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- en del af folkekirken

- du favre, skærsommer Nu er det sommer i landet. Sommer er lange solskinsdage. Sådan var det i
gamle dage – i erindringen.

Der kan skrives smukt om det budskab, som den står så støt i byen og i landskabet og taler om.
Jeg ønsker jer en god sommer.
Jens Ø. Simonsen

Men i virkeligheden er den tit sådan, at mange flygter fra den til varme og sol i
syden.
Når varmen dernede ikke er til at holde ud, kan man gå ind i en kølig kirke og
svales og hvile og snuse duft af mystik. Der er noget, som ikke forandres, mærker man. Det emmer af tidløshed. Det er fremmedartet.
Sommeren, den danske sommer, er her nu. Frodigheden betager. Der er grønt
overalt. Det er godt for øjnene, siger man. Det er godt for sjælen.
Men ak, det varer kun kort.
- du favre skærsommer, så hastigt du flyr, som et drømmerig blund! Det er vores vilkår, at alt ændrer sig, - hastigt. Som om det går hurtigere og
hurtigere år for år.
Kirken står i byen. Kirken står i landskabet. Den har stået der i hundreder af år.
Valgmenighedskirken blot godt hundrede år, men alligevel lang tid.
De, der byggede kirken, vil kunne føle sig hjemme i den. Den er, som den altid
har været. Som om den er unddraget tidens hastige flugt.
Der er noget anderledes ved kirker. Der er noget af en anden art.
Vi kan smutte ind i en kirke en sommerregnvejrsdag og roligt sætte os og lytte til
rummet og se dens billedverden.
Her emmer det også af tidløshed. Her er hjemlighed. Vores personlige historie
er med i dette rum. Vore forfædre kom her. Her har de sunget og grædt. Her har
vi sunget og grædt. Det er sket og vil ske.
Det er hjemligt og dybt. Det er lidt som en ø i tidernes strøm.
Det er godt at hvile der. Det er godt, at sådanne steder findes. Det er godt, at
alt ikke hvirvler afsted.
Så hastigt du flyr, skriver digteren. Det er om den danske sommer, som vi så
gerne vil blive i. Lange solskinsdage, som da vi var børn.
Der kan skrives smukt om den sommer, som så hastigt flyr.
Der kan skrives smukt om den kirke i landskabet, som er unddraget tidernes
hastige flugt.

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.

Ferieplan
Præst:
Jens Simonsen træffes frem til d. 17. juli:
4032 4203
oehrberg@live.com
Erik Overgaard træffes fra d. 17. til d. 31. juli
2057 6710
erik@keovergaard.dk

Graver:
Anne, vores graver holder ferie i ugerne 29, 30 og 31.
I stedet bedes man kontakte:
Uge 29: Ellen Mønsted Larsen, bestyrelsesmedlem
2192 8724
emoenstedlarsen@gmail.com
Uge 30: Lone Beider Olesen, bestyrelsesmedlem
6071 5901
lone.beider@gmail.com
Uge 31: Ellen Mønsted Larsen, bestyrelsesmedlem
2192 8724
emoenstedlarsen@gmail.com

Arrangementer og omtale
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.

Sensommermøde i Mellerup

Søndag 26. august 2018
Kære medlemmer i det østjyske valgmenighedssamarbejde
Balle-, Odder-, Bering-, Norddjurslands- og Mellerup Valgmenigheder
Vi glæder os til at lægge hus til denne eftersommers nabotræf i det østjyske og
håber at mange vil være med til
PROGRAM
Kl. 10.00:
Kl. 10.30:
Kl. 11.45:
Kl. 13.00:
		
		
		
Kl. 15.00:

Ankomst, kaffe
Gudstjeneste v. Erik S. Overgaard, Randers
Frokost
Foredrag af tidl. valgmenighedspræst i Bøvling,
Kurt V. Andersen, Tilst:
”Religionens plads i det moderne Danmark”
- m. efterfølgende debat
Kaffe, afrunding

Højskolesangbogen bliver ikke overset – vi synger gerne før, under og efter.
Pris for deltagelse: 200 kr.
Tilmeldingsfrist: fredag 10. august til Ellen Mønsted Larsen på
8644 1818 /2192 8724 eller emoenstedlarsen@gmail.com

Konfirmandindskrivning

Søndag d. 9. september kl. 10.
Skal du konfirmeres i 2019? – Konfirmander og deres forældre indbydes til
gudstjeneste i Mellerup Valgmenighedskirke.
Efter gudstjenesten er der indskrivning i præsteboligen.
Valgmenigheden byder på sodavand, kaffe og småkager.
Børn af valgmenighedens medlemmer skal blot tilmeldes.
Er forældrene ikke medlemmer af valgmenigheden betales 1.750 kr. ved tilmeldingen til dækning af støttemedlemskab af menigheden samt selve konfirmationsforberedelsen.
Man kan i stedet vælge indmeldelse i valgmenigheden.
Medbring en kopi af dåbsattest.
Der er konfirmation Store Bededag, fredag den 17. maj 2019
Vi ser frem til at se jer til gudstjenesten.

Siden sidst
Åben Kirke

En meget varm forårsdag - lørdag d. 5. maj - holdt vi Åben Kirke i forbindelse
med Friskolens forårsmarked. Kirken var flot pyntet med lysegrønne bøgegrene
og dæmpet orgelmusik lød fra cd-afspiller. Ca. 60 gæster var inde at se kirken,
og der var fin interesse for at høre lidt om kirken. Generelt er mange af kirkens
gæster meget betagede af såvel hele kirken som kirkeloftet.
Ellen M Larsen

Eftermiddagsudflugt

Kr. Himmelfartsdag drog vi af sted på udflugt. Solen skinnede. Himlen var lys og
høj. Vi mødtes ved kirken kl. 13 i sommertøj og højt humør.
Nitten fra valgmenigheden havde tilmeldt sig. Vi kørte i fem biler, så der var god
plads til alle.
Turen begyndte med en sejltur over fjorden til Voer. Alle kom over med samme færge.

Bisættelse

Derefter kørte vi til Fjellerup Strand
og gjorde holdt på en parkeringsplads. Vi fik en Enkelt og en lille
fortælling.
Næste stop var Stenvad Mosebrugscenter, hvor der stod kaffebord med boller og lagkage klar
til os.
Efter kaffen sang vi to sommersange og så udstillingen på centret.
Hjemturen gik gennem Løvenholm skov til Løvenholm slot. Her
gjorde vi holdt og talte om slottet
og skoven.
Derefter kørte vi hver til sit.

Tove Wollesen blev bisat
d. 4. maj.

Æret være hendes minde

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

Jens Ø. Simonsen

Organist
Graver

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.

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
24. jun.

kl 17.00

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

Ingen gudstjenester i juli

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
sensommermøde i Mellerup.
Læs nærmere inde i bladet

09. sept.

kl. 10.00

15. søndag e. trinitatis
Luk. 10,38-42
Konfirmandindskrivning

23. sept.

kl. 10.00

17. søndag e. trinitatis –
Mark. 2,14-22

Alle er velkomne

- en del af folkekirken

