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Børn er forkælede, og det er sjældent uden grund. De overøses med kærlighed, 
fråser i omsorg og bader i opmærksomhed. Som barn fik jeg altid smurt min mad-
pakke, og hele formiddagen kunne jeg glæde mig til at åbne den lille pakke. Hvad 
mon den gemte? Den var som en lille skat, dernede i tasken, som ingen måtte 
komme for nær. Ingen måtte se, hvad den indeholdte, og ingen måtte smage. For 
den var smurt af min mor, og derfor af en særlig beskaffenhed. Men børn bliver 
ældre, og store drenge går selv til købmanden for at købe sig en hotdog til frokost. 
Således måtte den lille madpakke efterhånden tage til takke med en undselig 
tilværelse langt nede i skoletasken. En pakke forsømt kærlighed af den slags, som 
store drenge synes er pinlig at bære på. – En eftermiddag opdagede min mor 
de uspiste madpakker i skoletasken, og ordningen fik en brat ende. Kærligheden 
måtte finde nye former. Nye indpakninger.
Det er ikke kun rugbrødsmadder, vi pakker ind. Nej, alting pakkes ind. Når livet 
bliver stort og uhåndterligt, pakker vi det nænsomt ind. Triste nyheder kommer 
sjældent uden omsvøb, nej de pakkes ind med formildende ord og omsorgsfulde 
miner. Også glædesbud kommer i indpakninger. Og sågar kærlighed.
I romanen Hundehoved af Morten Ramsland forsøger en døende farmor at holde 
døden stangen med importerede dåser af norsk fjeldluft. Kærlighed er lidt som luft 
på dåse. Den uemballerede kærlighed er svær at få hold på. Den skal helst formes 
som læberne i et kys. Ellers blæser den væk.
I den sidste tid er livet blevet endnu mere emballeret. Mundbind og latexhandsker 
er blevet dagligdag for mange. Det er som om, samlivet har fået en gennem-
sigtig hinde af Vita Wrap omkring sig. Den slags emballering gavner kun imod 
smittespredning. Den gode emballering er derimod den, som giver kærligheden 
form. Den som ikke bare er tomme ord og forelskede floskler men derimod hand-
ling. ’Gå du hen og gør ligeså’, slutter Jesus en af sine lignelser. Kærligheden 
kommer fra Gud, men det er vores opgave at emballere den, dvs. pakke den ind 
og række den videre. Det er slet og ret et spørgsmål om form og indhold. En kær-
lighed uden former er aldeles formløs som et luftkastel. Guds kærlighed leveres en 
gros, uden omsvøb. Vores opgave er det at videredistribuere den i omsorgsfulde 
kærlighedspakker. Som madpakker, som våde kys, som varme bjørnekram eller 
måske som en hjælpsom håndsrækning. Varianterne er utallige, som dåserne på 
supermarkedets konserveshylde. Lad os pinligt banalt gøre kærligheden lige så 
konkret som en daggammel madpakke.

God sommer!
Niels Sander Pedersen

Emballeret kærlighed

Information
Vi forsømte foråret. Gudstjenester blev aflyst, forårsudflugten gik fløjten og kon-
firmationen måtte udskydes. men forhåbentlig kommer vi tilbage i vant gænge 
til efteråret. Juli måned er som vanlig uden aktiviteter, men man kan naturligvis 
altid få fat i en præst. Til august begynder vi med gudstjeneste, konfirmation og 
læsekreds. Og en løvfaldstur. Der er nok at glæde sig til. 
Valgmenigheden ønsker jer alle en god sommer!
 

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.

Præsten holder sommerferie i uge 30-32. I mit fravær passes embedet af:
Uge 30-31: Erik Overgaard tlf. 2057 6710 eller erik@keovergaard.dk 
Uge 32:    Jens Simonsen tlf. 4032 4203 eller oehrberg@live.com

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

Sommerquiz: gæt hvor billedet på forsiden er taget og send dit svar til præsten. 
Rigtige svar belønnes med et håndtryk og en chokoladekaramel



Løvfaldstur
Lørdag d. 19. september
Sæt fluks et kryds i kalenderen. Præst og bestyrelse inviterer på en udflugt til 
et seværdigt sted i rimelig køreafstand. Nærmere information vil følge via. mail, 
men højskolesang og muntert samvær er en selvfølge. Vi kører afsted i egne 
biler, og der er bagsædepladser til alle. De bedste oplevelser er dem, vi er 
fælles om, så kom med!

Høstgudstjeneste
Søndag d. 27. september kl. 10.00
Enhver kirkegænger i valgmenighedskirk-
en kan ikke undgå at se det prægtige syn 
af bakkede marker på vej ud af kirken. 
Livet er rig på gode gaver, både høstens 
gaver men også hverdagens små, fine 
øjeblikke. På en måde er kristenlivets 
vigtigste kendetegn en stadig indøvelse 
i at sige tak. Det gør vi denne søndag – 
med manér. Kom og vær med.

Årsmøde 2020
3. - 4. oktober i Rødding og Bovlund frimenigheder
Som så meget andet blev også årsmødet for de grundtvigske valg- og frimenigheder 
udskudt til efter sommeren. Nærmere information om program og tilmelding følger, 
men allerede nu ved vi, at årsmødet bl.a. indeholder en tur til Skibelund Krat og et 
foredrag om genforeningen af Knud Erik Therkelsen og Jørn Buch.

Siden sidst
Konfirmandtur til Skt. Mortens kirke
Konfirmationsundervisningen fik en brat ende som alt andet. Corona stak en 
kæp i hjulet, men nu kører vi igen og er på vej til den store dag d. 30. august. 
Efter sommerferie mødes vi igen og skal bl.a. bruge tid på at vælge konfirmand-
ord. Inden sommerferien var konfirmander og præst på besøg i Skt. Mortens 
kirke. Organist Christian Præstholm viste os rundt i den gamle kirke. Vi fik set 
steder, som de færreste får at se. For hvordan ser et orgel mon ud indefra? Og 
kan man virkelig gå oven på kirkens hvælvinger? Det kan konfirmanderne svare 
på. Ad stejle trapper kom vi endda helt op i toppen til klokkespillet, hvor hele 

Konfirmand 2020-2021
Til efteråret begynder konfirmationsfor-
beredelsen for dig, som skal konfirmeres 
i foråret 2021. Konfirmationen er en 
stor begivenhed; det er overgangen fra 
barn til voksen. I Mellerup Valgmenighed 
finder konfirmationsundervisningen sted 
på onsdage efter skoletid. Enhver kan 
blive konfirmeret i valgmenigheden. Un-
dervisningen foregår på små hold med 
tid til den gode samtale, det hyggelige 
samvær og spændende udflugter. Selve 
konfirmationen finder sted St. Bededag 
2021.
Er du nysgerrig på at høre mere? 
Så kom forbi kirken tirsdag d. 22. septem-
ber kl. 19.00 sammen med din mor eller 
far. Præsten byder på en sodavand og en 
hyggelig, uforpligtende snak om konfirma-
tion. Tag gerne din dåbsattest med. Vi ses!  

Arrangementer & omtale
Litteraturkreds
Onsdage d. 26. august og 30. september kl. 19 i præstegården
Litteraturkredsen fik sig en kedelig nedlukning, men til august vender vi tilbage. 
I løbet af sommeren vil præsten sørge for at udlevere en bog til hver den, som 
måtte have lyst til at læse med. Nye læseheste kan tilmelde sig på tlf. 29898912. 
Konceptet er enkelt: vi mødes kl. 19 i præstegården til en livfuld og munter snak 
om bogen, samtiden og livet i al dets mangfoldighed. 
Kaffe og kage medbringes hjemmefra.

Sensommermøde i de østjyske valgmenigheder
De fem østjyske valgmenigheder tæller, foruden Mellerup, også Norddjurslands 
Valgmenighed, Odder Valgmenighed, Bering Valgmenighed og Balle Valg-
menighed. Vi ligner hinanden, men er også så tilpas forskellige, at vi altid har 
noget at snakke om, når vi mødes. Traditionen tro sidst i august. Men ingen regel 
uden undtagelse. Dette år har Balle Valgmenighed, årets værter, meddelt, at 
mødet udskydes til næste år grundet corona-restriktionerne. 
Vi glæder os til næste år!



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

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

Randers fik fornøjelsen af at høre på seks frejdige konfirmanders klokkespil. 
Eftermiddagen sluttede med et prægtigt stykke orgelmusik, serveret live for 
konfirmander og præst.

En skål i kirkedøren
Efter gudstjenesten d. 28. juni bød bestyrelsen på et glas lyserødt vin og coro-
naemballerede chokoladekarameller. Der er altid nok at snakke om, og denne 
sommeraften var ingen undtagelse. I en valgmenighed kommer vi hinanden ved, 
ikke som en snagende interesse i hinandens gøren og laden, men som en mun-
ter samhørighed. Vi er jo alle bare mennesker, med akkurat så meget til fælles, 
at vi søndag efter søndag kan holde gudstjeneste sammen. Og slå en sludder 
af med hinanden.

“Mellerup Valgmenighed 
ønsker alle en god og 
forsigtig tur ud i sommerlandet”



16. aug. kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis
Matt 11.16-24

30. aug. kl. 10.30 Konfirmation

13. sept. kl. 10.00 14. søndag efter trinitatis
Joh 5,1-15

27. sept. kl. 10.00 Høstgudstjeneste

Gudstjenester

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ

- en del af folkekirken

Alle er velkomne


