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- en del af folkekirken

Superspreder
Valgmenighedspræst
2020 blev et besynderligt år. Vi blev dus med en coronavirus, og vi blev fortrolige
med både håndsprit og mundbind. Vi lærte om smittekæder, og vi blev instrueret
i at holde afstand til hinanden. Nu tager vi hul på 2021 med håbet om bedre
tider. Der er mange tabte håndtryk og tildækkede smil, som skal indhentes.
’Superspreder’ var et af de ord, som vi lærte i løbet af 2020. Ordet giver
indtryk af et menneske, som harker og hoster i rigelige mængder, og som
deler ud af sine aerosoler til højre og venstre. En jovial fyr, som giver kram til
alle, artikulerer i våde vendinger og som på ingen måde er karrig med sig selv.
Sådan én smitter!
De nyligt overståede juleaftensgudstjenester har været potentielle superspreder-begivenheder, og derfor kunne vi ikke nøjes med julepynten i år, nej
også værnemidler og sprit blev en del af julens udstyrsstykke. Jul blev det alligevel i kirke og hjem, måske endda med lidt af den samme nærhed og nødtørft,
som også herskede i stalden i Betlehem. En jul på bedste beskub. Sommetider
er det måske netop i det prunkløse og simple, at englene synger.
På en måde kan man sige, at vi med coronaen fik skåret 2020 ind til benet.
Det overflødige måtte vi undvære, flyrejserne blev begrænset til et minimum og
nattelivets tidlige lukketider tog kun toppen af tørsten. Vi overlevede såmænd,
alt imens vi også erfarede, hvad vi så netop ikke kunne undvære. Som i øvelsen
”medbring tre ting på en øde ø” foretog regering og folketing svære prioriteringer og vanskelige vurderinger af det fornødne og det farlige. Den slags kan
altid diskuteres.
Kristendom kan ikke undværes, men kristendom smitter, også. Den trives i
fællesskaber, og især i nære fællesskaber, akkurat som en lumsk coronavirus.
Den forplanter sig i en mors kærlige nærhed, når hun holder sit barn over
dåben, og den går i arv, når en gammel bedstemor efterlader sin salmebog i
kommoden. For kristendom er ikke noget, vi må bære alene. Kristendom er ikke
en tanke, vi selv skal udtænke. Nej, kristendom er et Ord fra mund til mund.
Fra dig til mig.
Lad os derfor leve som superspredere! Superspredere af Betlehemsbakterien. Vi døber, fordi vi selv er døbt, og fordi vi vil høre Vorherre og fællesskabet
til. Et fællesskab, hvor vi taler jævnt om det høje, for menneskelivets skyld. I
godt og vel 2 år har jeg talt med jer om kristendom, om glæde og om håb.
Åbenhjertigt åbnede I jeres hjem og hjerter for en ung præst. Beredvilligt lod I
mig hjælpe med gudstjenesterne. Og muntert tog I hånd om både mig og min
hustru. Jeg skylder jer en stor tak for den tid, hvor jeg nød det privilegium at
være jeres præst. I 130 år har valgmenigheden favnet livet og takket for morgendagen. Den slags smitter, så kære venner: tak, fordi jeg kunne være med.
Niels Sander Wienke

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
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.

OBS. Som tidligere meddelt medlemmerne har jeg opsagt mit embede til 1. februar,
idet jeg har fået nyt embede i Aarhus.
Fra 1. februar og indtil en ny præst er fundet, betjenes valgmenigheden af præsterne
Jens Simonsen (tlf. 40 32 42 03; oehrberg@live.com) og
Erik Overgaard (tlf. 20 57 67 10; erik@keovergaard.dk)

Arrangementer & omtale

Helligtrekongersmøde

Søndag 10. januar kl. 14.00 i kirke og præstegård
I adventstiden lirker vi juleglæden op. Adstadig adventsgang er den bedste forberedelse til jul. På samme måde skal vi også bagefter, i ro og mag, tage os tid til
at drosle ned for julen og gemme den i vore hjerter. Et helligtrekongersarrangement i valgmenigheden er altid en god afslutning på julen. Dagen begynder med
en gudstjeneste. Efter gudstjenesten holder vi en uformel og munter sangstund
i kirken, hvor vi med behørig afstand vil synge fra højskolesangbogen. Bagefter
byder bestyrelsen på boller og lagkage i præstegården. Med forbehold for ændringer grundet covid-19-restriktioner.

Hyggeeftermiddag

Onsdag d. 13. januar kl. 14.30 i præstegården
Hyggeeftermiddagene er efterhånden en gammel tradition. I begyndelsen indbød præsteparret til hygge i familiens stue. I januar er det Ellen Mønsted Larsen og præsten som indbyder til en hyggestund med kaffe, kage, godt selskab,
fortælling og måske en sang. Alt sammen under iagttagelse af de gældende
coronarestriktioner. 2020 blev et sælsomt år, men det lærte os om ikke andet,
at mennesker lever af og i fællesskaber. Kom med i et fællesskab om kaffebordet!

Læsekreds i præstegården

Tirsdag d. 19. januar, onsdag d. 24. februar og onsdag d. 31. marts kl. 19
En lille, sær fortælling. Sådan karakteriseres romanen ”Mennesket er en stor fasan
i verden” af den nobelprisvindende forfatter Herta Müller, som er opvokset i den
tysktalende del af Rumænien. Romanen beskæftiger sig med diktaturets persondyrkelse, indoktrinering og korruption. I januar mødes vi på en tirsdag til en snak
om netop denne bog. I februar og marts overlades tøjlerne til Jens Aagaard. I
læsekredsen er vi lydhøre, åbenhjertige og optaget af, hvad en given bog kan
kaste af sig. Man medbringer selv kaffe og en småkage.

Generalforsamling

Søndag d. 28. februar kl. 14.00 i kirke og præstegård
Efter en gudstjeneste i kirken, inviterer bestyrelsen til den årlige generalforsamling i præstegården. Bestyrelsen holder altid af en engageret generalforsamling, så sæt et stort kryds i kalenderen. På generalforsamlingen orienteres
der om årets gang, og samtidig spejdes der ind i fremtiden. Vel mødt!

Siden sidst
Nytårshilsen

”Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid !
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
Os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved !
Velkommen, nytår, og velkommen her! ”

De velkendte vers fra Grundtvigs salme giver god mening, især i disse Corona
tider har vi brug for meningsfulde tanker og forhåbninger, der kan give glæde
og skabe lys, som der står ”Fader- Gud os til glæde og gavn, nytåret henskride
i Jesu navn”.
Dette års Corona tid med nedlukninger af samfundet i foråret, åbning til dels i
sommer for så igen at mærke stramninger i efterår og vinter har påvirket alle i
større eller mindre grad – og mange opdager, at dagligdagen ikke bare er en
selvfølge. Når arbejdsfællesskabet, undervisning, kulturlivet, sociale relationer,
aktiviteter i fritiden m.m. ikke er en del af vores hverdag, så er det måske først,
vi mærker betydningen af disse ting i vores dagligdag. Krisen sætter os på
prøve, som mennesker bliver vi meget påvirket eksistentielt, nogle bliver for
formummede måske bitre og opgivende, andre har tålmodighed, er taknemmelige og glade for det mindste.
2021 kan kun blive bedre, – vi kan forhåbentlig afholde gudstjeneste igen
uden restriktioner, kulturlivet vil igen sprudle, vi kan gå til sportsbegivenheder,
komme ud at rejse osv. I Danmark har vi bl.a. takket være ansatte i en stærk
sundhedssektor gode muligheder for at komme godt ud af krisen.
I Mellerup Valgmenighed har vi selvfølgelig også som alle andre mærket Corona stramninger, – det var især hårdt i foråret med lukning i mange uger,
særligt var det, at vi ikke kunne fejre påske sammen i menigheden. I december
er det så afholdelse af julegudstjenester, vi skal løse. For at overholde alle restriktioner, bliver der juleaftensgudstjeneste to gange – kl 13.30 og kl 15.00.
Ud over daglige gøremål har vi desværre en ny opgave ! - Vores præst Niels
Sander har sagt jobbet op pr 1. februar 2021, så det giver os nogle ekstra
udfordringer i den kommende tid.
Vi er selvfølgelig meget kede af, at Niels forlader os, alligevel er det forståeligt,
at han siger tak til en fuldtidsstilling med embedsbolig i stedet for en 1/3 stilling, og vi under ham det godt. Selvom Niels kun har været hos os i 2 ½ år har
han som ung præst virket meget erfaren og dygtig til sin gerning, været samvittighedsfuld, pligtopfyldende og meget afholdt. Vi vil bl.a. savne hans gode
prædikener, hans lune og gode humør. Vi ønsker Niels alt det bedste i hans
nye gerning samt en velsignet fremtid sammen med Leonora – kærlig hilsen
til jer begge.
Jeg vil hermed ønske alle en glædelig jul og et godt nytår
Med kærlig hilsen
Hugo Vermund.

TAK
Omkring vores kirke er
der mange arbejdsopgaver/funktioner, der alle er
meget vigtige: præsten, organisten, kirkesangeren og
graveren; alle gør det godt
og som vi er meget taknemlige for at have ved vores
kirke – det er personer,
som vi med glæde møder i
de kirkelige handlinger.
Men der er en femte person,
som er lidt usynlig i det daglige, men det er hendes arbejde bestemt ikke – Blomsterudsmykningen, som vi
altid nyder er udført af Jytte
Rise. Jytte har nu i flere år
pyntet kirken året rundt til
stor nydelse for alle.

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.

Ved indgangen mødes man af fine krukker med grønt afhængig af årstiden;
I våbenhuset ses varierende opsatser med og uden lys –kirkerummet er pyntet
med forskellige farverige blomster også afhængig af årstiden og kirkeåret –
”keder” præsten sig lidt når han står ved alteret kan han altid nyde synet og
duften af friske blomster på alteret.
Mange af blomsterne har hun fundet på mark og eng, ved grøftekanter samt
plukket i sin egen have, så på den måde har hun også været god til at ”byde”
naturen indenfor !
Da Jytte stopper til januar 2021 vil vi her sige hende en stor TAK for det flotte
frivillige arbejde hun har udført for kirken og menigheden.
Hugo Vermund

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds- Niels Sander Wienke
præst
Vilhelm Bergsøes Vej 43, 3. th.		
8210 Aarhus V
Tlf.: 2989 8912
Organist
Mona Kjersgaard,
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364
Graver
Anne Kahr Hansen,
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

praest@mellerupvalgmenighed.dk
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& Kasserer
Bygningssagkyndig.
Sekretær og
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Kirkesanger
& bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Hugo Vermund
Lodsvejen 15, Mellerup, 2095 1936
Lone Beider Olesen,
Tingvej 17, Lindbjerg, 6071 5901
Jesper Feldager,
Støvringgårdvej 46, Mellerup, 2621 9786
Lene Blond
Støvringgårdvej 51, Mellerup, 2027 9071

lodsen15@mail.dk
kasserer@mellerupvalgmenighed.dk
jesperfeldager@gmail.com
webmaster@mellerupvalgmenighed.dk

Eskild Gundersen,
Vestergade 7B,2.T, Randers C, 2986 5508 eskildgundersen@mail.dk
Mette Brask Christensen
mette@floden.dk
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 5182 5628
Lisbeth Østergaard
Lodsvejen 15, Mellerup, 6093 3949
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Gudstjenester
10. jan.

kl. 14.00

Helligtrekongers søndag
Helligtrekongersmøde

24. jan.

kl. 14.00

Sidste søndag efter helligtrekonger
Matt 17,1-9

07. feb.

kl. 10.00

Seksagesima
Mark 4,1-20

28. feb.

kl. 14.00

2. søndag i fasten
Generalforsamling
Matt 15,21-28

14. mar.

kl. 10.00

Midfaste
Joh 6,1-15

28. mar.

kl. 10.00

Palmesøndag
Matt 21,1-9

Gudstjeneste på Åbakken 12. januar kl. 14.30

Alle er velkomne

- en del af folkekirken

