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- en del af folkekirken

Velkommen i klubben
Der findes mange klubber. Ungdomsklubber, idrætsklubber, rockerklubber og
natklubber. Jeg er også medlem af en klub. Den hedder vordeklubben og
syner ikke af ret meget i landskabet. Klubben er for de indforståede, og der
er ikke noget medlemskort. Vi er mange medlemmer rundt i hele landet, og vi
kan let genkende hinanden. Ikke på vorterne men på, at vi alle sammen er til
fals for gamle ord. Derfor kunne man også kalde klubben for klenodieklubben.
Medlemsskabet kommer tydeligst til udtryk, når vi be´r Fadervor. Da siger vi stolt
og flot: helliget vorde dit navn. Når vi er ude blandt fremmede, lægger vi måske
endda ekstra tryk på det lille vorde, således at de, der måtte sige anderledes,
overdøves. De allermest rabiate af klubbens medlemmer, hardlinerne, går et skridt
videre og forfægter også ord som åsyn, kalk, frugtsommelig og, når bølgerne gør
højt, miskundhed. Der er ingen ordliste til nærværende artikel, men måske ved
I alligevel, hvad ordene betyder? Ordene er gamle, umoderne og måske endda
fremmedgørende, men de er ikke flade. De er heller ikke anæmiske eller banale,
men fulde af saft og kraft.
Gammeldags, umoderne og fremmedgørende er ikke just buzzwords nu om
stunder, og tilføjer jeg uforståelig hjælper det ikke på sagen. Men ord er sære
størrelser. De er levende, og til tider sprællevende. Det betyder, at de nogle gange
virker bag om ryggen på os. Selvom vi måske ikke helt har begreb om, hvad det er
for en miskundhed, som rækker til himlene, så synger vi det alligevel, og det virker.
Måske ikke første gang, men så anden gang. For ord lever deres eget liv.
I vordeklubben optager vi altid nye medlemmer, og adgangskravene er små.
Til gengæld er der selvjustits, når vedtægterne skal overholdes. Onde tunger
hævder, at klubben er stokkonservativ. Sådan er der så meget. Det blad, du
f.eks. sidder med i hånden, oser ikke af sexet tjubang-kolorit. Det er sobert i sit
udtryk, som en nydelig herre med sideskilning. Nogen vil måske sige konservativt og gammeldags. Derfor forveksler du det heller ikke med et tilbudskatalog fra
Bilka. Kirkebladet skiller sig ud, ligesom de gamle ord skiller sig ud.
I denne tid er truslen ikke længere tomme værdier og omsiggribende ideologier.
Snarere består faren i det, man har kaldt formløshedens tyranni. Det, der sker i
kirken, har former. Runde og smukke former. Aldringens tegn har sat sit præg. Vi
holder på formerne, gentagelserne og de gamle ord, kun for at det glade budskab
klædes tækkeligt på. Antrækket fejler ikke noget – snarere det indenunder, når
præsten ikke gør sig umage. Ord skal have lov til at blomstre, for når goddag og
farvel er blevet til hej, så går forskellen fløjten. Og når en bjørnetjeneste er både
god og dårlig, så sejler kommunikationen. I kirken holder vi stædigt (b)ordskik, når
brødet brydes, og kalken bydes. Bagefter går vi hver til sit, bander og svovler på
allerbedste måde, men i tillid til, at vor Herre holder ord. Her og hisset*.
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.

Information

Ferieplan 2019

Præst
Niels Sander holder ferie i ugerne 27-28 og 36.
I stedet bedes man kontakte:
Uge 27-28
Jens Simonsen		
4032 4203 eller oehrberg@live.com
Uge 36		
Erik Overgaard
2057 6710 eller erik@keovergaard.dk
Graver
Anne Hansen holder ferie i ugerne 27, 28 & 29.
I stedet bedes man kontakte
Uge 27 		
Jesper Feldager, bestyrelsesmedlem
		2621 9786
eller
jesperfeldager@gmail.com
Uge 28 		
Lene Blond, bestyrelsesmedlem
		2027 9071
eller
leneblond@tdcadsl.dk
Uge 29 		
Anne-Marie Neimann Moestrup, bestyrelsesmedlem
		
6175 1874
eller
neimannmoestrup@gmail.com

Konfirmand 2019-2020?
Konfirmation handler om meget andet end Gud. I konfirmationsforberedelsen
skal vi snakke om, hvad det vil sige at være et menneske, og hvordan man
bedst finder sine egne ben at stå på i livet. Du vil blive klædt godt på til livet,
for til konfirmationsforberedelsen skal vi faktisk tale om alt mellem himmel og
jord. F.eks. skal vi tale om at tvivle, både på Gud og sig selv. Vi skal tale om,
hvordan naturvidenskab og kristendom supplerer hinanden. Vi skal også tale
om bekymringer i livet, ligesom vi sammen skal fundere over, hvordan livet
både rummer godt og ondt. Og så skal vi naturligvis hygge os, høre spændende historier og lære Fadervor. Derudover kan du faktisk også selv være
med til at bestemme, hvordan konfirmationsforberedelsen skal være.
Kom og hør mere til åben kirke torsdag d. 8. august kl. 15-18 i kirken. Konfirmandundervisninger foregår på onsdage efter skoletid. Konfirmationen foregår
St. Bededag 2020.
Alle kan blive konfirmeret i valgmenigheden! Ikke-medlemmer betaler 1000 kr.
Vi ses!
Niels, tlf. 29 89 89 12

i præstegården d. 21. august og d. 25. september kl. 19.00. Hver gang kaster
bogen livfulde snakke af sig, om samtiden, historien og livet i al almindelighed.
Kaffe og kage medbringes hjemmefra.

Sensommermøde i de østjyske valgmenigheder

Søndag d. 25. august i Vivild
I år afholdes sensommermødet for de fem østjyske valgmenigheder i Vivild, og vi
håber meget på at se mange af jer til en god og berigende dag, hvor vi både skal fejre
gudstjeneste, synge fællessange, høre et foredrag om åndelighedens vilkår i Vesten
– og ikke mindst høre mere om, hvordan det står til i de forskellige menigheder.
Program for dagen:
Kl. 10.00 Ankomst og kaffe i Borgerhuset, Århusvej 13, Vivild, 8961 Allingåbro
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Vivild kirke v/Signe Helbo
Kl. 11.45 Frokost i Borgerhuset
Kl. 13.00 Kort nyt fra de fem menigheder – og fællessang
Kl. 14.00 Foredrag m. efterfølgende debat v/Bertel Haarder:
”Er Vesten præget af åndelig fattigdom?”
Kl. 16.00 Kaffe og afrunding

Det vil fra den 1. august 2019 være muligt at lave aftale om reservation af
gravsted på Mellerup Valgmenigheds kirkegård, det være sig et kiste-, urneeller plænegravsted.
Hvis man ønsker en sådan aftale, bedes man venligst kontakte kirkeværgen, der
vil sørge for, at en sådan reservation kommer i stand.
Efter udvælgelse af gravsted vil ansøgeren modtage et gravstedsbrev, et dokument, der udover ansøgerens personlige data og nummeret på det ønskede
gravsted vil indeholde oplysninger om reservationens længde samt pris for såvel
reservation som renholdelse af det pågældende gravsted.
Sammen med gravstedsbrevet vil der ligeledes blive udstedt en faktura med
relevante oplysninger.
Man kan se gravstedsbrevet på www.mellerupvalgmenighed.dk under Info.
Anne-Marie Neimann

Arrangementer & omtale
Litteraturkreds

Onsdage d. 21. august og 25. september kl. 19 i præstegården
I litteraturkredsen holder vi sommerpause, men vender stærkt tilbage. I løbet af
sommeren læser vi Pontoppidans Isbjørnen. Hvis man har lyst til at være med, er
der altid plads til flere. Bogen kan lånes ved henvendelse til præsten. Vi mødes

* hisset : derovre; livet efter døden

Reservation af gravsted

Foredrag v/Bertel Haarder:
”Er Vesten præget af åndelig fattigdom?”
Det mest spændende og afgørende i tilværelsen har med noget åndeligt og irrationelt at gøre. Det har vores vestlige kultur svært ved at tage højde for. Nu troede
vi lige, at religiøsitet og nationalisme var på vej til at blive skrevet ud af vores kultur
til fordel for demokrati, menneskerettigheder, frihandel og åbne grænser. Men nu
stikker antivestlige holdninger hovedet op overalt. Nykonservative kræfter lægger
i stigende grad afstand til vestlige værdier. Jeg mener, vi skal tage det alvorligt og
spørge os selv: Har ovennævnte på hver deres måde fat i et eller andet, som den
vestlige kultur forsømmer og ikke har ord til at beskrive? Savner vi i Vesten ord
for nogle af de vigtigste forhold i tilværelsen, som ikke ændrer sig over tid? Er vi
vidne til en form for fattiggørelse af åndslivet, litteraturen, teaterkunsten m.v.? Er
det derfor, Bille Augusts filmatisering af ”Lykke-Per” kan tryllebinde os? Den handler om alt det, vi nutildags mangler ord for: religiøse anfægtelser, moralske svigt,
skyld, skam og ubegribelig kærlighed og tilgivelse. Frygteligt gammeldags – og
evigt aktuelt! Ånd er magt.
Pris for deltagelse 200 kr. pr. person, der betales på dagen.
S.U. senest d. 1. august til Niels Sander

Sangaften

Torsdag d. 12. september kl. 20.00
Når sommeren går på hæld, og efteråret banker på, indbyder valgmenigheden til
en sangaften. De nærmere detaljer foreligger endnu ikke, men sikkert er det, at vi
skal synge på livet løs fra højskolesangbogen. Hold øje med hjemmesiden.

Arbejdslørdag

Lørdag d. 21. september 2019
Vi har tidligere haft arbejdslørdage, hvor mange har bidraget med gode kræfter og
godt humør. Efter et par års pause har man nok fået sundet sig, og nye er klar til
at give en hånd med. Der vil være lidt malerarbejde, lidt småsløjd, lidt håndarbejde,
bagning af boller og kage, kaffebrygning og anretning af morgenmad og frokost,
samt et par større opgaver. Når tiden nærmer sig, sender vi en mail rundt med mere
præcise opgaver, som man kan melde sig til på forhånd – lige nu drejer det sig om,
at man skal huske at sætte kryds i kalenderen.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Siden sidst

Hyggeeftermiddag i maj

”Hyggerne” tog på en lille udflugt til Blichers Mindestue i Spentrup.
Vi var ventet, flaget var sat ud til vejen og vi blev modtaget med smil og glæde
i stemmen – det var Birthe Enevoldsen, som bød indenfor. Der var meget

at se nærmere på, og vi lyttede til en meget spændende
fortælling om Blicher og Mindestuen; når man fornemmer,
at fortælleren bare øser af sin
viden, og der er meget langt til
bunden af vidensbrønden, og
det tilmed er levende og humoristisk, flyver tiden af sted.
Kaffetørsten blev derefter stillet, og lækkertanden blev ikke
forsømt. Anne-Marie havde
igen tryllet med hjemmebag.
Tak for en dejlig eftermiddag – på gensyn til næste sæson.
Ellen Mønsted Larsen

En dag i det fynske

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder blev i år afholdt i
Sdr Nærå, og vi var en lille sluttet flok fra Mellerup, der var klar til at suge til os og
lade snakken gå over kaffe og andet godt.
Som ny i Valgmenigheden kan det kun blive til indtryk her, og det der kom først var
sommerlandet, kirken og menighedshuset i dejligt solskin. En fin ramme for dagen,
der skulle komme. Efter velkomstkaffen var der gudstjeneste i kirken, og det var
tydeligt, vi var kommet til den folkelige Carl Nielsens land, med det islæt af folkemusik, som den deltagende bratschist bidrog med i gudstjenesten. Sammen med
synet af altertavlen med en smuk sol, som kunne have været vores egen i Mellerup,
var der skabt en dejlig atmosfære i rummet og en god ramme om præstens ord.

Foredraget efter frokost med Rane Willerslev, under overskriften ”Animismens
væsen – kunsten at forføre en elg” var inspirerende, om to forskellige isolerede
kulturer i det nordøstlige Sibirien. Vi fik gennem den meget engagerede og inspirerende fortæller et indblik i disse folks skikke og tænkemåde, helt anderledes end
vores, men klart dikteret af de barske levevilkår, der hersker i egnene her.
Efter en fantastisk middag, præsenteret af kokken selv, var der koncert, igen i kirken,
med en dejlig trio, med gode og medrivende sange. Mætte på alle måder og med
alt formelt på plads ved generalforsamlingen, nåede vi ved midnatstid tilbage til
Mellerup med mange input til fordøjelse.
Lene Blond

Pinseudflugt

Med fornuftigt fodtøj, højt
humør og madpakker drog
13 melleruppere på udflugt
sammen med Norddjurs
Valgmenighed.
Bussen
satte kursen mod det mageløse Mols, og undervejs
gik både fællessang, molsfortælling og rundstykker op
i en højere enhed. I Knebel
Kirke fik vi fortællingen om
det særlige alter, der med
sin Jakobs-stige snor sig
som et DNA-molekyle. Efter

en andagt drog vi mod Sletterhage Fyr. De hårdføre gjorde turen til tyskertårnet,
andre steg til vejrs i fyret og atter andre blev ved jorden og nød en is. På Trehøje nød
vi endnu engang udsigten, og til sidst stod den på boller og lagkage på Kalø Slotskro.
Tak for en god tur! 			
Niels

Busten er ikke kommet tilbage, men vi arbejder
fortrøstningsfuldt videre.
Heldigvis har vi fået en god samarbejdspartner med
ekspertise inden for fremstilling af buster o. lign.
Mindestenene over Jakob Knudsen og Einar Asbo,
som står sammen med mindestenen over Jens Bek,
har begge et relief-portræt fastsat på stenenes front.
Det vil skabe en fin harmoni, hvis der gøres lignende
ved Jens Beks mindesten. Vi har fået pristilbud på
Buste-projekt og Relief-projekt, og sidstnævnte er
klart det billigste.
Udover kontakt med en ekspert har vi indledt samarbejde med Mellerup Højskoleforening om såvel udførelse som finansiering. Vi må huske, at Jens Bek
oprindelig var højskolens mand for så senere at sætte
valgmenigheden i værk sammen med lokale folk. Men
vi er jo stærkt forbundne i kraft af den grundtvigske
grundholdning.
Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg i
næste kirkeblad kan blive meget mere konkret
om hele projektet – og en afslutning på føljetonen vil være nær.

Kunstværket af Mai Klemmensen kan ses i våbenhuset

Jens Bek – føljeton 2. del.

Ellen Mønsted Larsen

Bisatte
Jørgen Torben Pedersen blev bisat fra
Valgmenighedskirken den 21. juni 2019

Ære være hans minde

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

praest@mellerupvalgmenighed.dk

eskildgundersen@mail.dk

Bestyrelsen

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.

Formand
Næstformand
Kasserer
Bygningssagkyndig.
Kirkegårdsværge
Sekretær og
presseansv.

Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19, Mellerup,
8644 1818 eller 2192 8724
Hugo Vermund
Lodsvejen 15, Mellerup, 2095 1936
Lone Beider Olesen,
Tingvej 17, Lindbjerg, 8930 Randers NØ
6071 5901
Jesper Feldager,
Støvringgårdvej 46, Mellerup, 2621 9786
Anne-Marie Neimann Moestrup
Amtsvejen 133, Mellerup, 6175 1874
Lene Blond
Støvringgårdvej 51, Mellerup, 2027 9071

Redaktion: Niels Sander Pedersen
Layout: Solveig Mønsted Hvidt

formand@mellerupvalgmenighed.dk
lodsen15@mail.dk
kasserer@mellerupvalgmenighed.dk
jesperfeldager@gmail.com
neimannmoestrup@gmail.com
leneblond@tdcadsl.dk

Afs:

Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19
8930 Randers NØ

Gudstjenester
4. aug

kl. 10.00

7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10

18. aug

kl. 10.00

9. søndag efter trinitatis
Luk 16,1-9

08. sep

kl. 10.00

12. søndag efter trinitatis
Mark 7,31-37

22. sep

kl. 10.00

14. søndag efter trinitatis
Luk 17,11-19

Alle er velkomne
I juli måned henviser præsten til fromme udendørsaktiviteter
som balsam for krop og sjæl.

Besøg
www.mellerupvalgmenighed.dk
hvor der hen over sommeren vil ske ting og sager.

- en del af folkekirken

