NYHEDSBREV
Primo november 2021

Kære alle !

Præsteindsættelse
Det er nu ganske vist. Vi har præsteindsættelse med tilstedeværelse af provsten 3. søndag i advent.
Karsten Erbs indsættes i embedet og vil herefter varetage præstegerningen i Mellerup Valgmenighed. Samtidig vil efterskoleelver festliggøre dagen med musikalsk indslag.

Arrangementer i efteråret
Vi inviterer til
Hyggeeftermiddag


Vi indbyder til hyggeeftermiddag 17. november kl 14.30 med samtale, fortælling fra præsten og sang og selvfølgelig kaffe og kage

Litteraturkreds
Vi indbyder til aften omkring litteratur, som Erik Overgaard vil stå for. Vi læser Pontoppidans
fortællinger Fra Hytterne.


18. november kl 19

Gudstjenester i den kommende tid
14. november
28. november
12. december
24. december
6. januar

kl 10.00
kl 14.00 med efterfølgende adventsmøde i præstegården
kl 10.00 Præsteindsættelse ved Provst Ingerlise Strandgaard
kl 15.00 Juleaften
kl 19.00 Helligtrekonger med efterfølgende samvær i præstegården

”Farvel, du klare Sol”
sagde hun og rakte Armene høit op i Veiret, gik ogsaa en lille Smule udenfor Markmusens Huus; thi nu
var Kornet høstet, og her stod kun de tørre Stubbe. ”Farvel, farvel!” sagde hun og slog sine smaa Arme
om en lille, rød Blomst, der stod. …”
Sådan fortæller H.C. Andersen om Tommelises afsked med sommeren og solen. Hun har sit navn af, at
hun kun er en tomme lang – i eventyret kan det sagtens lade sig gøre. Proportionerne er helt anderledes:
en valnøddeskal er stor nok til at være Tommelises seng, skrubtudsen er kæmpestor, styg og fæl at se på,
muldvarpen er skræmmende i sin lodne vælde, og svalen er så stor, at Tommelise kan sidde på dens ryg,
ja, hun kan skjule sig i dens fjer, så hun ikke fryser, mens den flyver højt over snedækkede bjerge på vejen til de varme lande.
For eventyrets lilleputverden er et spejl af menneskenes verden med glæde og sorg, drømme og længsler. Så også dér i den lille verden er efteråret forbundet med afsked: ”Farvel, du klare Sol!” siger Tommelise, mens hun går mellem de tørre stubbe, for kornet er høstet. ”Farvel, farvel” siger hun og omfavner en lille, rød blomst, som også snart mister sin sommerpragt.
”Nu kommer den kolde Vinter”, sagde Svalen, ”jeg flyver langt bort til de varme Lande, vil Du følge
med mig? Du kan sidde paa min Ryg! Bind dig kun fast med dit Livbaand, saa flyver vi bort fra den
stygge Muldvarp og hans mørke Stue, langt bort over Bjergene til de varme Lande, hvor Solen skinner
smukkere end her, hvor der altid er Sommer og deilige Blomster …”
Tænk, om der altid kunne være sommer og blomster i flor.
Tænk, om der altid kunne være sommerferiegæster og
lange, lyse aftener. Tænk om .. ja, tænk, om alt muligt godt
kunne vare ved, så ville det være ligesom i eventyrets
varme lande, hvor solen skinner smukkere end her, hvor der
altid er sommer
og dejlige blomster.
H.C. Andersen vidste godt, at han beskrev en umulig drøm, tilmed en drøm vi slet ikke skal ønske os går
i opfyldelse. For drømmen er jo også en flugt fra realiteterne, en stikken sig selv blår i øjnene, et forsøg
på at snyde på vægten, virkelighedsflugt og mangel på alvor.
Men stikket af længsel, når sommeren er forbi, skal vi ikke skjule, for det vidner også om taknemmeligheden og glæden over det, vi fik.
Randers i november 2021
Med hilsen og tak til Mellerup Valgmenighed
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