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- en del af folkekirken

”The same procedure as last year?”
Suppen blev ledsaget af en tør sherry. Til Nordsøkulleren blev der serveret hvidvin. Hønen fortjente champagne. Og endelig et glas portvin til frugten. Det var
menuen til Miss Sophie’s 90-års fødselsdag, og mange af os har – for Gud
ved hvilken gang – igen været vidner til den bizarre festlighed hos den britiske
overklassedame. De indbudte gæster er for længst døde, så den stakkels butler,
James, må beredvilligt skåle på vegne af både Sir. Toby, Admiral von Schneider,
Mr. Pommeroy og Mr. Winterbottom. Stadigt mere beruset snøvler James sig
igennem de obligatoriske skålhilsner for derefter at sejle henover stuegulvet
på jævnlig kollisionskurs med et tigerhoved. Sådan er det hver nytårsaften, og
sådan var det sikkert også i fjor. Vi slår en latter op, når han forventeligt kommer
til at drikke af blomstervandet, og vi gisper medfølende, når han med militærisk
præcision slår hælene sammen i admiralens pligtskyldige hilsen. Vi kender den
farveløse komik til punkt og prikke. Vi kender den tilmed så godt, at vi uden
problemer forlader fjernsynet et øjeblik for at forberede kransekagen eller
champagnen. Vi når velsagtens at få butlerens skælmske smil med til sidst.
Der er ikke megen farvestrålende nytårsfest over 90-års fødselsdagen, og ikke
engang den eksotiske suppe eller den friske Nordsøkuller vises på de sorthvide billeder. Ikke én eneste serpentine, ikke én eneste bordbombe bryder
herskabsidyllen hos Miss Sophie. Og foran fjernsynet står mange danskere så
med farverige slips, fjollede hatte og ryslere, parat til at hoppe ned fra stolen
med et skrålende ”godt nytår”.
Der er heller ikke megen spontan stolehop hos Miss Sophie, omend butleren
James en enkelt gang tipper den ældre dames stol med et behersket hvin til
følge. Ikke desto mindre er der også fest hos Miss Sophie. En fødselsdag skal
fejres, ligesom et nytår også skal fejres, og på besynderlig vis smelter nytårsfesten sammen med fødselsdagsfesten, og måske blev Miss Sophie også i år
anstandsdame til din nytårsfejring?
I gamle dage tog man sit pæne tøj på, inden man satte sig foran fjernsynet.
Nu om dage synker vi flegmatiske ned i sofaen som overkogte kartofler. Vi ved
godt, at der ikke er gennemsyn i tossekassen, men lur mig, om vi ikke alligevel
retter os lidt op, når Dronningen holder sin nytårstale. Eller når Miss Sophie
nok engang proklamerer: ”The same procedure as every year, James”.
Vi har åbnet et nyt år, og proceduren er gammelkendt. Januar bliver til februar, og
vinter bliver til forår. I Mellerup Valgmenighed er proceduren også nogenlunde
velkendt. Litteraturkredsen bladrer videre, hyggeeftermiddagene fortsætter og

gudstjenesterne fejres stadigvæk omtrent hver anden søndag. Det er ikke
stivnede artefakter – præsten er ingen kustode – men det er hverdagens
stille fest. Verden omkring os er omskiftelig, og kirkens rolige pulsslag vidner
om, at der er liv endnu. Festen fortsætter i 2019, både hos den afdæmpede
Miss Sophie og blandt de løsslupne nytårsgratulanter ovenpå. Og måske
snubler vi over et tigerhoved på vejen.
Godt nytår!
Niels Sander Pedersen
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Træffes nemt efter aftale
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.

Bisatte
Poul Eriksen blev bisat fra
Valgmenighedskirken
den 17. november 2018.

Ære være hans minde

Arrangementer & omtale
Hyggeeftermiddage

Torsdage 24. januar, 21. februar og 14. marts kl. 14.30 - 16.30 i præstegården
Det må gerne være hyggeligt indimellem. Og det er det på udvalgte torsdage i
præstegården! Kaffebordet er dækket, og højskolesangbogen ligger også parat.
Nu er der endda kommet klaver i konfirmandstuen, så mon ikke sangen flyder
ganske let. Og snakken ikke mindst. Præsten vil også underholde med en lille
fortælling. Pris for kaffebord: 20 kr.

Sangaften med Louise Svane og Martin Ottosen

Mandag d. 28. januar kl. 19.30 på friskolen
Sangcoach og sanger Louise Svane og pianist og komponist Martin Ottosen står
for musik og værtskab. Programmet rummer en række kendte og mindre kendte
sange. Denne sangaften vil også byde på små historier bagom sangene og lidt viden
om, hvordan vi alle kan synge endnu mere ubesværet og let.

Læsekreds

Onsdage 30. januar, 27. februar og 27. marts kl. 19 i præstegården
Læsekredsen er godt i gang, nu med en ny præst for bordenden og heldigvis bistået
af kyndige læseheste. Vi færdiggjorde inden jul første del af Martin A. Hansens ”Orm
og Tyr”, og nu skal vi bide skeer med anden del, der bl.a. beskæftiger sig med de
danske kirkebyggerier. Enhver er velkommen til at være med, uanset om bogen
er læst eller ej. I februar skifter vi kurs og læser ”Intet nyt fra Vestfronten” ihukommende den nyligt overståede 100-årsfejring af fredsprokla-meringen. Bogen giver
et barskt indblik i skyttegravenes rædsler. Medbring selv kaffe og kage.
For nærmere information, kontakt præsten.

Filmaften

Torsdag d. 7. februar kl. 19 i Valgmenighedskirken
Der er godt at kende historien, og når man så endda kan lære den på underholdende
vis, er det jo ingen sag. Denne aften blænder vi op for den norske film ”Kongens Valg”
fra 2016. Hovedrollen spilles af ingen ringere end danske Jesper Christensen, og
gennem filmens historiske fortælling lærer vi mere om den norske besættelseshistorie.
Præsten indleder aftenen, og efter filmen serveres naturligvis varm kakao og boller.

Fyraftensgudstjeneste

Torsdag d. 14. februar kl. 17.00 i Valgmenighedskirken
I november prøvede vi kræfter med en fyraftensgudstjeneste, og det fortjener en gentagelse. Sidste gang blev der læst digte af både Søren Ulrik Thomsen og Jørgen Leth,
så det er ikke godt at vide, hvad præsten finder på denne gang. I hvert fald bliver det
et pusterum fra hverdagens hamsterhjul. Gudstjenesten slutter inden aftensmadstid.

Generalforsamling

Søndag d. 24. februar kl. 14.00 i Valgmenighedskirken
Vi begynder med gudstjeneste kl. 14; derefter mødes vi i præstegården til kaffebord og generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen følger senere,
men har du tænkt på et emne, der vil være godt at få drøftet, så skriv eller ring
endelig til Ellen – se adresseliste bag i bladet. Det er på generalforsamlingen,
vi kan tage de virkelig store emner op. Hold jer ikke tilbage – bestyrelsen holder
meget af en engageret generalforsamling.
Ellen Mønsted Larsen

TV-gudstjenester i Norddjurs Valgmenighed

Onsdag 20. marts kl. 15.30-20.00 i Vejlby kirke
DR transmitterer to gudstjenester i Norddjurslands Valgmenighed. Gudstjenesterne optages omtrent en måned, før de skal vises på DR K. Således
vil vi afholde en Palmesøndags- efterfulgt af en Langfredagsgudstjeneste i
umiddelbar forlængelse af hinanden denne onsdag fra kl. 15.30-20.00. Bestyrelsen vil bidrage med et traktement, så vi får både vådt og tørt til de mange
timer. Tilmelding er ikke nødvendig, men opbakning fra Mellerup ville være
kærkommen. Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Norddjurslands præst, Signe Helbo, på telefon: 23679413.

Siden sidst

Man fjerner da ikke bare en buste, eller gør man?

Der står tre mindesten foran kirkegården ind til valgmenigheden. Mindesten står
til ære for en person eller en hændelse, men skal også minde os om vores historie
og kultur. Vi møder Jakob Knudsen, Ejnar Asbo og Jens Bek, som alle tre har haft
og stadig har en stor betydning – ikke blot for valgmenighed og de frie skoler,
men så sandelig også for hele Mellerup.
Jakob Knudsen – valgmenighedens første præst, salmedigter og forfatter
1890 - 1896.
Einar Asbo – lærer på friskolen 1918-1921.
Jens Bek – forstander på højskolen 1880 – 1893.
I hverdagen glider disse 3 sten ind i et selvfølgeligt billede, når man kommer
ind på parkeringspladsen ved valgmenighedskirken og friskolen. Men en dag
var dette billede ændret, noget manglede – hvad var det? Busten af Jens Bek
stående oven på mindestenen var væk. Vi ledte i buske og krat, men uden held –
ingen havde fortrudt at afmontere busten for derefter at smide den i området. Den
var borte, og er det stadig nu efter ca. 1 måned.

Jens Bek var en stor pioner i Mellerup inden for højskole og valgmenighed. Han
tænkte og arbejdede i grundtvigske baner og tilførte Mellerup megen oplysning.
Han var initiativtageren til oprettelse af Valgmenigheden i 1890, og opnåede stor
opbakning fra den del af lokalbefolkningen, som tilsluttede sig hans grundtvigske tanker om skole og kirke. Historien er naturligvis meget grundigere end dette
kirkeblad kan rumme; den må søges andetsteds.
Den forsvundne buste fik megen medieomtale, og vi kan høre, at det har skabt
oprigtig opmærksomhed også uden for Mellerups bygrænse. Vi vil i løbet af 2019
arbejde videre på at finde noget historie om busten – f.eks. hvor og hvornår er den
lavet, og hvad kan vi sætte i stedet.
Er der nogen, som ligger inde med god viden om denne mindesten med buste, vil
vi blive meget glade for at høre om det.
Einar Asbo – blot 3 år som friskolelærer; hvorfor så denne mindesten? Det skriver
jeg lidt om i et senere kirkeblad.
Bestyrelsen ønsker alle et godt år 2019.
Ellen Mønsted Larsen

Fotos tv: Elever fra efterskolen
bidrog med julemusik den 16.12.
Foto th: Elever fra friskolen bragte
lys og sang i kirken den 16.12.

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 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.

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.

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds- Niels Sander Pedersen
præst
Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th.		
8210 Aarhus V
Tlf.: 2989 8912
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
KirkegårdsAnne-Marie Neimann Moestrup
værge
Amtsvejen 133, Mellerup, 8644 1405

praest@mellerupvalgmenighed.dk

eskildgundersen@mail.dk

neimannmoestrup@gmail.com

Bestyrelsen

Formand

Ellen Mønsted Larsen
formand@mellerupvalgmenighed.dk
Fjordbakken 19, Mellerup,
8644 1818 eller 2192 8724
Næstformand
Aage Blicher Jepsen
Fjordbakken 8, Mellerup, 8930 Randers NØ maa@elromail.dk
86 44 20 85
Kasserer
Lone Beider Olesen,
Tingvej 17, Lindbjerg, 8930 Randers NØ
kasserer@mellerupvalgmenighed.dk
6071 5901
Sekretær
Mette Brask Christensen
mette@floden.dk
Udbyhøjvej 311, Harridslev,
5182 5628
BygningsJesper Feldager,
sagkyndig
jesperfeldager@gmail.com
Støvringgårdvej 46, Mellerup,
8648 8607
Besøg valgmenighedens hjemmeside på www.mellerupvalgmenighed.dk
for bl.a. at se kirkebladet i farver
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Gudstjenester
06. jan.

kl. 14.00

Helligtrekongers søndag
Matt 2,1-12
Helligtrekongersmøde

20. jan.

kl. 10.00

2. søndag efter Helligetrekonger
Joh 2,1-11

03. feb.

kl. 10.00

4. søndag efter Helligetrekonger
Matt 8,23-27

14. feb

kl. 17.00

Fyraftensgudstjeneste

24. feb.

kl. 14.00

Seksagesima
Mark 4,1-20
Generalforsamling

3. mar.

kl. 10.00

Fastelavn
Matt 3,13-17

17. mar.

kl. 10.00

2. søndag i fasten
Matt 15,21-28

31. mar.

kl. 10.00

Midfaste
Joh 6,1-15

Alle er velkomne

- en del af folkekirken

