
Formandens beretning ved generalforsamlingen i 

Mellerup Valgmenighed 

20. juni 2021. 

Efter sidste generalforsamling den 23. - 2020 konstituerede bestyrelsen sig med: 

Formand:  Hugo Vermund                                                                          

Næstformand: Lone Beider Olesen                                                                                  

Kasserer:  Lone Beider Olesen                                                                          

Bygningssagkyndig: Jesper Feldager                                                                           

Kirkeværge:  Anne-Marie Neimann Mostrup                                         

Sekretær/presseansv: Lene Blond                                                                     

Bestyrelsesmedlem: Eskild Gundersen                                                         

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Østergaard                                                                                   

I løbet af året er suppleant Mette Brask Christensen trådt ind i bestyrelsen, da Anne-Marie 

N. Mostrup blev sygemeldt. 

Bestyrelsen var nu på de ønskede 7 medlemmer og klar til at tage fat på arbejdet, - og 9. 

marts havde vi det første bestyrelsesmøde med optimisme og gå på mod.                             

Men allerede 11. marts blev alt ændret. CORONA epidemien ramte Danmark, - landet 

lukkede ned, dog med håb om at kunne genoptage al aktivitet fra april.                        

Resten kender vi, – mange aflysninger eller udsættelser, aktiviteter var der intet af indtil 

31. maj (pinsedag). Dog mødtes konfirmanderne nogle onsdage, - men selve 

konfirmationen var blevet udsat. 

Heldigvis lykkedes det at gennemføre de fleste planlagte arrangementer og gudstjenester i 

efteråret, men stadigvæk efter de såkaldte corona-restriktioner, - afstand, afspritning mm. 

Desværre kunne valgmenighedernes årsmøde ikke gennemføres, - ligeså sensommer-

møde i de østjyske valgmenigheder. 

Sidst på året udviklede den smitsomme covid 19 virus sig igen så voldsomt, så det igen 

blev nødvendigt at lukke ned, og det betød bl.a., at vi ikke kunne holde jul i kirken. 

Efteråret bød alligevel på flere gode arrangementer f.eks. blev den udskudte konfirmation 

fra St.Bededag afholdt den 30. august ved en festlig og højtidelig ceremoni med 6 glade 

konfirmander og deres familier på en solrig søndag.                                                     

Løvfaldsturen den 19. september til Dollerup Bakker blev også en vellykket dag, - og 

læsekredsen nåede også at komme i gang. 

Trods mange aflysninger fik vi dog i årets løb gennemført 14 gudstjenester.                                               

Af andre kirkelige handlinger var der i juli måned 2 bisættelser og 1 begravelse, der trods 

restriktioner forløb tilfredsstillende.  

 



                                                                                             

Corona har givet mange udfordringer, men ved fælles hjælp er vi kommet igennem, - men 

da vores præst Niels Sander sagde sit job op til fordel for en fuldtidsstilling, så fik vi endnu 

en udfordring, - nye præster står ikke ligefrem i kø for at få et job! 

Mellerup Valgmenighed har gennem længere tid været godt hjulpet på personalefronten, 

og det er vi meget taknemmelige for.                                                                                      

I 2020 har vi haft 5 ansatte: Valgmenighedspræst Niels Sander, organist Mona Kjersgaard, 

kirkesanger Eskild Gundersen, graver Anne Kahr Hansen og Joan Tange, der holder det 

hele rent, desuden har vi haft 2 frivillige tilknyttet: Jytte Rise, som har sørget for blomster i 

kirken og Ellen M. Larsen, der har fortsat med at hjælpe til med regnskabet.                                                    

Udskiftninger vil jo komme, - men nu skulle vi både skifte præst, graver samt kirkens 

udsmykningsdame!                                                                                                                             

Stor tak til Niels Sander, Anne Kahr Hansen og Jytte Rise.                                                                          

Som ny graver byder vi velkommen til Joan Jakobsen, og Lene Blond har på fin vis taget 

sig af blomsterudsmykningen. 

Bestyrelsen har ud over det daglige stadig en stor opgave med at ansætte en ny præst. 

Stillingen blev slået op i vinter med ansøgningsfrist den 1. april. Flere henvendte sig med 

interesse, men vi modtog desværre kun 2 skriftlige ansøgninger, hvoraf den ene senere 

trak sig.                                                                                                                                 

Vi blev efterfølgende enige om at søge videre, men med et bredere perspektiv, gerne i 

samarbejde med andre valgmenigheder. Stillingen er ikke slået op igen - endnu, - men 

stillingsopslaget står stadig på vores hjemmeside, og det er da muligt at henvende sig 

uopfordret.                                                                                                                               

I bestyrelsen var vi triste over, at Niels stoppede efter kun 2½ år  (go´ vind, men dygtige og 

afholdte præster får man ikke ved at knipse med fingrene) – alligevel var hjælpen nær, da 

Jens Simonsen og Erik Overgaard sagde ja, da vi bad om deres hjælp, og de har altid 

arbejdet godt sammen.    

Da vi blev klar over, at en ansættelse af en ny præst ikke stod lige for, så lagde vi fra 1. 

maj 2020 strukturen om, så det nu er Erik Overgaard, der har det overordnede ansvar, og 

er den præst man skal henvende sig til angående kirkelige handlinger eller samtale.                   

Vi er meget taknemmelige for Jens Simonsens og Erik Overgaards parathed og store 

hjælp.    

2020 har været usædvanlig i en udfordrende covid-19 tid, og det har selvfølgelig også 

påvirket aktivitetsniveauet.                                                                                                                                                                                            

Kirken og præsteboligen trænger til besøg af håndværkere bl.a. trænger begge bygninger 

til at få malet vinduer.    

 

 



                                                                                                                                                    

Da vore bygninger blev godkendt som bevaringsværdige, var der udsigt til gode tilskud til 

vedligehold og reparationer. Desværre kunne kommunen ikke godkende det udførte 

arbejde på præsteboligen og derfor ingen tilskud her.                                                          

Præsteboligens store rum er klargjort til undervisningsbrug, og friskolens store elever har 

taget rummene til sig.  

Valgmenigheden har også underskrevet ny lejeaftale med friskolen, - denne gang for en  

5-årig periode, og vi håber på fortsat godt samarbejde.                                                                                         

Et fremtidigt ønske for kirken er et nyt varmeanlæg og få klokkeringningen elektrificeret. 

Mellerup Valgmenighed har i mange år haft et kirkeblad, der udkom 4 gange om året. 

Bladet har været redigeret og delvis skrevet af præsten, men p.g.a. præstens opsigelse og 

covid-19 besværligheder, har vi i foråret udsendt nyhedsbreve redigeret mm af sekretær 

Lene Blond.                                                                                                                           

Da vi har fået god respons på brevene, og det er en god og hurtig måde at kommunikere 

med medlemmerne på, og desuden en billigere løsning, - så har vi i bestyrelsen talt om at 

fortsætte med nyhedsbreve i stedet for et kirkeblad, - det afhænger dog meget af 

generalforsamlingens respons.  

I løbet af året har Ellen M. Larsen fortsat sit arbejde med valgmenighedens regnskab i tæt 

samarbejde med vores kasserer Lone Beider, hvilket vi har været meget glade for, men vi 

vidste også, at det ikke ville vare ved.                                                                                                                      

Arbejdet med regnskabet bliver stadig mere kompliceret og vil være meget vanskeligt for 

en person at udføre, så derfor har vi i bestyrelsen undersøgt muligheden for at få hjælp 

udefra, og det er lykkedes at lave en aftale med Revimidt fra 1. juli.                                                                                                                               

Derfor vil vi i dag gerne sige stor Tak Til Ellen, fordi hun har hjulpet os i det sidste års tid, 

og desuden har hun også været en stor støtte for mig som ny i denne formandsstol.  

Det store arbejde med bronzerelieffet af Jens Bek er omsider færdig. Stor tak for donation 

fra Højskoleforeningen og støtte fra Mellerup Færgecafé, - også tak til Ellen Larsen og 

Aage Jepsen for forarbejde og koordination og tak til Solvejg Mønsted for ny maling af 

tekst. 

Vi håber snart at få dagligdagen tilbage, at få ansat en ny præst, så vi igen kan få gang i 

aktiviteterne både det vi kender, men også nye tiltag så som musik og sang og gerne i 

samarbejde med friskole og efterskole. 

Til sidst vil jeg sige tak til menigheden, og alle jer der altid er klar, hvis der spørges om 

hjælp. - Tak til alle medarbejdere for godt og veludført arbejde, - og ikke mindst tak til 

bestyrelsen for samarbejde og jeres store indsats i en tid, hvor flere ting hurtigt har ændret 

sig og været svært at navigere i.     

Hugo Vermund                                                                                                  



 


