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Kirkegang i tørketid
Et sted i Danmark går en ældre herre i kirke. Hver søndag spadserer han med 
sin stok hen ad kirkestien. Han tager sin sixpence af, når han træder ind i kirken. 
Ved altergangen knapper han sin nålestribede habitjakke op og knæler på de 
trætte knæ. En sirligt placeret slipsenål sørger for, at hans nadvermåltid altid kan 
foregå uden besvær. Han er en mand af få ord, for han har været vant til at gå i 
marken hele sit liv. På en af sommerens varmeste søndage tog han dog til orde 
i det svale våbenhus. Jo, han huskede skam nok en sommer lige så varm som 
den i år: I sommeren 1947 bagte solen uafbrudt, og fra april til oktober faldt der 
ikke én dråbe regn. Så sagde han ikke mere, men hilste pænt farvel til præsten, 
knappede jakken og traskede uimponeret udenfor i den hede sommer.
 
Jorden er sprukken,
for det har ikke regnet i landet;
derfor bliver bønderne til skamme
og må tilhylle deres hoved.
Selv hinden efterlader sin nyfødte kalv på marken,
for der er intet grønt.
Vildæslerne står på den nøgne jord
og snapper efter vejret som sjakaler,
deres øjne stirrer sig trætte,
for der er intet græs.
(Jer 14,4-6)

Sommeren 2018 blev en varm sommer. Forgæves søgte vi efter bare et enkelt 
grønt strå at sætte vor lid til. Med opgivende mine efterlod vi håbet om en sval-
ende sommerregn på marken og gik med bøjet hoved gennem den støvede jord. 
Jo, det blev en varm sommer. I brugsen, ved gadekæret og i våbenhuset blev 
der talt med megen ængstelse om tørke og klimaforandringer. Som et udartet 
hedeslag slog en kollektiv skyld ned i os alle. Dommedagsprofeterne fik frit spil 
i sommervarmen, og som luftspejlinger over asfalten så vi rædselsbilleder af 
verdens snarlige undergang. Jo, det blev en varm sommer.

Påsken faldt tidligt i år, endda før vinterens sidste sne var faldet. Men på den 
egn, hvor der lever vildæsler og sjakaler kan påsken være meget varm. Den dag 
Kristus stod op fra gravens kolde mørke, fortog den isnende dødskulde sig i 
takt med den gryende dag. Kristus lod sig ikke kue af dødens magt eller dagens 
vejrlig. Uimponeret traskede han ud af gravmørket.

I efteråret vender vi blikket opad mod himlen og løvfaldet. Vi trasker gennem 
brankede blade ud i livet. Den ældre herre går stadig i kirke, uanset vejret. 

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.

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.

Valgmenighedspræst
Niels Sander Pedersen

Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th. 8210 Aarhus V
 Tlf.: 2989 8912

Mail: praest@mellerupvalgmenighed.dk 
Træffetid i præstegården: onsdage kl. 15-17 

(undtagen 17. okt; 26. dec; 2. jan)

Undertiden med en paraply, men altid med sixpence og stok, og aldrig med 
tilhyllet hoved. Der er grund til med skyldig mine at tage vare på naturens klima, 
men hede feberredninger og dystopiske jeremiader forslår som en skrædder i 
helvedesvarmen. Fortrøstningsfuldt pløjer og sår vi, idet vi ser op mod himlen 
efter bedre vejr. Alle goder gaver kommer ovenned, og efter tre regnvejrsdage 
i august blev min græsplæne atter grøn.

Niels Sander Pedersen

Arrangementer & omtale 
Læsekreds 
Onsdage 3. oktober og 14. november kl. 19 i præstegården

To onsdage i efteråret mødes læsekredsen endnu engang om en god bog. Til 
den første onsdag er Hans Kirks klassiker Fiskerne på programmet. Som mange 
sikkert ved, handler bogen om en gruppe vestjyske fiskere, som drager til en ny 
egn for at hellige sig fjordfiskeriet og missionen. Fiskerne er med sin 90 år gamle 
skildring af kulturkonflikt og religiøs kontrol en roman med aktuelle tematikker. 
Kom og snak med om bogen, og medbring selv kaffe og kage. Alle er velkomne. 
Tilmelding og udlevering af bogen sker hos den nye valgmenighedspræst.



Hyggeeftermiddage
Torsdag d. 11. oktober og d. 22. november kl. 14.30 – 16.30 i præstegården
Dagene bliver kortere og kortere, så det er godt at kunne mødes om eftermiddag-
en til kaffe med hjemmebagt kage, en masse snak, en god historie og endnu mere 
snak – og sangstemmerne løsnes mere og mere op for hver sang, vi synger.
Kom endelig og vær med til hyggeligt samvær – alle er velkomne. 
Kaffe og kage kr. 20.

Filmaften
Torsdag d. 1. november kl. 19 i Valgmenighedskirken
Fra Israel hører vi ofte om krig og konflikt, men midt i den ulykkelige uro kan 
man faktisk også grine. Denne aften skal vi se den israelske film Afskeds-
festen, hvor en flok plejehjemsbeboere tager livet i egen hånd. Gud er med på 
en telefonsvarer, og en dødsmaskine yder aktiv dødshjælp på bestilling. Den 
prisbelønnede film behandler således et tidsaktuelt tema på en humoristisk 
og livsbekræftende måde. Alle er velkomne til at grine med, og efter filmen 
serveres varm kakao og boller. Vel mødt.

Fyraftensgudstjeneste
Mandag d. 19. november kl. 17.00
November er ofte en grå og trist måned, hvor vintermørket langsomt sniger sig 
ind på en. For at undgå tristesse og for at tage en evt. vinterdepression i opløbet 
inviteres hermed til en fyraftensgudstjeneste. Kom forbi efter arbejde og nyd 
en anderledes gudstjeneste. Så skal vi sammen sørge for at slippe helskindet 
gennem november og ind i den lovende adventstid.

Adventsmøde i præstegården
Søndag d. 2. december efter gudstjenesten kl. 14
December er måneden, hvor vi for alvor tænder en masse stearinlys. Første 
søndag i advent - 2., 3. og 4. søndag i advent kommer hurtigt til, Lucia-optog 
lyser op mange steder og kulminationen kommer, når juletræet tændes.
Vi håber mange vil komme og være med til et par hyggelige timer i præstegården 
– vi byder på gløgg, æbleskiver, julehistorie, sang, kaffe og lidt sødt samt ad-
ventsstemning. Alle er velkomne.

Helligtrekongersmøde
Søndag d. 6. januar kl. 14
Når julen klinger ud, og glitterstøvet efter nytåret har lagt sig, er det godt med en 
sammenkomst. Traditionen tro inviterer vi til helligtrekongersmøde. Vi begynder 
med en gudstjeneste og følges bagefter over i præstegården til kaffe, kage og 
en livfuld snak om året, der gik, og året, der nu skal til at begynde. Både i kirken 
og i præstegården bliver der sørget for at synge det nye år godt i gang.

Siden sidst
Sensommermøde i Mellerup
Sensommermødet mellem de østjyske valgmenigheder, foregik i år med Mel-
lerup som vært. Vi kunne i alt mønstre 55 deltagere, som startede dagen ud 
med kaffe og hjemmebag. Erik Overgaard holdt en fin gudstjeneste i en dejligt 
befolket kirke, inden vi spiste en god frokost i friskolens “Svanerede”. Til “des-
sert” var der åndelig føde, i form af Kurt V. Andersens foredrag, over emnet: “Re-
ligionens plads i det moderne Danmark”, efterfulgt af lidt debat. En indholdsrig 
dag, som til slut blev skyllet ned med en tår eftermiddagskaffe.

Jesper Feldager

Ordination i Aarhus domkirke og tyvstart
Torsdag d. 6. september overværede bestyrelsen ordination af 4 præster – det 
er altid smukt og festligt dels at være i domkirken og dels at overvære ordina-
tioner. Præsteprocessionen er en fin handling at byde nye kolleger velkomne på 
i fællesskabet. Vi var der selvfølgelig primært for at vise vores nye præst – Niels 
Sander Pedersen – vores deltagelse. 
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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. Medlem-
merne betaler ikke kirkeskat, men et bidrag direk-
te 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 Valg-menighed 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 salm-
esangen som kendemærke, og ud fra interessen i 
”oplysningen om livet” arrange-res derudover for-
skellige andre møder, hvor vi sammen kan disku-
tere og glæde os over historie, litteratur og kultur. 
Alle er velkomne ved valgmenighedens guds-
tjenester og arrangementer.

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds-
præst

Niels Sander Pedersen
Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th.  
8210 Aarhus V
Tlf.: 2989 8912 

praest@mellerupvalgmenighed.dk

Kirkesanger Eskild Gundersen, 
Mastruphøjvej 18, Randers, 8641 5508 eskildgundersen@mail.dk

Organist Mona Kjersgaard, 
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364

Graver Anne Kahr Hansen, 
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

Kirkegårds-
værge

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

Bestyrelsen

Formand Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19, Mellerup, 
8644 1818 eller 2192 8724

formand@mellerupvalgmenighed.dk

Næstformand Aage Blicher Jepsen
Fjordbakken 8, Mellerup, 8930 Randers NØ
86 44 20 85

maa@elromail.dk

Kasserer Lone Beider Olesen, 
Tingvej 17, Lindbjerg, 8930 Randers NØ 
6071 5901

kasserer@mellerupvalgmenighed.dk

Sekretær Mette Brask Christensen 
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 
5182 5628

mette@floden.dk

Bygnings-
sagkyndig

Jesper Feldager, 
Støvringgårdvej 46, Mellerup, 
8648 8607

jesperfeldager@gmail.com

Besøg valgmenighedens hjemmeside på www.mellerupvalgmenighed.dk 
for bl.a. at se kirkebladet i farver
Redaktion: Niels Sander Pedersen
Layout: Solveig Mønsted Hvidt

Allerede 3 dage senere – søndag d. 
9. sept. holdt Niels Sander sin første 
guds-tjeneste i Mellerup Valgmenigheds- 
kirke.  Som han selv sagde, var det en 
tyvstart, idet indsættelsesgudstjenesten 
først er søndag d. 23. september. En de-
but præget af ro og værdighed med en 
udlægning af dagens tekst, hvor levende 
ord knyttede an til vores tid. Det var også 
søndagen for konfirmandindskrivning, 
men beklageligvis bliver der ikke noget 
hold i år.
Billeder og tekst fra indsættelsen d. 
23. september kan vi ikke nå at få med 
i bladet. I stedet kommer det på vores 
hjemmeside – og så er det i farver. 

Velkommen til Niels
- og tillykke. 

Ellen Mønsted Larsen

Besøg i kirken
Sognemenigheder, højskoler, daghøjskoler, gå-hold fra Ældresagen og flere andre 
ringer og spørger, om de må komme at se kirken, høre om Jakob Knudsen og valg-
menigheden og så synge ”Se nu stiger solen”. 
I august havde vi besøg af sognemenigheden fra Hasle og i september af Rude Strand 
Højskole.
Alle får selvfølgelig et ja, og det er meget spændende og opløftende at møde alle 

disse mennesker og mærke deres interesse for stedet, og de er altid meget 
taknemmelige. Der kan komme mange forskellige typer spørgsmål, og det er ab-
solut med til, at man også bliver tvunget til at tænke i andre baner, end man måske 
lige gør i hverdagen.
F.eks.: Hvis Jakob Knudsen kommer forbi, ville han så kunne genkende valg-
menigheden? Det var tydeligvis ikke et ja / nej spørgsmål. Der skulle både dybde, 
historie og nutid med.
Vi skal hele tiden holde fast i vore rødder, og nye skud skal give næring til udvikling.

Ellen Mønsted Larsen

Persondataforordning.
Der er sket mange skærpelser i forhold til sikkerhed på nettet.
På hjemmesiden: www.mellerupvalgmenighed.dk 
kan man læse om, hvad vi gør for at varetage sikkerhed af medlemmers personoplysninger.



07. okt. kl. 10.00 19. søndag e trinitatis
Joh 1,35-51
Høstgudstjeneste

21. okt. kl. 10.00 21. søndag e trinitatis
Luk 13,1-9

11. nov. kl. 10.00 24. søndag e. trinitatis
Joh 5,17-29

19. nov. kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

02. dec. kl. 14.00 2. søndag i advent
Matt 21,1-9 
Adventsmøde

16. dec. kl. 10.00 3. søndag i advent
Matt 11,2-10
Mellerup Efterskole medvirker med julemusik

24. dec. kl. 15.00 Juleaften
Luk 2,1-14

30. dec. kl. 10.00 Julesøndag
Luk 2,25-40

06. jan. kl. 14.00 Helligtrekongers søndag
Matt 2,1-12
Helligtrekongersmøde

Gudstjenester

Alle er velkomne

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ
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