NYHEDSBREV
Primo marts 2021
Kære alle !
I disse dage, hvor vi ikke helt ved, hvad vi må i dag, i morgen og om en uge, har bestyrelsen
besluttet, at vi ikke udsender kirkebladet i april kvartal, men derimod udsender nyhedsbreve med
jævne mellemrum, så I ved, at der stadig er liv i arbejdet omkring kirken. Nyhedsbrevet kommer
som e-mail, enkelte med posten, og det kan desuden læses på hjemmesiden, hvor alle andre nyheder også er at finde. Så læs www.mellerupvalgmenighed.dk !
Vigtige oplysninger !
Vi fastholder annoncerede gudstjenester i marts i forkortet coronaudgave/halv time uden fællessang:
14. marts kl 10 ved Jens Simonsen
28. marts kl 10 ved Erik Overgaard
Derudover har vi været nødt til at sige farvel til graver Anne Kaahr pr 1. februar. Det bliver et
savn, men vi søger pt en erstatning.
Tak til dig Anne for en smuk og velholdt kirkegård !
Vi er også i gang med at søge en ny præst. Der er ansøgningsfrist 1. april og samtaler uge 14 og
15.
Husk at generalforsamlingen er udsat til 9. maj.

Vinter
Der er sne på tage og lidt sne hænger fast på træernes grene. Landskabet er hvidt. Det fryser, endda nogle
steder helt ned til ti grader. Vi har fået vinter i år. Mange synes, det er godt. Der bliver liv på kælkebakker.
Det bliver flot omkring os.
Det er den koldeste tid på året, at Kjørmes-knud kommer. ”og nu kom Kjørmes-knud”, synger vi i en af
vore vintersange. Det er en knude, der er bundet. Den skal bindes op.
Det passer godt til vores sindstemning i denne pandemi-tid. Meget er bundet og lukket ned. Det skal løses,
før vi igen kan færdes frit. Det er ikke en dårlig tid alligevel. Der er meget smukt nu mellem os. Der er liv
og glæde på mange ”kælkebakker”.
Mon ikke vi alle dybest nede går med en forventning. Den pibler engang imellem op, så vi kan mærke
den. Det er en glæde fra et sted derind.
Vi kan ikke komme ret meget i kirke i denne tid. Det underlige er også, at vi ikke kan synge i kirken.
Kunne vi i det hele taget forestille os en sådan situation for et års tid siden? Vi har altid sunget i kirken, i
hundreder af år. Nu er der bare en af os, der synger. Det er også fint. Men bedst er det, at vi alle sammen
synger.
Når vi synger i kirken og hører de mærkelige fortællinger fra evangelierne, får denne dybe forventning
eller glæde dybt i sindet næring og styrke.
Evanglierne handler om, at noget stort kan ske. Noget, som vi ikke kan se for os, kan ske. Vi kommer
måske i kirken tynget af bekymringer og frygt og kan ikke se, hvordan de skal løses. Og så hører vi toner
og poesi og fortællinger, der sætter varme og lys i sindets gange. Måske vænner sindet sig til forventning,
der så ind imellem dukker op i vores dagligdag.
I denne tid skulle vi sammen have sunget: Her vil ties, her vil bies. Vi kan synge den sammen hver for sig,
som det hedder. Der er et vers i den, som jeg meget tit tænker på.
Due, kunne du begrunde, du begrunde, hvad der nu sker?
Jeg kan egentlig bedst lide at synge: udgrunde, som det hed i den forrige salmebog. Men pyt, det er ikke
det, det drejer sig om. Men det, at der sker noget, som vi ikke har hold på. En forvandling i sindet. Og det
er noget godt. Det kan ske, selvom vores liv er frosset fast.
I de næste linier er det fine billede med kulden og sneen. Det er netop fra den tid, vi er i nu her på vores
sted på jorden.
Kulden, den svækkes, blomsterne dækkes, blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Hvad sker der under sneen? Vi kan ikke se det nu, men når sneen er væk, ser vi, at det smukke og fine,
blev forberedt under sneen.
Når I læser det, jeg nu har skrevet her i vinterens hjerte ved Kjørmes-knud, er det blevet lysere. Kulden er
fordrevet og blomsterne begyndt dukke op i haver og ved gærder og mange andre steder. Da er det blever
forår.
Jeg ønsker jer et rigtig godt forår og en god sommer.
Jens Ø. Simonsen

Hvad var det dog der skete ?
Sådan spurgte Kaj Munk i 1943, og det er sikkert et spørgsmål, vi alle sammen har stillet det
sidste år.
Men anemonen fortæller om, at der altid er en vej !
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