din melodi? 
Denne søndag får du en chance til, når vi synger vi julen ud og går sammen ind 
i det nye år. Vi begynder med gudstjeneste kl. 14.00, og derefter går vi over i 



præstegården til helligtrekongerseftermiddag med kaffe, kage, sang og snak om 
året, der gik – og så er friskolens tidligere leder, Lisbeth Østergaard, vendt hjem 
til Mellerup og har lovet at komme forbi og fortælle en historie for os.

De sidste ting
Bestyrelsen arbejder endnu på efterårets program. Glæd jer derfor til at mod-
tage yderligere tidender per e-mail.

Siden sidst
Præsteindsættelse i Norddjurslands Valgmenighed

Lørdag d. 16. september en tidlig formiddag drog en lille flok Mellerup-folk til 
Norddjurs, nærmere betegnet til Vivild Kirke, for at deltage i indsættelsen af Nord-
djurslands Valgmenigheds nye præst, stud.theol. Signe Riis Helbo, der er kåret og 
kaldet ved enstemmig beslutning på et møde i menigheden.

Det blev en stemningsfuld indsættelsesgudstjeneste i en fyldt kirke, hvor provst 
Anders Holt gav en tale og læste biskoppens kollats op for de fremmødte, og hvor 
menighedens nyslåede præst holdt sin første prædiken. Efter gudstjenesten bød 
Norddjurslands Valgmenighed på frokost samt kaffe og kage nærved, og snakken 
gik lystigt mellem de mange taler af egnens præster, afgående valgmenighed-
spræst Karen Marianne Kristensen, folk af menighedens midte, familie – og under-
tegnede, der med kloge ord af Jakob Knudsen bød Signe velkommen som kollega 
og ønskede hende Guds velsignelse i sit kald.

Isak Krab Koed



Sensommermøde i Odder
Jo, der er en bid vej at køre til Odder, men det var absolut køreturen værd – og 
sædvanen tro blev der disket op med et formiddagskaffebord, da vi kom frem.

Det er altid oplevelsesrigt at være til gudstjeneste i en anden kirke end ”ens 
egen kirke”. Der er mange nye synsindtryk, som blander sig med præstens ord, 
orgelspillet og salmesangen. Et nyt maleri med ny lyd.

Med få skridt bevægede vi os fra kirken over i forsamlingshuset, hvor der var sket 
en forvandling fra snavsede kopper til et veldækket frokostbord.

Turen gik atter over i kirken, hvor vi ½ times tid sang fra salmebogen efter Kirsten 
Høgs velmotiverede valg.

Fra sang til foredrag – ja, kirkerummet kan meget. 

Jørn Henrik Petersen talte næsten manuskriptløst i en god times tid, han taler 
spændende og fængslende samt med en personlig begejstring, der bare smitter.

Hvad er en valgmenighed? Hvem er vi?
En valgmenighed er en del af Den Dan-
ske Folkekirke, som udgøres af de men-
nesker, der på tværs af sognegrænser har 
valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens 
præst. En valgmenighed har udstrakt 
selvstyre, der særligt kommer til udtryk 
omkring præstevalg og økonomi. Medlem-
merne betaler ikke kirkeskat, men et 
bidrag direkte til valg-menigheden, og me-
nigheden modtager ikke offentlig støtte. 
Menighedens anliggender varetages af 
en bestyrelse, der vælges på en general-
forsamling. Valg-menighedspræsten står 
under biskoppens og provstens gejstlige 
tilsyn og har tavshedspligt.

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, 
hvor også kirke og præstegård blev byg-
get, og dens første præst var den senere 
så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valg-
menighed er præget af et grundtvigsk syn 
på kirke og folkelighed: Det kristne me-
nighedsliv er samlet om det levende ord i 
gudstjenesten med dåb og nadver og med 
salmesangen som kendemærke, og ud fra 
interessen i ”oplysningen om livet” arrange-
res derudover forskellige andre møder, hvor 
vi sammen kan diskutere og glæde os over 
historie, litteratur og kultur. 
Alle er velkomne ved valgmenighedens 
gudstjenester og arrangementer. 



Endnu en gang trådte vi vejen over til forsamlingshuset – kaffeduften havde 
bredt sig over til kirkedøren.
Jeg skal ikke glemme at nævne, hvordan den summende snak, latteren og san-
gen understregede fællesskabets livlighed denne sidste søndag i august.

Vi har alle fået noget forskelligt og noget fælles med hjem fra dagen – sådan skal 
det være. Tak til Odder Valgmenighed. 

Hvor mødet bliver afholdt næste år, skal vi nok skrive om i kirkebladet – måske er 
der endnu flere, som kunne tænke sig at deltage.

Ellen Mønsted Larsen

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds-
præsten

Isak Krab Koed
Skejbygårdsvej 19F 2. sal nr. 9
8240 Risskov
Tlf: 2646 8054 

isak@krabkoed.dk

Kirkesanger Eskild Gundersen
Mastruphøjvej 18, Randers, 8641 5508

Organist Mona Kjersgaard 
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364

Graver Anne Kahr Hansen
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

Bestyrelsen

Formand Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19, Mellerup, 
8644 1818 el. 2192 8724 emoenstedlarsen@gmail.com

Næstformand Aage Blicher Jepsen
Fjordbakken 8, Mellerup, 8644 2085 maa@elromail.dk 

Kasserer Lone Beider Olesen 
Tingvej 17, Lindbjerg, 6071 5901 lone.beider@gmail.com  

Bygnings-
sagkyndig

Jesper Feldager 
Støvringgårdvej 46, Mellerup, 
2621 9786 jesperfeldager@gmail.com

Sekretær Mette Brask Christensen
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 5182 5628 mette@floden.dk

Uden for bestyrelsen, men med ansvarsområde

Kirkegårds-
værge

Anne-Marie Neimann Moestrup
Amtsvejen 133, Mellerup, 8644 1405 neimannmoestrup@gmail.com 

Besøg valgmenighedens hjemmeside på www.mellerupvalgmenighed.dk

Redaktion: Isak Krab Koed
Layout: Solveig Mønsted Hvidt



8. 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

12. nov. kl. 10.00 22. søndag efter trinitatis
Evangelietekst: Matt 18,21-35

3. dec. kl. 14.00 Julehygge i præstegården
1. søndag i advent
Evangelietekst: Luk 4,16-30

17. dec. kl. 10.00 3. søndag i advent
Evangelietekst: Luk 1,67-80

24. dec. kl. 15.00 Juleaftensdag
Evangelietekst: Luk 2,1-14

26. dec. kl. 10.00 Anden juledag
Evangelietekst: Matt 10,32-42

7. jan. kl. 14.00 Helligtrekongersmøde
1. søndag efter helligtrekonger
Evangelietekst: Mark 10,13-16

Gudstjenester

Alle er velkomne

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ
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