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- en del af folkekirken

Synd tappert!
Vi må ikke flyve, for det belaster klimaet. Vi må ikke ryge, for det ødelægger
helbredet. Vi må ikke køre i dieselbiler, for det forurener luften. Vi må ikke bruge
parfume, for det fremkalder allergi. Vi må ikke spise kød, for det koster dyreliv.
Vi må ikke køre for stærkt, for det højner risikoen for uheld.
En fremtidsforsker har udtalt, at puritanismen har fået en renæssance. Med
sindige forbud og velbegrundede anbefalinger lever vi inden for stregerne af
rigtigt og forkert, rent og urent, og skam tage den, der træder ved siden af.
Elsker du bacon, er du forkert. Flyver du sydpå på en lidt for billig flybillet, er
du en tosse. Tænder du en cigaret, er du en tåbe. Og kører du for stærkt på
landevejen, ja så er du dum.
Apostlen Paulus var en puritaner, men han vidste godt, at det ikke altid er lige
nemt at være en puritaner. Han havde en pæl i kødet, som han så lidelsesfuldt
kaldte det: thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg
ikke vil, det gør jeg. Paulus var ærlig; han kendte godt til verdens fristelser,
men han tilkendte sig selv lidt albuerum.
Med lov skal land bygges, står der i fortalen til Jyske Lov. Derom kan man ikke
diskutere, men skal også livet bygges med lov? Kan vi tvinge det gode liv frem
ved at male stregerne for rigtigt og forkert tydeligt op? Eller er det rigtige og
forkerte igen blevet en social markør for dem, som har deres på det tørre?
Dem som ikke satte tænderne i et saftigt, rødt stykke kød forleden, og dem
som undlod at tage flyveren henover alperne mod sydligere himmelstrøg. Vi
holder øje med hinanden, og snart kan selv ikke koen slå en prut, uden det
giver genlyd i både kostald og klima. Findes der monstro én eneste synder
tilbage?
Forbud, anbefalinger og velmente henstillinger er oftest netop velmente. De
har videnskabeligt belæg, og de er formålstjenlige. Men måske er de ikke altid
lige gavnlige for det menneskelige samliv? Måske behøver vi nogle gange et
pusterum, hvori et bande- eller ukvemsord kan få frit løb. Måske behøver vi lige
som Paulus lidt albuerum, når vi næste gang sætter os ved bordet for at gafle
en rød bøf? Her i kirkebladet skal der naturligvis forkyndes rent og purt, og at
opfordre til fejltrin vil vel nærmest være helligbrøde. Men præster er ikke nødvendigvis puritanere, og Vor Herre da slet ikke: Nogle gange forestiller jeg mig
vor Herre sidde i en røgsky, mens han bapper på en cubansk cigar. Mon ikke,
han deroppefra kan se, at menneskelivet arter sig nogenlunde tilforladeligt,

også når kanterne flosser og kinderne får sul, også når klimaet belastes og
flypassagererne rødmer. For dybest set ved vi godt, hvad det gode og rigtige
er, og det ved Gud godt, at vi ved.
Synd tappert, så bliver nåden desto større!
Godt nytår og Gud i vold!
Niels Sander Pedersen

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
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.

Arrangementer & omtale
Helligtrekongersmøde

Søndag 5. januar kl. 14.00 i kirke og præstegård
Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet holder vi traditionen tro helligtrekongersmøde i præstegården. Vi begynder med en gudstjeneste, hvorefter vi
samles i præstegården til kaffe, kage, snak og sang.

Foredrag: ”Jeg husker det, som var det i går”
Onsdag 15. januar kl. 19.30 i Svanereden på Mellerup Friskole
Mellerup Valgmenighed og Mellerup Højskoleforening er
gået sammen om at arrangere foredrag onsdag d. 15.
januar kl. 19.30: ”Jeg husker det, som var det i går” –
Barndomserindringer og barnets hukommelse. Denne
titel kan kun appellere til næsten alle aldersgrupper. Det
er Osman Kingo – lektor ved Aarhus Universitet – der
kommer og fortæller for os. Osman Kingos introduktion
til foredraget kan læses på vores hjemmeside, men her
lige et par stikord derfra: Erindringer, identitet, livshistorie,
hukommelse, sprog, bevidsthed. Osman var elev på Mellerup Efterskole 1990/1991 og glæder sig til et gensyn
med Mellerup – så mød endelig talstærkt op.
Alle er meget velkomne. Sted: Svanereden på Mellerup
Friskole. Entre inkl. kage og kaffe kr. 50.

Hyggeeftermiddag

Torsdag 23. januar kl. 14.30 i præstegården
I kølvandet på julen kan man ofte føle sig lidt mat i koderne, men det er der råd
for. Kom til hyggeeftermiddag i præstegården. Vi samles for at sludre, synge og
høre en lille fortælling. Der er på forhånd udstedt hygge-garanti, og kaffebordet
koster kun en tyver. På gensyn.

Læsekreds

Onsdage 29. januar, 26. februar og 25. marts kl. 19 i præstegården
Læsekredsen mødes månedligt for i fællesskab at drøfte og diskutere en bog.
I januar mødes vi for at tale om ”Jammers Minde” af Leonora Christina Ulfeldt.
Måske har du allerede læst bogen, måske har du hørt om den, eller måske har du
bare lyst til sammen med ligesindede at mødes om en god bog. Kom og vær med.
Bogen kan rekvireres ved henvendelse til præsten, som også gerne modtager
gode boganbefalinger til læsekredsen. Kaffe og kage medbringes hjemmefra.

Sangaften: ”Se ud, stryg duggen af sjælens rude”

Personer, steder og begivenheder i mands minde
En sang- og fortælleaften v. Erik S. Overgaard
Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 i præstegården
Når der sker noget vigtigt, så prøver vi at fastholde det ved at synge: Inden
fodboldkampen begynder, synger vi nationalsangene. Da vi blev døbt og siden
konfirmeret, sang vi nogle salmer i kirken, der i poesiens sprog supplerede det
teologiske, og måske havde én i familien skrevet en sang, der blev sunget derhjemme for at holde dagen fast og for at huske, hvad den betyder i familien.

I skolen begynder dagen med en morgensang, så vi kan komme godt i gang
med dagen, som vi bliver fælles om, når vi synger om den. I Danmark kan vi godt
synge nationalsangen til morgensang, sådan som man på patriotisk vis gør i
nogle lande. Men først og fremmest synger vi om alt muligt andet: om hele menneskets tilværelse - naturen, årstiderne, Danmark, historien. Højskolesangbogen
rummer det hele, den er en digtsamling på melodi om hele vort liv.
Så når jeg gerne vil fortælle om personer, begivenheder og steder af betydning i
mands minde – det tidsrum vi er fælles om at huske - så må den fortælling nødvendigvis munde ud i sange, som får os til at se - og se på ny.
Jakob Knudsen siger ”Se ud, stryg duggen af sjælens rude” – ligesom vinduesruden kan dugge til, således kan også sjælens rude dugge til, så vi både fysisk
og følelsesmæssigt bliver nærsynede og afskåret fra verden. Det duer ikke, så
derfor: ”..stryg duggen af sjælens rude”.
Erik Overgaard

Generalforsamling

Søndag d. 23. februar kl. 14.00 i kirke og præstegård
Vi begynder med gudstjeneste kl. 14; derefter mødes vi i præstegården til kaffebord og generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen følger senere.
Alle er velkomne til at komme med forslag. Det er på generalforsamlingen, vi kan
tage små som store emner op.
Bestyrelsen holder meget af en engageret generalforsamling.
På gensyn – husk at sætte kryds i kalenderen.

Filmaften

Søndag d. 23. februar kl. 14.00 i kirke og præstegård
Film skal ses i biografen – eller i kirken. Heldigt er det, at et kirkerum kan bruges,
ikke kun til gudstjenester, men også som biografsal. Denne aften blænder vi
op for ”Klumpfisken”, der med både kulisser og skuespillere giver et kærligt og
autentisk indblik i det hirtshalske fiskerliv: Kesse kæmper for sit erhverv, og en
københavnersnude gør sin entré. Filmen præsteres af præsten, og efter varm
kakao og hjemmebagte boller (30 kr.) tager vi en fælles samtale om filmen.

Siden sidst

Konfirmanderne skriver

Vi synes man lærer hinanden bedre at kende nu hvor man ikke decideret er ”i
skole”. Vi lærer noget både når vi er i kirken og i konfirmandstuen. Hver uge
ser vi alle frem til at komme til præst både pga. vores præst, de gode småkager og karameller. Vi er alle sammen enige med hinanden om at det er rart

Jens Bek

at vi kun er 6 på holdet,
for så er det mere trygt
at sige sin mening om
tingene. Der er f.eks.
mange af os der har
valgt valgmenigheden af
den grund.
Sofie, Sebastian, Christian, Camilla, Naya og Vilma

I det første kirkeblad for 2019 indledtes føljetonen om fjernelsen af Jens Beks
buste. I dette første kirkeblad for 2020 afsluttes føljetonen – næsten. Jeg har i
alle kirkeblade for 2019 skrevet om forløbet, og nu kan jeg berette, at arbejdet
går i gang.
Torsdag d. 12. december kommer skulpturkonservatoren på besøg her for
at besigtige sten og sted. Aage Jepsen vil som repræsentant for Mellerup
Højskoleforening også deltage i mødet. Vi skal bl.a. tage stilling til, hvor på
stenen relieffet skal placeres samt stenens istandsættelse til et nyt udtryk.
Desværre kan jeg ikke fortælle, hvornår hele projektet forventes færdigt –
deadline på bladet her er før end omtalte møde.
Så snart vi ved noget mere præcist, iler vi med at informere derom.
Bestyrelsen ønsker alle et godt år 2020.
Ellen Mønsted Larsen

En arbejdslørdag i september

En lørdag formiddag trak bestyrelsen og
Ingelise Andersen i arbejdstøjet. I kirken
blev fire kirkebænke fjernet, således at
kirkerummet nu fremstår mere harmonisk
og desuden giver plads til nye muligheder.
Derudover blev knapperne syet fast på
bænkenes hynder. I præstegården blev det
store loftsprojekt færdiggjort, således at
loftet nu fremstår overskueligt og rydeligt.
Tilmed dukkede et gammelt trædeorgel
frem fra en mørk krog; det er nu placeret
sammen med de overskydende kirkebænke
på et gavlværelse, der i fremtiden faktisk vil
kunne anvendes som et lille andagtsrum.
Læs mere på hjemmesiden.
Ellen Mønsted Larsen
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Gudstjenester
5. jan.

kl. 14.00

Helligtrekongers søndag
Matt 2,1-12
Helligtrekongersmøde

19. jan.

kl. 10.00

2. søndag efter helligtrekonger
Joh 4,5-26

9. feb.

kl. 10.00

Septuagesima
Matt 25,14-30

23. feb.

kl. 14.00

Fastelavn
Luk 18,31-43
Generalforsamling

8. mar.

kl. 10.00

2. søndag i fasten
Mark 9,14-29

22. mar.

kl. 10.00

Midfaste
Joh 6,24-37

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

- en del af folkekirken

