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- en del af folkekirken



Sidste efterår fandt vi et gammelt trædeorgel på præstegårdens loft. Det var 
fyldt med spindelvæv og flere af tangenterne var løse. Ingen kunne rigtig huske, 
hvor længe det havde stået der. Nu er trædeorgelet kørt i stilling og står klar i 
gavlværelset. Der skal trædes ihærdigt i pedalerne, deraf øgenavnet en salme-
cykel, men lyden er god nok. En ulden lyd af fortiden. 

I år har valgmenigheden 130-års fødselsdag. Da kirken blev indviet i decem-
ber måned, var der eftersigende ikke noget orgel i kirken. Jakob Knudsen sang 
så smukt og lydeligt, at man ikke fandt et sådant nødvendigt. I dag har vi held-
igvis fået et udmærket orgel i kirken. Det er et pibeorgel, for det har piber. Men 
ligesom på en salmecykel behøver det luft for at lave lyd. Orgelets lyd er gran-
dios, og den varierer afhængig af organistens registrering. Et orgel kan udtrykke 
både sorg og glæde, både lavmælt lykke og buldrende vrede. Det er derfor, det 
gør sig godt i en kirke, som helst skal kunne rumme enhver tænkelig følelse.

Sammen med orgelmusikken hører menighedssangen, altså fællessangen. Den 
er vigtig, fordi den er menighedens svar på Guds ord. Den kan ikke bare udliciteres 
til et professionelt kor, nej enhver må synge med, så godt han nu kan. Sommerens 
morgensang på fjernsynet har i øvrigt vist, at vi sagtens kan og vil synge med.

Kendetegnende for både musik og sang, ja for al lyd er, at det ikke kan 
fikseres. Det kan ikke nedfældes, fastfryses eller indprentes på et lærred. 
Det har en udstrækning i både rum og tid. Lydbølger som løber kælent ind i 
øregangene. Prøv f.eks. at lave en tegning af Beethovens 9. symfoni eller en 
nattergals aftensang, det kan ikke lade sig gøre. Lyden undslipper øjeblikkets 
fiksering. Selv et nodepartitur er kun en sølle afglans, en skitse til den rigtige 
musik. Lyd er ikke for fastholdere.

Mennesket har fem sanser, men særligt én sans har fået overtaget nu om 
dage, nemlig synssansen. Til barnedåben gennemfotograferes begivenheden, 
i Eiffeltårnet blitzes på livet løs og selv hverdagens måltider er blevet fotogene 
kunstværker. Hvad blev der er høresansen? Hvorfor hører vi ikke efter? Hvorfor 
hører vi ikke verdens puls, vindens susen og fuglenes kvidren? Forleden fik jeg 
fortalt, hvordan en skitur til Norge bjergtog en flok unge mennesker – ikke på 
grund af det smukke snelandskab men på grund af den stilhed, som midt i sneen 
gjorde det muligt at høre ens eget hjerteslag.

Når vi lukker øret op, lukker vi også hjertet op. Den elskedes stemme når dybt 
ind, dybere end ethvert overfladisk blik. Når vi går i kirke, er der lyd, både musik 
og levende ord. Et rigtigt kirkerum skal ikke overlæsses med kunstfærdigheder, 
blikfang og kræs for øjnene. Udsigten fra kirkebænken er ikke værd at foto-
grafere. Den, der har ører, skal høre. Lad os spidse ørerne og lukke øjnene, så vi 
måske kan få øre for Guds grundtone, den tone fra himlen som aldrig forstum-
mer, og som måske lyder som et gammelt trædeorgel et sted i en fjern fortid.

Niels Sander Wienke

Luk ørerne op

Arrangementer & omtale
Hyggeeftermiddag i præstegården
Torsdag d. 22. oktober kl. 14.30
Vi trænger til en hyggeeftermiddag. Derfor åbner vi døren til præstegården for et 
hyggeligt samvær med snak, fortælling og højskolesang. Ellen og Niels er værter 
og trakterer med kaffe og kage. Hyggeeftermiddagen er efterhånden en gam-
mel tradition. Nogle eftermiddage er vi få, andre eftermiddage er vi flere, men 
stemningen er altid god og munter. Tilmelding er ikke nødvendig. Der er altid 
lejlighed til at få en sludder med hinanden, og måske har du en god historie eller 
anekdote, som du vil dele. Enhver er velkommen!

Læsekreds i præstegården
Onsdag d. 28. oktober og torsdag d. 26. november kl. 19.00
I læsekredsen prøver vi kræfter med lidt af hvert. Senest har vi læst Lotte Kirkebys 
”De nærmeste”. Måske har du længe pønset på at læse en bestemt bog, men 
tøver ved udsigten til et ensomt ridt udi bogens verden. Så fortvivl ej, men kom 
og vær med i læsekredsen. Nye læsere må gerne give præsten et praj. Man med-
bringer selv kaffe og en småkage, mens præsten sørger for at rekvirere bøger.

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 Wienke

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

Mail: praest@mellerupvalgmenighed.dk 

Mandag er fridag – Træffes nemt efter aftale



gøre det hele mere fuldendt og smukt – der-
for må afsløring med en passende celebration 
lige vente lidt. Vi har et meget stort ønske om, 
at det kan blive inden årets udgang.
I år er det 130 år siden, at Jens Beks ide om 
oprettelse af Mellerup Valgmenighed blev til 
virkelighed – d. 14. december blev kirken in-
dviet. Som bekendt var Jens Bek forstander 
på den daværende Mellerup Højskole. Med 
oprettelsen af valgmenigheden blev der 
hermed knyttet bånd til højskolen – begge 
bygget på det grundtvigske. Jens Bek var den 
første, der blev begravet på valgmenighedens 
nyanlagte kirkegård. Hans gravsted vedlige-
holdes af valgmenigheden og kan stadig 
besøges. 
Og det er ganske vist, at så snart datoen for 
afsløring af relieffet er fastlagt, vil det blive ud-
basuneret i Mellerup og vidt omkring.

Ellen Mønsted Larsen

Konfirmation 
på en sommerdag
Søndag d. 30. august lykkedes 
det at holde konfirmation i 
Valgmenighedskirken. Vejret var 
strålende, og det samme var de 
seks unge mennesker. 

Valgmenigheden ønsker 
alle et hjerteligt tillykke!

Årets konfirmander:
Sebastian Leth
Sofie Kristensen
Naya Vinther Sølvberg Jørgensen
Camilla Hüche Rasmussen
Vilma Pi Frandsen
Christian Hjarnø Tvedegaard

Filmaften: Onkel
Tirsdag d. 17. november kl. 19.00
Filmaften i Mellerup Valgmenighed er altid ensbetydende med en spændende 
og stemningsfyldt oplevelse. Kom og sæt dig til rette på kirkebænken, svøb 
et tæppe om dig og lad dig underholde af en film med noget på hjerte. Efter 
filmen er der varm kakao og hjemmebagte boller med tandsmør. Vi slutter af 
med en fælles samtale om filmen. Denne aften skal vi se en filmperle, nem-
lig ”Onkel”. Den handler om Kris på 27, som driver et landbrug i Sønderjyl-
land sammen med sin halv-invalide onkel. Livet er stille, indtil en drømmende 
udlængsel vågner i Kris. Filmen er blevet rost til skyerne og sågar kaldt for ”en 
åbenbaring”. Kom og se med! (30 kr. for boller og varm kakao). 

Adventsmøde i præstegården
Søndag d. 29. november kl. 14.00
Julen kommer ofte listende, og før vi ved af det, danser vi nok engang om det 
fine juletræ. Vil du være lidt på forkant med julen, og vil du måske tilmed have 
en hyggelig eftermiddag? Så kom til adventsmøde! Adventstiden er en tid til 
forberedelse, førend julen kommer. Vi begynder med en adventsgudstjeneste 
kl. 14.00, hvorefter vi går i præstegården og får gløgg, æbleskiver og kaffe. 
I præstegården er der også lejlighed til at synge fra højskolesangbogen, og 
præsten fortæller en historie, som har et eller andet med advent at gøre.

Helligtrekongersmøde i præstegården
Søndag d. 10. januar 2021 kl. 14.00
Når nytårsraketternes krudtrøg har lagt sig, og man står ved begyndelsen til et 
nyt år, kan fremtiden virke stor og uoverskuelig. Da er et Helligtrekongersmøde 
sagen! Vi begynder med en gudstjeneste og går derefter i præstegården og 
får kaffe og kage. I præstegården får vi sunget julen ud og tillige budt det 
nye år velkommen. Helligtrekongersmødet er også en lejlighed til at få sig en 
munter snak med hinanden. Efter juledagene skal julens budskab bundfælde 
sig; det sker denne eftermiddag.

Siden sidst
Jens Bek – har ladet vente på sig.
Meget har måttet ladet vente på sig her i 2020, og fremtiden er ikke forud-
sigelig. Men det skulle da være ganske vist, at en delegation på 2 mand fra 
København ankommer til Mellerup i oktober for at montere relieffet. Alle mind-
estenene trænger til en afrensning samt opmaling af bogstaverne, og det vil 



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 Wienke
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,  6071 5901 kasserer@mellerupvalgmenighed.dk

Bygnings-
sagkyndig.

Jesper Feldager, 
Støvringgårdvej 46, Mellerup, 2621 9786 jesperfeldager@gmail.com

Sekretær og 
presseansv.

Lene Blond
Støvringgårdvej 51, Mellerup, 2027 9071 webmaster@mellerupvalgmenighed.dk

Kirkesanger
& bestyrelses-
medlem

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

Bestyrelses-
medlem

Mette Brask Christensen 
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 5182 5628 mette@floden.dk

Bestyrelses-
medlem

Lisbeth Østergaard
Lodsvejen 15, Mellerup, 6093 3949

Redaktion: Niels Sander Wienke
Layout: Solveig Mønsted Hvidt

Udflugt til De fem Halder
Valgmenigheden har været på udflugt. En smuk efterårseftermiddag drog vi til 
De fem Halder ved Viborg, hvor vi blev vist rundt af landskabsarkitekt Jacques 
Gustin. Ved den smukke Hald Sø tog vi de gamle vold- og borganlæg i øjesyn. 
Efter et svinkeærinde til Dollerup Bakker blev kaffen og fællessangen nydt på 
Birgittelyst Kro, hvor vi ganske uvant måtte bære mundbind, indtil vi i ro og mag 
blev bænket ved kaffebordet. På vegne af bestyrelsens udflugtsudvalg takker 
præsten for en munter tur! 

Bisatte og begravede

Gurli Gundersen blev bisat fra Valgmenighedskirken den 10. juli 2020.

Jens Ejgild Pedersen blev begravet fra Valgmenighedskirken den 21. juli 2020.

Elisabeth Christensen Skaarup blev bisat fra Valgmenighedskirken den 24. juli 2020.

Ære være deres minde



11. okt. kl. 10.00 18. søndag efter trinitatis
Joh 15,1-11

25. okt. kl. 10.00 20. søndag efter trinitatis
Matt 21,28-44

01. nov. kl. 10.00 Alle helgens dag
Matt 5,13-16/Matt 5,1-12

15. nov. kl. 14.00 23. søndag efter trinitatis 
Mark 12,38-44

29. nov. kl. 14.00 1. søndag i advent
Adventsmøde 
Matt 21,1-9

13. dec kl. 10.00 3. søndag i advent 
Matt 11,2-10

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

27. dec. kl. 10.00 Julesøndag 
Luk 2,25-40

10. jan. kl. 14.00 1. søndag efter helligtrekonger
Helligtrekongeresmøde

Gudstjenester

Afs: Ellen Mønsted Larsen
 Fjordbakken 19
 8930 Randers NØ

- en del af folkekirken

Alle er velkomne

*

* Tjek hjemmesiden for evt. ændringer som følge af coronarestriktionerne.


