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- en del af folkekirken

Fra tårernes dal
til Himmerigs sal
I Selde Kirke i Salling er der et alterbillede udført af billedhuggeren Erik Heide.
Det er en stor flad rektangulær stenblok med et indhugget zig-zag mønster, der på
afstand kan minde om de musetrapper, vi laver til jul, og så er der en række gyldne
firkanter, som musetrapperne går op til.
Hverken børn eller voksne kan lade være med at spekulere over, hvad der mon er
inde bag de gyldne døre.
Måske vi har det som skoledrengen, der af præsten blev spurgt om noget, og
drengen så svarede: ”Ja, det ved jeg ikke, men når det er dig, der spørger, så er
det nok noget med Gud eller Jesus”.
Og sådan forholder det sig også i Selde Kirke. Alterbilledet med trapperne og de
gyldne døre ta’r sit afsæt i Jesu ord: ”I min fars hus er der mange boliger.”
Alterbilledet er som en høj etageejendom, hvor der løber trapper op til de gyldne
døre på de forskellige etager. I Guds hus er dørene ind til de mange boliger
naturligvis gyldne – hvad skulle de ellers være?
Et smukt og nyskabende billede på evangeliet:
”I min fars hus er der mange boliger”
– vi kan få husly hos Gud, så mange vi er, og så forskellige vi er. Om det er sandt,
får snusfornuften ikke noget svar på, men for troen er det en sandhed, der oplyser
både liv og død.
Endnu en kommentar til alterbilledet i Selde kan vi få i Grundtvigs
gudstjenestesalme: ”Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig” – Guds bolig ser vi ind i,
når vi hører evangeliet: ”i Himmerige//tør han indkige//frit på dit ord” - sådan siger
Grundtvig det, og så tilføjer han nogle af de smukkeste linjer i salmebogen:
”ja, i hans hjerte fra tårernes dal
trappe du bygger til Himmerigs sal.”
Hvis nogen skulle spørge, hvad
kristendom er - kort fortalt - så kan vi
roligt henvise til de ord!
God sommer
Erik S. Overgaard

Valgmenighedspræst

Jens Ø. Simonsen

Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ
Tlf.: 4032 4203
Mail: oehrberg@live.com
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 formanden.

Arrangementer og omtale
Sangaften

Vi minder lige om sangaftenen onsdag d. 11. april
Vi synger efter højskolesangbogen og Birrit Schmidt Andersen tager også nogle
nye sange med, som hun vil lære os. Birrit underviser til daglig på Randers
Musikskole og på nogle folkeskoler – hun er ferm på et klaver og ud i sangskatten.
Vi serverer kaffe og kage for kr. 30,- pr. person.
Vi har jo lige sunget 12 timer i forbindelse med, at DR K hyldede
højskolesangbogen.
Mon ikke stemmerne stadig er varme.

Eftermiddagsudflugt:

Kr. Himmelfartsdag – 10. maj i Stenvad mosebrugscenter.
Vi kører i egne biler og gør holdt ved smukke steder ved strand og skov på vej
til det spændende museum.
Det koster 100 kr. for entre og kaffe med boller og lagkage.
Tilmelding senest 1. maj til mig (40324203)
Ved tilmelding bedes I meddele
1) om I kører selv, og om I har ledige pladser i bilen,
2) og meddele om I ikke selv kører (vi skal nok finde pladser til alle).
Vi mødes ved valgmenighedskirken kl. 13.00. Vi vil være hjemme kl. 17.00 ca.
Jens Ø. Simonsen

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg og
Frimenigheder.
Lørdag 2. juni – søndag 3. juni 2018
på Vallekilde Højskole, Højskolevej 9, 4534 Hørve
Vært: Vallekilde Valgmenighed

”De grundtvigske valg- og frimenigheder i dag - overflødig eller uundværlig
røst i nutiden?”
- sådan spørger professor, cand. theol. Anders
Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet, i sit foredrag
Lørdag 2. juni på Vallekilde Højskole.
Efter foredrag og debat er der generalforsamling
efterfulgt af middag.
Om aftenen underholder skuespillere
fra Dragsholmrevyen. Aftenkaffe og
hyggeligt samvær.
Søndag 3. juni – kl. 10: Gudstjeneste i
Korskirken v. valgmenighedspræst
Janne Sulkjær.
Herefter kan man deltage i
én af to friluftsvandringer
Årsmødet slutter
med frokost kl. 13.

Priser og overnatning:
Se det detaljerede program på
www.friegrundtvigske.dk
Er der tvivl om noget: spørg Ellen Mønsted Larsen, tlf. 8644 1818 eller Erik S.
Overgaard, tlf. 3218 0186

Sommeraftenfest

Søndag d. 24. juni kl. 17:00
Vi afrunder halvåret og ønsker hinanden en god sommer.
Gudstjenesten er kl. 17 og derefter nyder vi medbragt madkurv eller smørrebrød
i præstegården / præstegårdshaven.
Øl, vin og vand kan købes. Der serveres kaffe.
Man kan bestille smørrebrød hos Mette Brask Christensen
mette@floden.dk eller 5182 5628, senest onsdag d. 20. juni.
Der vil være musikalske indslag, hyggeligt samvær, fællessang. Impulsive indslag
er der også plads til.
Velkommen til en hyggelig sommeraften.

Søndag 26. august i Mellerup Valgmenighed

sæt kryds i kalenderen!
Fælles sensommermøde for de østjyske valgmenigheder – Balle, Odder, Bering,
Norddjurslands og Mellerup
m. gudstjeneste, frokost, foredrag og sang.
Nærmere program i næste kirkeblad.

Siden
sidst
Kort referat fra generalforsamlingen.
Referatet i sin fulde længde kan læses på hjemmesiden.
Søndag den 25. februar havde vi generalforsamling i præstegården umiddelbart
efter gudstjenesten kl. 14.
Efter kaffe og dejligt hjemmebag med hygge ved 3 borde, gik vi i gang med
den årlige generalforsamling.
Ellen Larsen aflagde en fyldestgørende beretning om årets gang i såvel kirke
som på kirkegård. Jytte, Joan og Anne fik roser for deres fine indsats med
pyntning og rengøring af kirke og vedligeholdelse af kirkegård.
Udover kirkegang har kirken også været brugt til filmaften, og det har været en
succes som fortsætter.
Isak K. Koed opsagde sin stilling pr 30. nov. og stadfæstelsen af Isak er trukket
tilbage fra kirkeministeriet.

Jens Simonsen og Erik Overgaard har et fint samarbejde, som de vil varetage,
indtil der bliver fundet en løsning på præstesituationen. Bestyrelsen er i gang
med forberedelserne til et stillingsopslag af en ny præst, og man regner med
en ansættelse omk. aug./sept.
Der var en stor tak til alle, som bidrager med en opgave i valgmenigheden og
er med til at skabe en levende valgmenighed.
Jens Simonsen lagde i sin beretning vægt på, at Mellerup har en stærk vilje til at
kæmpe. Situationen er ikke ny for Mellerup Valgmenighed - der har været korte
ansættelser, lange ansættelser, hjælpepræster mm. Og pt kan valgmenigheden
prale med at have en præst med 40 års erfaring!
Vedtægtsændringerne blev godkendt og den endelige godkendelse sker på en
ekstraordinær generalforsamling den 18. marts efter gudstjenesten.
Ellen M Larsen og Jesper Feldager blev genvalgt til bestyrelsen, Anne Marie
Neimann genvalgt som suppleant.
Anne Lise genvalgt som revisor, og Holger Lund genvalgt som revisor suppleant.
Jonna Krabsen

Bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Der er ingen ændringer i bestyrelsen og heller ikke i fordelingen af
bestyrelsesposter.

Hvad er en valgmenighed?

Hvem er vi?

En valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke, som udgøres af de mennesker, 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. Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men et
bidrag direkte til valg-menigheden, og menigheden modtager ikke offentlig støtte.
Menighedens anliggender varetages af
en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Valg-menighedspræsten står
under biskoppens og provstens gejstlige
tilsyn og har tavshedspligt.

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890,
hvor også kirke og præstegård blev bygget, og dens første præst var den senere
så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn
på kirke og folkelighed: Det kristne menighedsliv 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” arrangeres 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.

Herunder ses bestyrelsen.
Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 18. marts blev de nye vedtægter
vedtaget.
Vedtægterne er nu sendt til godkendelse hos biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds- Jens Ø Simonsen
præsten
Sandagervej 26, Assentoft			
8960 Randers SØ
Tlf.: 4032 4203
Kirkesanger
Organist
Graver

oehrberg@live.com

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
01. apr.

kl. 10.00

Påskedag
Matt. 28,1-8

15. apr.

kl. 10.00

2. søndag e. påske
Johs. 10,22-30

29. apr

kl. 10.00

4. søndag e. påske
Johs. 8,28-36

06. maj

kl. 10.00

5. søndag e. påske
Johs. 17,1-11

20. maj

kl. 10.00

Pinsedag
Johs. 14,15-21

27. maj

kl. 10.00

Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20

02.-03. jun. kl. 10.00

Årsmøde i Vallekilde
Læs nærmere inde i bladet

10.jun.

kl. 10.00

2. søndag e. trinitatis
Lukas 14,25-35

24. jun.

kl. 17.00

4. søndag e. trinitatis
Matt. 5,43-48
Sommerfest. Læs nærmere inde i bladet

12. aug.

kl. 10.00

4. søndag e. trinitatis
Luk. 7,36-50

26. aug.

kl. 10.30

13. søndag e. trinitatis –
Matt. 20,20-28
De østjyske valgmenigheders
efterårsmøde i Mellerup

Alle er velkomne

- en del af folkekirken

