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Et folketingsvalg er under opsejling, og om få uger skal krydset sættes. Længe 
har politiske kommentatorer koketteret med mere eller mindre præcise profetier 
om, hvornår valget vil finde sted, og snart giver det sig selv. Natten er fremrykket, 
og dagen er nær, skrev den gamle Paulus i et af sine breve og indvarslede 
dermed en nært forestående dommedag. Dén lader dog vente på sig, gudske-
lov for det, men at valgdagen er nær, det turde være sikkert og vist. Dermed 
er det dommens dag for politikerne, og med ubarmhjertige krydser skiller 
stemmeslugere sig ud fra det anonyme listefyld. Som aftenen skrider frem, og 
de blå-røde diagrammer skærer resultatet ud i pap, bliver det tydeligt, at folket 
er delt omtrent på midten. Vi er langt fra enige om, hvem der skal lede landet, og 
selv små procentforskelle bliver i medierne udråbt til nedsmeltning eller triumf.
Det er svært at finde fælles fodslag i politik, så politikerne må cirkulere om de 
små kompromiser. Den ideologiske march har ikke længere gang på jorden. 
Enhver sætter sit kryds, som han vil, derinde bag forhænget, og det skal hverken 
Gud eller naboen blande sig i. Du har dit kryds, og jeg har mit kryds. Sådan er 
det jo, som en politiker engang udtalte.
Når valgtrommerne lyder, træder uenighederne frem. Hvor er enigheden, når 
naboen er en begærlig venstremand eller en indskrænket socialist? Hvor er 
enigheden, når nogle hader kongehuset, mens andre forguder det? Hvor er 
enigheden, når veganerne græder ved slagtehusene, mens børnefamilien nyder 
røde bøffer? Hvor er enigheden, når teenageren streamer Netflix, mens bedste-
mor læser papiravis? Kan vi virkelig kun enes om at sidde i kø på Skats hjemme-
side, når årsopgørelsen afsløres, og at brokke os, når bankerne sover i timen, og 
en københavnsk forstadsdame stjæler mange millioner? Er det dén enighed, vi 
må tage til takke med?
Det er populært at tale om sammenhængskraft. Så populært, at den næsten 
synes at skrumpe ind for hver gang, vi befippet forsøger at italesætte den. En 
sammenhæng kan ikke fremtvinges; den er man stedt i.
I en af påskens salmer udnævnes Gud til den dybe sammenhæng. Gud er ikke 
svaret på alting, bare rolig, men han er der vistnok – om du vil eller ej. Mens vi i 
denne tid sætter kryds ved hinanden, om det så er en håbefuld X-Factor-deltag-
er eller en dreven politiker, så har Gud også sat sit kryds ved os. Den stemme 
ville under normale omstændigheder blive erklæret for ugyldig, al den stund Gud 
strør om sig med krydserne. Han nøjes nemlig ikke med ét kryds, eller nogle få 
udvalgte, nej han har sat et kryds ved os alle. 
Dengang Kain dræbte sin bror Abel, satte Gud et kryds på Kain. Ikke for at 
vanære eller udskamme ham – sådan som vi mennesker i historiens løb har haft 
for vane at mærke folk – men som tegn på, at han nød Guds beskyttelse. På 

Besøg
Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe eller e-maile og træffe 
en aftale. Det gælder også, hvis man ved om nogen, der gerne vil have besøg af præsten.

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 

Træffes nemt efter aftale

samme måde har Gud sat sit beskyttende kryds på 
os. Det blev tydeligt i dåben, og det bliver tydeligt 
til påske, hvor den guddommelige krydsning tegner 
en sammenhæng mellem himmel og jord. En sam-
menhæng så kraftfuld, at det ikke nytter at trække et 
forhæng for. En sammenhæng så vid, at selv skep-
tikerne og tvivlerne må se sig strejfet. Og en sam-
menhæng så dyb, at den når fra himlen og helt ned 
til os. Dén gør enigheden.

 På vort eget nat og dag
 stirrer vi med velbehag,
 det forstyrrer freden;
 lad os Jesus én og hver
 som vort liv og lys få kær!
 Det gør enigheden!

Niels Sander Pedersen

Et kryds



Arrangementer & omtale
Årsmøde 2019
Lørdag d. 25. maj 2019 i Sdr. Nærå
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Fri-
menigheder afholder dette forår årsmøde i Sdr. 
Nærå Valgmenighed på Fyn. Der er tilrettelagt 
et heldagsprogram for os, og alle medlemmer 
blandt de grundtvigske valg- og frimenigheder 
opfordres til at deltage. Der vil bl.a. være fore-
drag med direktøren for Nationalmuseet, Rane 
Willerslev, under overskriften ”Animismens væs-
en – kunsten at forføre en elg”. Derudover vil der 
selvfølgelig være forplejning i løbet af dagen, 
koncert, festmiddag og gudstjeneste. Det fulde program samt tilmeldingsblanket 
kan findes på www.friegrundtvigske.dk . Har man ikke adgang til internettet, kan 
tilmelding formidles gennem præsten. Pris for deltagelse 575 kr. Der vil være mu-
lighed for privat indkvartering både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. 
Tilmelding og betaling senest 1. maj 2019.

Læsekreds
Onsdag d. 24. april kl. 19 i præstegården
Inden læsekredsen holder sommerpause, mødes vi en enkelt gang for at snakke 
om endnu en god bog. Titlen er ikke bestemt endnu, men kan oplyses ved hen-
vendelse til præsten, som i øvrigt altid byder nye læseheste velkomne. Vi mødes i 
præstegården, hvor vi hver især medbringer kaffe. Denne aften vil vi også tale om, 
hvad vi skal læse i løbet af efteråret.

Hyggeeftermiddag
Torsdag d. 9. maj kl. 14.40
Vi mødes som sædvanligt kl. 14.30 ved præstegården, men denne gang stuver vi os 
sammen i et par biler og tager på en lille køretur sammen i lokalområdet. Forhåbent-
lig arter vejret sig, således at vi kan nyde medbragt kaffe og kage under åben him-
mel. Præsten vil underholde med en lille fortælling, og der vil være hjemmebagt 
kage. Tag gerne et tæppe eller en pude at sidde på med.

Udflugt med Norddjurs Valgmenighed
2. pinsedag d. 10. juni
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Sammen med Norddjurs Valgmenighed drager 
vi på udflugt. De nærmere detaljer er endnu ikke fastlagte, men vi håber på godt vejr. 
Information om tilmelding meldes ud senere.

Sommeraftenfest
Lørdag d. 22. juni kl. 17.00
Vi afrunder halvåret og ønsker hinanden god sommer. Gudstjenesten er kl. 17 og 
derefter nyder vi medbragt madkurv eller smørrebrød i præstegården / præstegård-
shaven. Øl, vin og vand kan købes. Der serveres kaffe. Der vil senere pr. mail el-
ler brev blive oplyst, hvem man kan bestille smørrebrød hos. Musikalske indslag, 
hyggeligt samvær og fællessang er en del af en sommeraftenfest. Impulsive indslag 
er der også plads til. Velkommen til en hyggelig sommeraften.

Siden sidst
Generalforsamling
Søndag den 24. februar afholdt Mellerup Valgmenighed den årlige generalfor-
samling i præstegården efter gudstjenesten. Der var dækket op i skolestuen 
og alle hyggede sig forinden med snak og Mettes hjemmebag. Bagefter tog 
formanden ordet og den udsendte dagsorden blev fulgt. 
Formanden Ellen Larsen gav en fyldestgørende beretning om årets gang, tak-
kede alle ansatte for årets arbejde og den nye præst fik stor ros for sin væremåde 
og sit engagement. (Se hele referatet på hjemmesiden)
Præsten, Niels Sander fortæller om sit arbejde, ”ny i job”. Han ser sit arbejde 
som 2 ben: forkyndelse og folkelig oplysning. Trods tidens nye strømninger har 
præsten ingen planer om at lave om på liturgien. Niels er klar til flere husbesøg, 
hvis medlemmerne ønsker det. Nærheden mellem præst og medlem er en vigtig 
ting for Niels.
Hyggeeftermiddagene, læsekredse, filmaftner, sangaftner er en del af den folke-
lige oplysning. I år er der ingen konfirmander, og den faste kontortid er sløjfet. 
Niels har fået en halvtidsstilling som præst, som passer fint med arbejdet i Mel-
lerup Valgmenighed. (Se hele referatet på hjemmesiden)
Den nye bestyrelse består af Anne-Marie Neimann Mostrup, Lone Beider, Lene 
Blond, Hugo Vermund, Ellen Larsen og Jesper Feldager. (7. bestyrelsesmedlem 
efterspørges)
Suppleant : Mette Brask Christensen
Revisor : Erik Mostrup,    revisorsuppleant : Holger Lund.
Det manglende hoved på busten af Jens Bek bliver til sidst drøftet, og man efter-
lyser gode ideer til en nyanskaffelse. Den nye bestyrelse arbejder videre på sagen.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Aage B. Jepsen og 
Mette B. Christensen for deres store indsats i bestyrelsen.

Jonna Krabsen 

Den nye bestyrelse
Der er nu 6 medlemmer i den nye bestyrelse. Det er utrolig dejligt, at vi nu er en 
mere til at klare de forskellige opgaver.



Hvad er en valgmenighed?
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 valgmenigheden, og menigheden modtager 
ikke offentlig støtte. Menighedens anliggender 
varetages af en bestyrelse, der vælges på en 
generalforsamling. Valgmenighedspræsten står 
under biskoppens og provstens gejstlige tilsyn 
og har tavshedspligt.

Hvem er vi?
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 guds-
tjenesten med dåb og nadver og med salme-
sangen som kendemærke, og ud fra interessen i 
”oplysningen om livet” arrangeres 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

Bestyrelsen

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

formand@mellerupvalgmenighed.dk

Næstformand Hugo Vermund
Lodsvejen 15, Mellerup, 2095 1936 lodsen15@mail.dk

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

kasserer@mellerupvalgmenighed.dk

Bygnings-
sagkyndig.

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

Kirkegårds-
værge

Anne-Marie Neimann Moestrup
Amtsvejen 133, Mellerup, 6175 1874 neimannmoestrup@gmail.com

Sekretær og 
presseansv.

Lene Blond
Støvringgårdvej 51, Mellerup, 2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk

Redaktion: Niels Sander Pedersen
Layout: Solveig Mønsted Hvidt

 • Aage Blicher Jepsen og Mette Brask Christensen var på valg og 
   ønskede ikke at genopstille.
 • Lone Beider Olesen var også på valg, og genopstillede. Tak for det.
 • Lone blev genvalgt, og nyvalgt blev Anne-Marie Neimann Moestrup,  
   Lene Blond og Hugo Vermund.
Aage og Mette skal have en stor tak for deres engagement og arbejde for Mellerup 
Valgmenighed. Mette fortsætter som suppleant. Anne- Marie, Lene og Hugo bydes 
velkommen, og den nye bestyrelse er kommet rigtig godt i gang med arbejdet. 
Konstitueringen kan læses på næstsidste side i bladet.

Ellen Mønsted Larsen

Jens Bek – føljeton 2. del.
Vi arbejder ufortrødent videre med efterlysning af busten. Jeg skal ikke udtale mig 
om, hvordan oddsene er for at få busten tilbage, men optimismen for en god løsning 
på en eller anden måde er bevaret.
Vi har nu fået kontakt til en erfaren person inden for efterlysning af kunstværker. Ved-
kommende er også en af landets eksperter i at opstøve historiske data. Og kommer 
vi i den situation, hvor busten ikke dukker op igen, står vedkommende klar med råd 
og vejledning i forbindelse med skabelse af en ny buste.
Vi ved nu, at billedhuggeren hedder Niels Holm, er født i Randers 14. februar 1860 
og døde 13. juni 1933. Han ligger begravet på Bispebjerg kirkegård. Søger man på 
Niels Holm kommer det frem, at der på Randers Kunstmuseum findes en bronzesta-
tuette ”En bueskytte” fra 1890. Niels Holms vandkunst ”Iguanbryderne” af bronze 
på 3½ m. er også hjemmehørende i Randers, og man kan læse meget interessante 
og meget spændende artikler mv. om den på nettet.
Vi vil stadig gerne høre, hvis I skulle have god viden om busten eller billedhuggeren.

Ellen Mønsted Larsen

Så syng da, Mellerup, lad hjertet tale
Der blev sunget for fulde gardiner den 28. januar, da Louise Svane og Martin 
Ottosen lagde vejen forbi Mellerup Valgmenighed. Med en stærk vokal og et livligt 

klaverspil formåede Louise og Martin at sætte fut i fællessangen, så alle gik hjem 
i godt humør, gennemblæst af livlig fællessang. Alt sammen med det formål 
at styrke fællesskabet i Mellerup. Hermed også en opfordring herfra om at synge 
videre derhjemme. Det er nemlig videnskabeligt bevist, at f.eks. fællessang øger 
prosocial adfærd, dvs. hjælpsomhed og venlighed. Og dét er skam ikke fake news!



18. apr. kl. 19.00 Skærtorsdag
Matt 26,17-30

21. apr. kl. 10.00 Påskedag
Mark 16,1-8

28. apr. kl. 10.00 1. søndag efter påske
Joh 20,19-31

12. maj kl. 10.00 3. søndag efter påske
Joh 16,16-22

30. maj kl. 14.00 Kr. himmelfarts dag
Mark 16,14-20

9. jun. kl. 10.00 Pinsedag
Joh 14,22-31

22. jun. kl. 17.00 Lørdag m. sommerfest
Luk 16,19-31

Gudstjenester

Alle er velkomne

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ

- en del af folkekirken

Gudstjeneste på Åbakken
16. april kl. 14.30

Besøg valgmenighedens hjemmeside på 
www.mellerupvalgmenighed.dk 
for bl.a. at se kirkebladet i farver


