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Kære alle !
Nu er det igen tid til aktiviteter i Mellerup Valgmenighed! Vi håber I er klar til at deltage på trods
af stadig høje smittetal.

Generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag d. 27. februar 2022 kl. 15.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden til generalforsamlingen udsendes ifølge vedtægterne senest 7 dage forinden.
Der er igen valg til bestyrelsen, og vi får brug for nye kræfter. Mon I kender nogle med
nye kræfter og øjne, der kunne bringe kirken fremad til fælles bedste ?
Husk at
 Præsten træffes mandag 15-17
 Graver Joan Jakobsen er på kirkkegården fredag
Hvis du ønsker at komme i kirke til gudstjeneste eller arrangementer kan du ringe til Hugo Vermund, så arrangerer vi en kørselsmulighed !
Torsdag den 17. februar kl. 19.00 – 21.00 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 24. februar 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).

Kære menighed!
Ved nytårstide tænker jeg på altid Poul Borums digt, som han skrev kort før sin død i
digtsamlingen ”Digte til musik” fra 1996:
Et år mere, Herre!
jeg ved ikke hvordan jeg skal takke dig.
Et år af sorger og glæder,
nærheder og ligegyldigheder,
opfyldthed og nød.
Et år nærmere min død.
Et år mere
af forsvindende drømme
og knopper der blev til løv.
Et år mere
lagt oven i bunken af år
der synker længere ned
og bliver støv.
Et år mere
at samle grunde til at ville
et år mere, Herre!
Det første er taknemmeligheden. Tænk at det er blevet til så mange solopgange. Og
tænk så mange solnedgange - siden vi sidst fejrede nytår.
Det andet er at ville. Et år mere at samle grunde til at ville, skriver han, Borum. Naturligvis hænger det sammen. At opdage at livet er en gave år for år er også at opdage, at vi bliver nødt til at lukke den op. Gaven, som er livet, dagen og året.
Et år mere til at samle grunde til at ville, det vil sige: at samle grunde til taknemmeligheden. Det handler om at tælle sine velsignelser.
Kære menighed
Jeg vil ønske jer alle et rigtig godt nytår med mange velsignelser. Jeg kender jer ikke
endnu, men jeg håber at 2022 bliver det år, hvor jeg lærer rigtig mange af jer at
kende. Jeg glæder mig til arbejdet.
Med kærlig hilsen
Karsten Erbs

Så er der sket en del på kirkegården
Joan, Birgit, Erik Moestrup og Hugo har været i gang med at fjerne
buske i god overensstemmelse med de pårørende.
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