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Der er kanter på alting. Der er kanter på osten, som vi skærer fra. Der er kanter 
på græsplænen, som vi klipper. Der er også kanter på mennesker. Det er de 
kanter, der gør, at vi ikke triller fra hinanden. I livet er der også en kant, ja faktisk 
er der to: en forkant og en bagkant. Derimellem lever vi et liv. Som oftest på be-
hørig afstand af kanterne, der først til sidst snævrer sig ind til en sort sørgerand 
om navn og årstal. Kanterne er skarpe. Og helst vil vi selv lægge snittet, for så 
kan vi jo skære det dårlige fra og planlægge en mindeværdig afskedsceremoni 
under hensyntagen til et i øvrigt travlt kalenderår.

Der må være en kant. I 1400-tallet havde Christoffer Colombus’ matroser kun en 
vag fornemmelse af, hvor den var, så de turde dårligt nok sejle afsted mod fjerne 
himmelstrøg, for sæt nu de sejlede ud over kanten. I dag ved vi, at jorden er rund 
som en kugle, så derfor tager vi rask væk på jordomrejser. Men kantskrækken er 
der måske stadigvæk – nu som en indendørs angst for at nå til kanten af sit eget 
liv. Den angst skal man ikke kimse ad.

I denne tid går vi efteråret i møde, og naturens forfald leder tankerne hen på 
livets forfald. Vi pakker ned og lukker af, førend vinterkulden er over os. Efteråret 
kan for mange blive en tung travetur gennem visne blade og plørede veje. Alene 
navnet efterår gør tiden til et kedeligt appendiks til den frodige sommertid. Men 
efterår er også høst. Sådan kaldte man årstiden i gamle dage; måske for at 
skønne på naturens gode gaver. I efteråret høster vi frugten af forårets og som-
merens møje. Og den frugt kan også nydes, når kroppen værker, og benene 
murrer. Kun i barndommen og ungdommen er vi dømt til at arbejde i vort ansigts 
sved; sidenhen kan vi nyde et otium. Dét skal ikke skæres fra. De bedste æbler 
er de modne æbler. Måske endda nedfaldsæblerne.

Ungdom går over, og efter et barnligt vovemod falder vi til ro. Måske ikke som 
perfekte, skarptskårne livstykker men som mennesker, på hvem modenhedens 
milde magt har sat sit præg. Det er naturligvis let at tale om livets efterår, når 
det endnu er sommerdage, men det allerletteste var at lade være. At glemme alt 
om pensionsopsparinger, testamente og ældrebolig. Hvornår bliver det Arnes 
tur, spurgte politikerne spøgefuldt henover sommeren. Lad os i stedet spørge: 
Hvornår bliver det min tur? Hvornår bliver det min tur til at sidde på en bænk, dér 
hvor havet slår ind over molen, sådan som Peter A.G. synger. Vi kan ikke skære 
vores liv til en formfuldendt figur, men vi kan kante os igennem, både de svære 
og de lette dage, og fylde det med et hæderligt virke. Og måske er kanten slet 
ikke så skarp, som den ser ud til?

Niels Sander Pedersen

Kantskræk

Arrangementer & omtale
Hyggeeftermiddag i præstegården
Torsdag d. 3. oktober kl. 14.30
Vi inviterer til denne torsdag eftermiddag, hvor vi skal snakke om stort og småt 
over en kop kaffe med lækker kage til. Højskolesangbogen tages frem, Niels 
spiller på klaveret, og så har han nok en god fortælling at underholde med. Men 
vi vil også gerne høre jeres forslag til, hvordan vi kan få endnu flere til at være 
med. Så mød endelig talstærkt op, og lad os drøfte, om det ikke er tid til lidt 
fornyelse. 

Anne Marie, Niels og Ellen

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 bopæls-
sognet 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 

Mandag er fridag – Træffes nemt efter aftale



Siden sidst
Tidens tand gnaver i vore huse, men....
I 2018 bestemte Randers Kommune, at Mellerup Valgmenighedskirke og 
-præstegård er “bevaringsværdige”. Som følge heraf, har man lov at søge om 
økonomisk støtte, til vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, som respekterer 
den oprindelige byggeskik. Derfor søsatte vi i foråret, et længe tiltrængt initiativ, 
for at støbe nye sålbænke på kirken, få restaureret indgangspartiet, lagt skifer 
på sålbænkene i præstegården og bragt trappestenen tilbage til fordums glans. 
Projekterne er foregået henover sommeren og forventes afsluttet i løbet af eft-
eråret. Randers Kommune har lovet at vi deles om regningen.

Jesper Feldager

Jens Bek – føljeton 4. del.
Der er taget beslutning om, at den stjålne buste af Jens Bek skal erstattes med 
et relief-portræt fastgjort til den eksisterende stele. Det vil skabe en fin harmoni 
med de 2 andre mindesten med relief-portrætter, der står ved siden af. 
Der arbejdes på højtryk for at rejse de ca. kr. 60.000, som relieffet fra start til 
slut vil koste. Uha- det er rigtig mange penge, men vi søger forskellige steder 
og fonde, og det ser ud til, at vi kan komme i mål ved udgangen af november 
– ca. 1 år efter, at busten forsvandt. 
Vi ser frem til, at denne sag kan afsluttes, og vi kan glæde os over det nye udtryk. 

Ellen Mønsted Larsen

Ude godt, hjemme bedst
”Tiden flyver i godt selskab” var den tanke, der fløj gennem mit hoved, da jeg for 
en lille måneds tid siden sad og gumlede på en hjemmebagt bolle med (tand)
smør i Vivild Borgerhus. Anledningen til denne tanke var det årlige sensom-
mermøde, som mindede mig om, at det nu er et år siden, Niels tiltrådte som 
præst og dermed også mit første møde med Mellerup Valgmenighed. Og ja, det 
var en dejlig dag i Vivild. Ligesom sidste år, hvor det som bekendt var Mellerup 
Valgmenighed, der var vært. En gemytlige stemning, en gedigen gudstjeneste, 
en udmærket frokost og ikke mindst et spændende foredrag med en rutineret 
foredragsholder. Men noget føltes alligevel anderledes. Der er nemlig sket noget 
i løbet af det seneste år. Selvom Niels kun holder gudstjeneste hver 14. dag, og 
selvom jeg er travlt optaget af mine studier, så har en helt særlig følelse nået at 
melde sig på banen, hver gang jeg er i Mellerup. Der, hvor jeg for et år siden var 
på udebane, føler jeg mig nu helt tryg. Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at jeg ikke er medlem af valgmenigheden af den simple grund, at jeg ikke ønsker 
at have min egen kæreste til præst. Men det kan ikke mærkes, når jeg kommer til 
Mellerup og møder jer. Derfor vil jeg gerne benytte denne lille skrivelse til at sige 
tak. Tak for den varme velkomst. Hvor jeg for et år siden nok ikke havde kunnet 
mærke nogen særlig forskel i mit indre, om jeg sad i Mellerup eller i Vivild, kender 
jeg nu forskellen. I Mellerup føler jeg mig hjemme.

Leonora Wienke

Læsekreds i præstegården
Onsdage 16. oktober og 27. november kl. 19.00
Valgmenighedens læsekreds er allerede godt i gang efter sommerpausen. 
Senest har vi læst og talt om Henrik Pontoppidans Isbjørnen samt Søren Ulrik 
Thomsens En hårnål klemt inde bag panelet. Har du en bog, som du længe har 
pønset på at læse, men som du måske ikke har turdet give dig i kast med på 
egen hånd? Så kom og vær med i læsekredsen; vi tygger os igennem både det 
ene og det andet, og der er altid plads til flere. Præsten sørger for at rekvirere 
bogen, og hver enkelt medbringer kaffe og kage. 

Filmaften: Den skyldige
Onsdag d. 13. november kl. 19.00
Dette efterår indbyder vi igen til filmaften i valgmenighedskirken. En bogs force 
er, at den kan skabe billeder på nethinden, hvorimod man i film som oftest får 
billederne serveret. Det er dog ikke helt tilfældet med denne aftens film: En 
thriller med Jacob Cedergren i rollen som politibetjenten Asger, der besvarer et 
112-opkald fra en kidnappet kvinde. Med telefonen som eneste redskab kæmper 
Asger imod tiden for at redde kvinden. Med tilbageholdt åndedræt er vi bisid-
dere til et nervepirrende drama. Filmen indledes med et kort oplæg fra præsten 
og afsluttes med varm kakao, boller og en fælles samtale om det, vi oplevede.

Adventsmøde i præstegården
Søndag d. 1. december kl. 14.00
Vi glæder os i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. 
Det er ikke jul endnu, men julen stunder til. Advent er en forberedelsestid, hvor 
vi gør klar til jul. Denne søndag tager vi de indledende knæbøjninger ovre i 
kirken kl. 14.00, hvorefter vi går i præstegården til æbleskiver, gløgg og kaffe. I 
præstegården vil præsten ligeledes underholde med opbyggelige ord, og mon 
ikke, vi drister os til at synge lidt fra højskolesangbogen. Adventsmødet er en 
hyggelig tradition, som altid kaster smil og latter af sig. 
Bestyrelsen og præsten glæder sig!

Helligtrekongersmøde i præstegården
Søndag d. 5. januar 2020 kl. 14.00
Når juletræet begynder at tabe nålene, og når juledekorationerne er ved at være 
brændt ned, da kan det hænde, at også vort humør trænger til en hjælpende 
hånd. Det er der råd for denne søndag, hvor vi efter gudstjenesten går i 
præstegården. Både for at synge julen ud, men også for i fællesskab at tage 
det nye år i øjesyn. Vær velkommen til et par hyggelige timer i præstegården 
med snak, sang, kaffe og kage.



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, 
Vestergade 7B,2.T, Randers C, 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

Einar Asbo
Der er i denne tid stor bevågenhed 
om mindestenene foran kirkegården. 
Jens Bek har fået sin aktuelle omtale, 
og Jakob Knudsen er yderst velkendt. 
Einar Asbo kræver derimod nok en 
omtale, som jeg faktisk også lovede 
i årets første kirkeblad. 
Eventsekretariatet i Randers er i 
gang med at kortlægge mindesten, 
der kan relateres til 2. verdenskrig, 
og man har bedt bl.a. Randers Nor-
dre Provsti om at være behjælpelige 
dermed. Vi blev derfor spurgt, om der 
ved Mellerup Valgmenighed findes 
en sådan mindesten. 
Jeg sendte følgende lille beskrivelse 
til sekretariatet. 
”Lige uden for hækken til kirkegården 
ved Mellerup Valgmenighed står en 
mindesten over Einar Asbo, som var 

friskolelærer i Mellerup 1918- 1921. Einar Asbo blev efterfølgende kordegn 
ved Helligåndskirken i København, men han havde fået mange nære venner i 
Mellerup, hvorfor han ofte vendte ”hjem” på besøg. Under 2. verdenskrig deltog 
Einar Asbo i modstandsarbejdet. Han blev skudt af tyskerne på kirkekontoret 
ved Helligåndskirken. 
Folk i Mellerup rejste mindestenen over Einar Asbo. 
Mindestenen står i øvrigt side om side med mindestene over Jakob Knudsen 
og Jens Bek. 

En kreds af venner har udgivet en mindebog ”En mindekrans”, som findes på 
Nørhald Egnsarkiv.” 
Det var den korte historie om Einar Asbo, men jeg kan absolut anbefale at læse 
bogen ”En Mindekrans”, Nørhald Egnsarkiv i Gjerlev. Så får man også svar på, 
hvorfor han forlod Mellerup på trods af sin store kærlighed til stedet. 
Mellerup Valgmenighed har været så heldig, at egnsarkivet har foræret os et ek-
semplar af bogen, da man under oprydning fandt et ekstra eksemplar. 

Ellen Mønsted Larsen

Konfirmation 2020
I sensommeren begyndte seks nysgerrige og søde konfirmander i valgmenigheden. 
Vi mødes om onsdagen i konfirmandstuen. Selve konfirmationen bliver en festlig 
gudstjeneste St. Bededag 2020. Det er der stadigvæk længe til, men præsten 
glæder sig allerede, og mon ikke konfirmanderne også gør det. Der vil senere blive 
fortalt mere om, hvordan det går med konfirmationsforberedelsen her i kirkebladet.



6. okt. kl. 10.00 16. søndag efter trinitatias
Luk 7,11-17

20. okt. kl. 14.00 18. søndag efter trinitatias
Matt 22,34-46

3. nov. kl. 10.00 Alle helgens dag
Matt 5,1-12

17. nov. kl. 10.00 22. søndag efter påske
Matt 18,21-35

1. dec. kl. 14.00 1. søndag i advent
Luk 4,16-30
Adventsmøde

15. dec. kl. 10.00 3. søndag i advent
Luk 1,67-80

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

29. dec. kl. 10.00 Julesøndag
Matt 2,13-23

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

Gudstjenester

Alle er velkomne

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ

- en del af folkekirken

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


