NYHEDSBREV
Primo maj 2022

Kære alle !
Efter lang tid i dvale er der gang i Valgmenigheden igen. Vi havde bla en dejlig 4. maj aften
med lys i vinduerne, gode sange, men også blodig alvor i udvalgte afsnit, som Karsten Erbs læste op fra Svetlana Aleksijevitj´s bog Krigen har ikke et kvindeligt ansigt,.

Gudstjenester
Søndag 15. maj kl 10
Torsdag 26. maj kl 10 Kristi Himmelfartsdag
Søndag 5. juni kl 10 Pinsedag
Søndag 19. juni kl 17 med efterfølgende sommerfest

Arrangementer





Udflugt med Norddjurs Valgmenighed 11. juni med tilmelding til Lone Beider senest 3.
juni, se programmet senere i nyhedsbrevet.
Sommerfest 19. juni. Der kan som sædvanlig bestilles smørrebrød (herom senere).
Årsmøde i Ubberup 25. juni med tilmelding til Lone Beider senest 30. maj
Sensommermøde 28. august i Bering (herom senere)

Husk også sangaften på Friskolen 11. maj kl 19 med overskriften Udflugt i Den Blå

Hvad sker der i og omkring kirken ?



Der er kørt grus på alle stier /veje. Der er plantet sommerblomster på de gravsteder der er
tilmeldt til det.
Ved sidste provstesyn fik vi meddelelse om, at vinduer skulle istandsættes: Der er repareret
vinduer både ude og inde. Arbejder er færdigt nu. Der er udskifter mange små ruder der
var revnet og itu. Der er udskriftet indvendig kitning på næsten alle ruder. Udvendigt er
der også udskiftet kitning, og der er anvendt ”helårs” maling
Der er søgt tilskud fra Randers kommunes fond for gamle bygning.
Birgit Hou

Premiere i Mellerup Valgmenighedskirke i efteråret.

”Det er en kold forårstid, vi lever i. Selv til den festligt anlagte Oscaruddeling blev der søndag nat uddelt
en efterhånden berømt syngende lussing af Will Smith, og ellers er nyhederne som bekendt fyldt med krig
og klimakatastrofer. Men der findes ét sted, hvor man altid kan finde opmuntring, mener en mere fredelig
skuespiller. For Salmebogen kan læses som et langt råb om håb, og der er stor trøst i de traditionsrige salmer,
mener Ulla Vejby, der er blevet landskendt i rollen som stuepigen Edith i tv-serien ”Badehotellet”.
Sådan skrev Kristeligt Dagblad først i april. Og skriver videre:
”Hvad færre ved er, at hun også ville kunne sætte sig ved klaveret og synge duet med Hr. Weyse, hvis det
skulle være. For Ulla Vejby er selv en habil sangerinde, der i øjeblikket synger med i teaterforestillingen
”Oh Happy Day” på Folketeatret i rollen som ”den evige ja-siger Grethe”. Og nu er hun tilmed ved at
forberede sin egen teaterkirkekoncert, ”Budbringerens fodtrin”. Titlen er inspireret af et bibelvers fra Esajas
Bog, som hun bare syntes lød fantastisk, men forestillingen tager udgangspunkt i hendes egne yndlingssalmer, som har fulgt og trøstet hende gennem livet.
”Gode salmer er ligesom gamle venner, man kan besøge hele livet igennem, snakke med og dele store og
små livsbegivenheder med. Ja, man kan faktisk søge trøst i dem. For man kan mærke, at de bærer en historie
og stor livserfaring med sig. Det er derfor, at flere hundrede år gammel lyrik kan ramme os. For de er blevet
skabt af levet liv. Og jeg bliver altid skuffet, hvis der ikke er et par af de gode, gamle slagere på tavlen, når
jeg går i kirke,” siger hun med et smil i stemmen.” ”Jakob Knudsens ”Se, nu stiger solen af havets skød”
har hun for eksempel et særligt forhold til:
”Det er min all time favoritsalme. Melodien har en voldsom kraft. Det er som et godstog, man bare stiger
på og lader sig føre med, når man synger den. Og teksten er så smuk,” siger hun og giver sig til at gengive
en strofe fra salmen:
”Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
Takke ham, at morgenen mig end er sød,
at mig dagen fryder trods synd og død.”
Da jeres præst havde læst det, skrev jeg til ”Edit” alias Ulla Vejgaard og takkede hende for den fine artikel
og spurgte om ikke det ville være passende at få premiere på det stykke i Jakob Knudsens kirke i Mellerup.
Det var hun helt enig i. Så I kan glæde jer til at komme til koncert i Mellerup Valgmenighedskirke 30.
oktober kl. 16.30. Det synes jeg er en glædelig forårshilsen. På gensyn inden da til afslutningen juni måned.
Med kærlig hilsen
Karsten Erbs
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