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For første gang i umindelige tider har folkekirken lukket døren. Gå ind i dit kam-
mer, og luk din dør, siger Jesus, og omtrent det samme har statsministeren sagt. 
Vi skal stå sammen ved at stå spredt, for en coronavirus har lagt sig som en 
dyne over Danmark, der nu er gået i dvale. I skrivende stund ved vi ikke, hvor 
længe både skoler, biblioteker og kirker må holde lukket. Vi holder ud! Vi skulker 
fra kirkegangen, ja fra al menneskelig omgang, men håber så sandelig, at vi når 
til påskemorgen.
    Aldrig før har moderne kommunikationsmidler vist sig så anvendelige, og 
aldrig før har de vist sig så utilstrækkelige. For vi mangler nærhed, fysisk nær-
hed, og som Jakob Knudsen må vi råbe ”Vær mig nær”.
    For få år siden gjorde et nyt ord sin entré i ordbogen. Det var ordet hudsult, 
som bankede på og fik foretræde på de tætskrevne sider. Det lyder måske som 
et frækt ord, men det dækker egentlig blot over ”en tilstand, hvor en person 
mangler fysisk berøring af huden”. I skrivende stund er sulten stor. Jeg melder 
mig gerne i koret af sultne, for hver søndag står jeg i døren og giver håndtryk. 
Men i disse dage er den slags forbeholdt ikke engang de modige men slet og 
ret de tåbelige, som ikke passer på sig selv og andre. ”Begræns fysisk kon-
takt”, lyder myndighedernes råd, som tages skyldigt til efterretning.
    Apostlen Paulus holdt også af fysisk kontakt, endda den slags, som nu om 
stunder var blevet udskammet af et #MeToo. ”Hils hinanden med et helligt kys”, 
befaler apostlen Paulus sine menigheder. Mindre kan også gøre det. Men slet 
ingen ting kan altså ikke gøre det. Vi sulter.
    Kender I det, når man tror, man er sulten? Sult kommer i flere former, og den 
sult, der får maven til at rumle, har også skabt røre i den seneste tid. Danskerne 
har hamstret fødevarer, som skulle hver familie brødføde et forslugent feltkom-
pagni. Da Jesus var i felten, nøjedes han med fem brød og to fisk. Måske kan vi 
lære af det? Mennesket lever som bekendt ikke af brød alene.
    Den tredje form for sult er således den åndelige sult. Den har også trange kår, 
når kirkedøren er lukket. På forsiden af dette blad ses et billede af Sahl kirkes 
nordportal. Den er blændet af, men gudskelov er der Én, som bryder mure ned.
   Et gammelt græsk sagn fortæller om den bedårende Pandora, som havde en 
æske. Æsker er til for at blive åbnet, men fra denne æske fløj nu alverdens ulykker 
ud i verden. Kun håbet blev tilbage i æsken. I skrivende stund er en virus i omløb. 
Vi har holdt dørene lukkede, men kun så håbet bliver tilbage. Et håb om, at vi igen 
kan åbne både hjemmene og hjerterne. Påskesøndag væltede Jesus den meget 
store sten til side, så han kunne spankulere ud af sin grav. Lad os holde sulten ud 
og sammen glæde os til forårets komme og livets genåbning.

Niels Sander Pedersen

Om lukkede døre og sultne sjæle

Arrangementer & omtale
Læsekreds
Onsdag d. 22. april kl. 19 i præstegården
Sommerpausen står for døren, men vi skal have ’læst af’. Vi mødes således sidst 
i april. Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi skal læse, men det bliver garanteret en 
bog, som kan kaste et ord eller to af sig. Hver især medbringer vi kaffe og kage. 
Præsten indleder med et lille oplæg, og derefter er legen fri. For i bøgernes ver-
den kan vi slå os løs og for en stund leve gennem fortællingens personer. 
Vel mødt. Nærmere oplysninger fås hos præsten.

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

Redaktionen af dette blad sluttede d. 14. marts. I skrivende stund er 
landet lukket ned i fjorten dage som følge af coronavirus. Vi nærer et 
håb om at kunne genoptage al aktivitet fra april. Derfor er dette kirke-
blad fyldt med datoer og bærer ikke præg af aflysninger. Men hold øje 
med hjemmesiden! Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, 
og der kan således løbende komme aflysninger og ændringer.



Siden sidst
Referat fra Generalforsamling
Søndag den 23. februar afholdt Valgmenigheden den årlige generalforsamling, som 
sædvanen tro startede i kirken med gudstjeneste kl. 14. Dernæst gik vi over i præste-
boligen, hvor der var dækket op til kaffe med hjemmebagte boller og lagkage. Efter livlig 
snak ved bordene, og et par sange begyndte generalforsamlingen.
Formanden afgav en fin beretning om årets gang, som især bar præg af bygnings-
forbedringer og oprydningsarbejde. Projektet med Jens Beck busten er stadig i gang, og 
højskoleforeningen har ydet et tilskud på 60.000 kr. En lokal har også doneret 5000 kr. 
Formanden takker for det gode samarbejde i bestyrelsen og med menigheden.
Præsten fortæller om sit arbejde, hvor han lægger vægt på traditionen, at han holder 
af faste ritualer udført af de samme personer. I år er der 6 konfirmander, og det er en 
stor glæde at forberede dem til livet. Præsten giver udtryk for et ønske om samarbejde 
i lokalsamfundet med både den røde og den hvide kirke.
Bestyrelsen foreslog ” frivillige grupper”, som kan aflaste i bestyrelsesarbejdet. 
Her meldte: 
Arne G. Larsen sig; plakattegning mm - Erik Overgaard; fondsøgning 
- Jonna Krabsen; praktisk arbejde
Den nye bestyrelse består nu igen af 7 personer.
Eskild Gundersen (valgt), Lisbeth Østergaard (valgt), Jesper Feldager (genvalgt), 
Lene Blond, Anne-Marie Neimann Mostrup, Lone Beider, Hugo Vermund. Suppleant 
til bestyrelsen: Mette B. Christensen(genvalgt) Revisor: Annelise Møller (genvalgt) 
Suppleant: Holger Lund (genvalgt)
Ellen M. Larsen fik mange roser af såvel menighed, bestyrelse som præst for sin kæmpe 
indsats i bestyrelsesarbejdet igennem 15 år, heraf de sidste 5 år som formand.

Jonna Krabsen

Ny bestyrelse
Bestyrelsen har hidtil bestået af 6 medlemmer, men ifølge vedtægterne skal der 
være 5 eller 7 medlemmer. Jesper Feldager blev genvalgt. Ellen Larsen ønskede 
ikke genvalg - og så manglede vi 2 ! Eskild Gundersen og Lisbeth Østergaard tilbød 
deres mandat så vi kunne blive 7 bestyrelsesmedlemmer og det var jo godt. 
En kæmpe tak til Ellen for hendes store engagement og værdifulde arbejde for 
Mellerup Valgmenighed. En hjertelig velkommen til Eskild og Lisbeth
 Bestyrelsen konstituerede sig med :
 Se adresseliste nedenfor (red.)              Hugo Vermund

Valgmenighedskirken
”Kirken den er et gammelt hus” Det skriver Grundtvig i en af sine salmer !
Mellerup Valgmenighedskirke er ikke et gammelt hus. Kirken blev bygget samtidig 
med præsteboligen i 1890, og er altså nu kun 130 år gammel. Den er i kirkebyg-
ningsforstand altså ikke så gammel, men som valgmenighedskirke har den mange 
år bag sig, og tidens tand lader sig mærke. Meget er undervejs blevet repareret, 
sidst er renovering af sålbænke og kirkedørspartiet foretaget.

 

Gudstjeneste med konfirmander
Torsdag d. 23. april kl. 19
Valgmenigheden har i øjeblikket fornøjelsen af seks dygtige og søde konfirmander. 
Måske har du hilst på dem i kirkedøren? Hvis ikke kan du komme til det, for denne 
forårsaften vil både konfirmander og præst stå for gudstjenesten. Det bliver lidt an-
derledes end vanligt, men det bliver godt! Så kom og vær med.

Hyggeeftermiddag
Tirsdag d. 28. april kl. 14.30 i præstegården
Kaffen er brygget, og kagen står klar. Så kom forbi konfirmandstuen til en hyggelig 
stund. Vi synger de gode forårssange, præsten læser en historie og snakken går 
lystigt. Sådan plejer det at være, og denne aprileftermiddag bliver ingen undtagelse. 
Så sæt kryds i kalenderen, og tag gerne naboen med. Der er altid plads til flere om 
bordet. Husk 25 kr

Forårsudflugt
Søndag d. 24. maj
Valgmenigheden har nedsat et udvalg. Det lyder kedeligt, men det fører godt med 
sig. For Anne-Marie og Niels er gået i tænkeboks for sammen at planlægge en dejlig 
udflugt til et ikke alt for fjerntliggende sted. Endnu er destinationen ukendt, men flere 
detaljer bliver meldt ud. Sæt derfor et kryds i kalenderen allerede nu. Mellerup Valg-
menighed drager på udflugt, og du skal med!

Årsmøde 2020
Lørdag d. 6. og søndag d. 7. juni
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 
afholder denne gang årsmøde i Rødding og Bov-
lund. Der er endnu ikke meldt hverken foredrag-
sholder eller priser ud, så derom må man holde sig 
orienteret på www.friegrundtvigske.dk. Det bliver 
med garanti et godt og oplysende program, og mon 
ikke det bliver noget med genforeningsjubilæet? 
Bemærk, at årsmødet dette år er med overnatning.

Sommeraftenfest
Søndag d. 28. juni kl. 17.00
Traditionen tro afrunder vi halvåret og ønsker hinanden god sommer. Sammen holder 
vi gudstjeneste kl. 17 i kirken, hvorefter vi nyder medbragt mad eller smørrebrød 
i præstegården eller, hvis vejret tillader, i præstegårdshaven. Øl, vin og vand kan 
købes. Der serveres kaffe. Smørrebrød kan, når vi nærmer os, bestilles hos Anne-
Marie (tlf. 61 75 18 74). Derudover tør vi godt love et underholdende indslag og 
naturligvis fællessang. Der vil også være lejlighed til impulsive indslag. Velkommen!



Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds-
præst

Niels Sander Pedersen
Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th.  
8210 Aarhus V
Tlf.: 2989 8912 

praest@mellerupvalgmenighed.dk

Organist Mona Kjersgaard, 
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364

Graver Anne Kahr Hansen, 
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

Bestyrelsen

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

Næstformand
&
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

Kirkeværge 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

Kirkesanger
& bestyrelses-
medlem

Eskild Gundersen, 
Vestergade 7B,2.T, Randers C, 2986 5508 eskildgundersen@mail.dk

Bestyrelses-
medlem

Lisbeth Østergaard
Lodsvejen 15, Mellerup, 6093 3949

Redaktion: Niels Sander Pedersen
Layout: Solveig Mønsted Hvidt

Det er dejligt, at kirken ved sidste provstesyn blev erklæret ”vedligeholdt og 
særdeles smuk, og desuden også har en meget vedligeholdt kirkegård”. Trods 
det og netop derfor er det til stadighed vigtigt, at andre vedligeholdelses op-
gaver ikke bliver glemt, f.eks. trænger varmesystemet til at blive skiftet, men det 
er økonomisk en større omkostning end vi selv pt kan klare, og derfor er det vort 
håb at skaffe midler ved hjælp af fonde o.lign.
Det er ikke tilfældigt, at kirken er vurderet bevaringsværdig, da den har stor 
historisk betydning både kulturelt og som bygning – vi holder til på en bakketop 
med store historiske vingesus med to skoler, nu en børneinstitution og en fortid 
med en driftig højskole med fremsynede grundtvigianere.
Mellerup Valgmenighed er i dag centrum for forkyndelse, fællessang, folkelighed 
og fællesskab. Vi ønsker at række ud i vores lokalsamfund. Det ligger os meget 
på sinde nu og i fremtiden, og vi håber at kunne bidrage til en god udvikling i det 
solens land, som Jakob Knudsen satte ord på ! 

Hugo Vermund    

Jens Bek
Jens Bek kunne i november 2018 trække store overskrifter i de lokale medier
 – Jens Bek er væk, Buste stjålet fra kirkegård i Mellerup, Kirke i sorg. 
Valgmenighed, højskoleforening - ja, hele Mellerup ser frem til, at Jens Bek igen 
kan trække store overskrifter.
Denne gang gælder det afsløring af det nye relief på den eksisterende stele. Nej, vi 
kender endnu ikke den nøjagtige dato, eller uge eller måned for denne begivenhed, 
men vi ved, at relieffet nu er formgivet i ler, er i færd med at blive støbt i silikone 
og gips – den endelige støbning i bronze nærmer sig. Det er dette forår det bliver 
meget spændende at følge arbejdsgangen – jeg tør næsten ikke nævne corona-
virus – men kan det sætte arbejdet i slowmotion eller måske endda på pause?
Vi vil dog glæde os over, at arbejdet nu er langt fremme og håbe på, at den store 
afsløringsfest kan finde sted inden sommerferien. 
Gad vide om vi også kan nå at få inskriptionerne på stenen malet op – det vil 
være meget klædeligt. Nogle gange lyder det i folkemunde, at tid er lig penge – 
her er det et både-og.

Ellen Mønsted Larsen

Aarhustur
5. februar drog konfirmander, præst og Aage Blicher til storbyen. Første stop 
var Vor Frue Kirke. Efter eksercits på fortovet, hvor konfirmanderne aflagde tros-
bekendelse til UG blev vi vist rundt af en venlig og vidende guide. Vor Frue Kirke 
er en tre-i-én-kirke. Især kryptkirken, Nordens ældst bevarede kirkerum, gjorde 
indtryk. Frokosten blev, som billedet afslører, indtaget på McDonald’s, hvorefter 
eftermiddagen bød på en tur i Den Gamle By. Vi koncentrerede os om udstill-
ingen ”Aarhus Fortæller”, som tog os på en tidsrejse fra vikingetiden til i dag. 
Både præst og Aage Blicher takker konfirmanderne for en god tur!

Niels Sander



09. apr. kl. 19.00 Skærtorsdag 
Joh 13,1-15

12. apr. kl. 10.00 Påskedag
Matt 28,1-8

23. apr. kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste

08. maj kl. 10.30 St. Bededag
KONFIRMATION

17. maj kl. 10.00 5. søndag efter påske
Joh 17,1-11

31. maj kl. 10.00 Pinsedag
Joh 14,15-21

14. jun. kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis
Luk 12,13-21

28. juni kl. 17.00 3. søndag efter trinitatis
Sommerfest

Gudstjenester

Gudstjeneste på Åbakken 14. april kl. 14.30

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ

- en del af folkekirken

Se mellerupvalgmenighed.dk for seneste nyt om aflysninger el. ændringer 
som følge af coronavirus. På hjemmesiden kan du også læse både 

formandens og præstens beretning fra generalforsamlingen.

Alle er velkomne


