NYHEDSBREV
Ultimo december 2021

Glædelig jul og godt nytår til jer alle ønskes af bestyrelsen
Endelig har vi nu igen en præst, indsat af provsten søndag d 12 ved en festlig gudstjeneste, der
blev krydret med blæsermusik af efterskoleelever. Efter gudstjenesten var der reception med flere
taler og hyggeligt samvær..
Vi glæder os til samarbejdet med vores nye præst, og der er planlagt mange ting i foråret, som kan
ses på hjemmesiden www.mellerupvalgmenighed.dk. I nyhedsbrevet får I arrangementerne i bidder.
Gudstjenester
Juleaften fredag 24. december kl 15
Helligtrekonger torsdag 6. januar kl 19 med efterfølgende sammenkomst i præstegården

Søndag 16. januar kl 10.00
Søndag d. 30. januar kl. 10.00
Arrangementer i januar og start februar
Torsdag den 20. januar kl. 19.00
Sangaften i præstegården
Med Lene Blond på klaver og præsten på violin skal vi synge nogle af de nye salmer samt sange
og salmer der hører årstiden til. Indimellem vil præsten fortælle om salmer og sange og meget
andet. I en kort pause kan der købes et glas vin eller en øl/vand.
Torsdag den 27. januar kl. 19.00
Læsekreds i præstegården
I vinter vil vi læse Jakob Knudsen dannelsesroman, Gjæring, hvor han stiller to livssyn op overfor hinanden (Grundtvig og Brandes).
Torsdag den 3. februar kl. 14.30 – 16.30
En eftermiddag i præstegården
Valgmenighedens nye, gamle præst vil fortælle om sine 8 år på Solkysten som præst ved den
danske kirke. Jeg vil vise en masse vidunderlige billeder fra kirken og fra Spanien samt fortælle
om hvordan sådan en kirke fungerer og lever. Højskolesangbogen ligger på bordet. Pris for kaffebord: 20 kr.

Lidt om den nye, gamle præst i Mellerup Valgmenighed

Jeg har arbejdet som præst siden 1976, hvor jeg begyndte i Skanderborg. Siden var jeg på landet
i Himmerland i 13 år i Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup. Derefter kom jeg til Sct. Mortens
kirke i Randers. Så var jeg i Margrethekirken på Solkysten i otte år, hvorefter jeg sluttede af i
Løkken storpastorat i Vendsyssel. Her tog jeg min afsked i 2015. Siden har jeg arbejdet i Favrskov provsti, som vikar i forskellige sogne.
Som I kan høre, har jeg bare været præst hele mit liv. Og det er mit liv. Jeg kan næsten ikke
undvære det. Jeg læser mere teologi nu end jeg nogensinde har gjort. Det er min store interesse
og jeg læser så meget i disse år, at jeg nærmest brænder inde med så meget godt, der kan danne
udgangspunkt for mine prædikener og taler. Godt nok er jeg handicappet lige nu med et dårligt
knæ, men ikke teologisk og sprogligt, og min energi fejler ikke noget. Jeg har nærmest alt for
meget af den. Og jeg vil glæde mig over at være en del af jeres valgmenighed og give mit bidrag
til, at kirkelivet kan blomstre videre her.
Jeg har jo aldrig været en del af en valgmenighed, men mine 8 år i Spanien i Margrethekirken
lignede det en hel del, hvor generalsekretæren var min provst og biskoppen i København min
biskop og hvor menigheden var en selvejende virksomhed, hvor der hele tiden skulle optimeres
på alle områder, så vi kunne fylde kirken med meningsfyldte, kirkelige og folkelige arrangementer og samtidig gøre det på en sådan måde, at økonomien kom til at løbe rundt.
Jeg bor i Værum lige uden for Vorup og Tebbestrup sammen med min kone Jette, som blev
uddannet som SoSu-assistent sidste efterår lige før hun fyldte tres og som nu har fast arbejde på
Randers Kloster.
Med kærlig hilsen Karsten Erbs

Den der har set en solopgang
Helle Helle skrev en lille fin roman i 2018. Jeg understregede blandt andet den her sætning,
som pigen i bogen siger som svar på et spørgsmål om, hvad der er værst? At være født blind
eller at miste synet siden. Bogen hedder ’de’. Og de, det er moderen og datteren. Hun svarer
at det er værst at være født blind, for ”Den, der har set en solopgang, vil jo altid kunne bære
den med sig i sit indre.”
Det er sådan et smukt svar.
Solopgange er vigtige! Se, nu stiger solen! Også, som billeder på alt det som giver os godt
humør, som forhøjer vores glæde. Det er vigtigt at have billeder med sig af lys. Der skal nok
komme dage, hvor der bliver brug for de billeder.
Derfor er det vigtigt at skabe en juleaften for børnene, en juleaften fyldt med lys, som de kan
bære med sig i deres indre alle dage. Jeg tror, det er sådan vi er mange der har det. Vi har
billeder af vores barndoms juleaftener som vi stadigvæk bærer med os og kan tage frem og
glæde os over, og som vi mærker som noget af det der gør os stærke. Som gør noget ved os,
som vi ikke sådan glemmer. Som giver livet en højtidelighed, som det fortjener og som vi
siden søger hele livet og så gerne vil have del i igen.
Som den følelse vi fyldes af, når vi synger Jakob Knudsens morgensalme.
I en anden bog jeg læste, af den australske forfatter Richard Flanagan, understregede jeg
følgende:
"Hvorfor er der altid lys ved altings begyndelse? Evans’ første minde var om solskin der
strømmede ind i en menighedssal hvor han sad sammen med sin mor og bedstemor. En menighedssal af træ. Blændende lys og ham selv der stolprede frem og tilbage, ind og ud af dets
ophøjede velkomst, ind i kvindefavne. Kvinder der elskede ham. Som at gå ud i havet og
vende tilbage til stranden. Igen og igen.
Gud velsigne dig, siger hans mor mens hun griber fat om ham og giver slip igen. Gud velsigne dig, dreng."
Det er sådan en juleaften vi skal skabe for vores børn og børnebørn og os selv, vi voksne og
vi gamle. En aften hvor de levende lys på juletræet skal strømme ud i stuen og lyse så børnene kan se alle de kvinde- og mandefavne, som vil favne dem og give dem gode knus og
varme og på den måde give dem en uforglemmelig oplevelse af at de er elskede, at de hører
hjemme her, at det er her de hører til. I verden, i livet og i Guds hus. Uanset hvor langt de en
dag vil komme fra deres hjem, at de så alligevel i deres indre kan vende tilbage igen og igen.
Og mærke en tryghed og en glæde ved livet.
Barndommens lys lyser for os livet igennem. Uanset hvor blinde vi bliver med tiden, så
husker vi barndommens lys, som pigen hos Helle Helle sagde: Den, der har set en solopgang,
vil jo altid kunne bære den med sig i sit indre.
Juleevangeliet er det lysende budskab til os om at Gud blev menneske for at fortælle os, at
Gud er en nådig Gud, som vil følge os som lys lige til det sidste.
Hermed ønskes i alle en glædelig jul, når vi når så langt.
Med kærlig hilsen
Præst ved Mellerup valgmenighed Karsten Erbs

Fra indsættelsen

Jule- og nytårshilsen
Kan vi holde jul i år 2021 ?
Året 2020 med Covid 19 udbrud og medfølgende restriktioner og lukning af mange
samfundsinstitutioner, virksomheder og ikke mindst nedskæringer i landets kirker.
Lille juleaften d.23.december kom nye retningslinjer for at holde juleaften, som gjorde, at
det var vanskeligt at afholde juleaften – juleaften kan man da ikke aflyse, men julegudstjenesterne blev vanskelige af afholde, så mange kirker holdt ikke almindelig julegudstjeneste
- det var trist.
I december 2021 er der udbredt rekord stor smitte, kan vi så holde jul i år? Ja, siger de
skriftkloge, for nu har vi fået vacciner og en stor del af befolkningen er vaccineret, men
der er stadige mange hensyn at tage!
Efter sidste års kaos har vi brug for at kunne gå højtiden i møde med ro og fortrøstning. Vi
længes efter en rolig julefejring i kirken, hvor julens budskab bliver forkyndt, hvor vi alle
kan synge med på salmerne, og vi kan sidde tæt på bænke og stole.
Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier
et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet.
I julen oplever mange trygheden i fællesskabet, hvor noget af individualiteten kan sættes
til side, - i det mindste for en stund. Her tilbyder juleevangeliet en fortælling, der gør os
fælles, selvom vi i andre sammenhænge er forskellige. I juleevangeliet hører vi historien
om en frelser, som bliver født. Men fortællingen åbner samtidig op for, hvad den enkelte
ellers sidder med.
I Mellerup Valgmenigheds kirke er der juleaftensgudstjeneste d. 24. december kl
15.00.
Niels Sander rejste jo til 1. februar, så vi skulle finde en ny præst, og det kan tage sin tid.
Vi fik igen stor hjælp af Jens Simonsen og Erik Overgaard, som indtil sommerferien deltes
om embedet. Efter ferien fortsatte Erik så gerningen selv, og udover gudstjesterne arrangerede han bl.a. udflugt og fik gang i litteratur aftenerne – Uden Jens og Eriks store
indsats ville det have været småt med menighedsarbejdet i perioden, Vi er dem meget
taknemlige.
1. december har vi så endelig ansat en fast valgmenighedspræst, idet vi har ansat
Karsten Erbs fra Værum ved Randers. Karsten er emeritus med stor erfaring og har
meget gå på mod til det nye arbejde. Vi byder Karsten hjertelig velkommen og glæder
os til samarbejdet (se andet sted).
Jeg vil hermed ønske alle en glædelig jul og et godt nytår
Med kærlig hilsen
Hugo Vermund

I 2021 tog vi afsked med

*Asta Mostrup blev bisat fra Valgmenighedskirken d. 2.oktober 2021.
*Ingelise Skjellerup Andersen blev begravet ved Valgmenighedskirken
d. 8.november 2021.

*Ære være deres minde*
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