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Kære alle !

Nu er den nye præst fundet – velkommen til Karsten Erbs
Efter prøveprædiken d. 16. september med efterfølgende spørgerunde og samtale med de fremmødte medlemmer har bestyrelsen nu på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at tilbyde Karsten
Erbs præstestillingen, hvilket han har sagt ja til.
Han vil blive indsat d.28.11. 2021 kl 14.00.
Karsten Erbs er pensioneret præst bosiddende i Værum sydvest for Randers. Karstens første embede var i Skanderborg, siden landede han i Himmerland, hvor han var præst i de små landsbykirker Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup. Sct. Mortens kirke i Randers har også nydt godt af
hans virke. En af hans meget spændende opgaver var at være præst i Margrethekirken på Solkysten i Spanien.
Ud over at være præst er hans store interesse litteratur og musik, og han vil se frem til at lave
kirkelige og folkelige arrangementer.
Indtil indsættelsen vil Erik Overgaard som aftalt varetage embedet.

Arrangementer i efteråret
Samtidig med præstevalget er vi ved at vende tilbage til det vi kendte, før coronaen vendte op og
ned på alting.
Hyggeeftermiddag
 Vi indbyder til hyggeeftermiddag 7. oktober kl 14.30 med samtale, fortælling fra præsten
og sang og selvfølgelig kaffe og kage
Litteraturkreds
Vi indbyder til aftener omkring litteratur, som Erik Overgaard vil stå for
 28. oktober kl 19
 18. november kl 19

Filmaften
 2. november viser vi Drømmen fra 2006

Gudstjenester i den kommende tid
3. oktober

kl 10.00

17. oktober

kl 10.00

31. oktober

kl 10.00

14. november kl 10.00
28. november kl 14.00 med præsteindsættelse

Septembers himmel er så blå

Ansatte ved kirken
Præst

Erik Overgaard
2057 6710 eril@keovergaard.dk

Kirkesanger

Eskild Gundersen
8641 5508

Organist

Mona Kjersgaard
8681 7364

Kirkegårdsgraver

Joan Jakobsen
2124 2184

Rengøringsassistent

Joan Tange
2117 3351

Bestyrelsen
Formand

Hugo Vermund
2095 1936 lodsen15@mail.dk

Næstformand

Lisbeth Østergaard
6093 3949 lodsen15@mail.dk

Kasserer

Lone Beider Olesen
6071 5901 kasserer@mellerupvalgmenighed.dk

Bygningssagkyndig

Jesper Feldager
2621 9786 jesperfeldager@gmail.com

Kirkeværge

Birgit Bach Hou
5186 2009

Sekretær, Webmaster

Lene Blond
2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem

Eskild Gundersen
8641 5508 eskildgundersen@mail.dk

Suppleant

Mette Brask
5182 5628 mette@floden.dk

