
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV 
Primo juni 2022 

Kære alle ! 

 

Sommeren kan ikke overses. Alting eksploderer i farver omkring os. ! 

For Valgmenigheden betyder sommertiden en sidste gudstjeneste inden sommerpausen og som-

merfest d. 19. juni, hvor vi også skal sige farvel til Eskild Gundersen efter 25 år. 

Vi håber, rigtig mange vil sige farvel ved gudstjenesten og måske benytte lejligheden til også at 

deltage i den efterfølgende sommerfest. 

 

Gudstjenester 
 

Søndag 19. juni kl 17 med efterfølgende sommerfest 

Første gudstjeneste efter sommerpausen er 14. august kl 10 

 

Arrangementer  
 

 Sommerfest 19. juni efter gudstjenesten.  
Der kan som sædvanlig bestilles smørrebrød: fisk, æg og rejer, flæskesteg, roastbeef, 

skinke. Pris pr stk: 39 kr 

Smørrebrød bestilles hos Birgit Hou senest 15. juni. Betaling ved bestilling til Birgit Hou 

5186 2009. 

Du kan også selv medbringe mad. 

Drikkevarer kan købes 

 Sensommermøde 28. august i Bering, tilmelding til Lone Beider senest 12. august 

 Man kan allerede nu bestille billet til arrangementet med ´Edith´, som i det virkelige liv 
hedder Ulla Vejby i teaterforestillingen i Budbringerens fodtrin hos Lone beider. Pris 

100 kr, der betales ved bestilling. 

 



 

 

 

 

. Liber Daticus ved sommertide 
Af Karsten Erbs 

 

 

 

Kære valgmenighed 

Nu har jeg været præst hos jer i et halvt år. Derfor har jeg lyst til at skrive lidt ned om, hvordan alting er 

gået siden jeg blev indsat i embedet i december. Jeg har altid skrevet dagbog undervejs i mine ansættelser 

som præst i de forskellige menigheder, jeg har været i. I gamle dage lå der en bog i den brandsikre boks, 

som hed liber daticus. Det var oprindelig en bog, hvori man optegnede gaver til kirken, men senere blev 

den mest en dagbog for embedet.  

Det var med nogen nervøsitet jeg søgte embedet hos jer. Sådan er det altid, men denne gang var ander-

ledes, fordi jeg havde gået med krykker et helt år. Kunne jeg passe mit arbejde med mine ben også? Hel-

digvis er det gået. Rent bogstaveligt kan jeg bruge benene til at gå med. Igen. Det er en kæmpe gave at få, 

så nu går og cykler jeg hver dag.  

Fra jeg første gang var i jeres kirke, følte jeg mig ganske hjemme i den. Den er som en kirke lige skal 

være. Og nu er jeg også ganske tryg ved jer, der kommer i den. I har en vilje til, at der skal være gudstje-

neste. Og jeg tænker ofte på når jeg står foran jer, og mærker at I lytter opmærksomt, at jeg burde gøre det 

hele bedre. Det er det, der er det vigtigste: menigheden der vil gudstjeneste. Så må jeg bare se at blive 

dygtigere til at fortælle evangeliet. Fornylig var der en kollega i kirke som senere fortalte mig om sin op-

levelse af at være til gudstjeneste hos os. Hun sagde præcis det: din menighed har en vilje til at der skal 

være gudstjeneste. At det er sådan, er jeg taknemmelig for. Nu skal jeg bare arbejde med mit job som 

præst. 

Og så har jeg været rigtig glad for at bruge præstegården. Jeg har siddet på kontoret en del. Også en del 

i Jakob Knudsens gamle gyngestol. Jeg havde en kontortid i præstegården, men har indset at jeg nok bru-

ger tiden i Mellerup bedre ved at besøge jer. Vigtigt ved siden af gudstjenesterne er det at kunne holde 

møder af forskellige slags, derfor har vi haft sangaftener, filmaften, eftermiddage med kaffebord og vi har 

haft en lille læsekreds. Jeg er så heldig at bestyrelsen bakker det hele op. Og endnu mere heldig med at 

have Anne-Marie Neimann på klaver til eftermiddagene og Lene Blond til sangaftenerne og meget andet. 

Og alle de frivillige der står parat med kaffeborde og alting andet, vi har brug for, for at det skal blive 

godt.  

Nu er vi kommet i gang med alt det. Nu skal vi bare udvide det og gøre det bedre og bedre alt sammen, 

så vi vil få flere deltagere. Både i kirke og i præstegård med en fri og munter glæde, som evangeliet til-

skynder os til. Og så må vi bruge vores fantasi og energi på at åbne både gudstjenester og møder, så det 

bliver tydeligt, at vi lever som mennesker først og kristen så. Alt hvad vi vil med de to huse er at skabe 

rum for en mening med det at være menneske. Det er Guds opgave til os når Han igen og igen sender os 

sin ånd.  

Til efteråret prøver vi igen med en række møder og især glæder vi os til teaterkoncerten i oktober med 

”Budbringerens fodtrin”, som jeg fortalte om i sidste nyhedsbrev. 

Nu sender vi hinanden på sommerferie søndag den 19. juni og vil glæde os til at starte op igen i august. 

Det vil jeg glæde mig til. God sommer til alle. 

Med kærlig hilsen 

Karsten Erbs 

 



 

 

  

                               Farvel og tak …  

 

  
          

Som formand får man mange spørgsmål og henvendelser, som der skal tages stilling til. For nogle 

måneder siden fik jeg ikke en henvendelse, men en besked – efter en gudstjeneste fortalte Eskild 

Gundersen (lidt forsigtigt), at han ville stoppe til sommer. 

Det var en besked, for han havde besluttet sig, selvom jeg ikke var enig i beslutningen ! 

”Når man er over 80 år og har været i stillingen i 25 år , kan man vel godt tillade sig at sige op,”  

replicerede Eskild, og det var jo svært at argumentere mod. Det er jo ligesom, han har været her altid 

og hører til i kirken. 

Der er mange gøremål i en kirke som vores, Eskild er jo både kirkesanger, kirketjener, ”klokker” og 

meget mere.   

Ved hver gudstjeneste byder han altid velkommen ofte også med en venlig og kæk bemærkning. 

Han har altid været ydmyg overfor jobbet, alvorlig, men aldrig selvhøjtidelig. 

At arbejdet i kirken har betydet rigtig meget for Eskild ses også af hans trofasthed og pligtopfyldelse, 

hans fravær har næsten været nul !  

Eskild er altid godt selskab og da vi manglede et bestyrelsesmedlem, sagde han pyt, og vi havde så 

fornøjelsen af ham her i 2 år – tak for det.éMan siger, at ingen er uerstattelig – måske sandt, men der 

er kun én Eskild, som har været der for Mellerup Valgmenighed og betydet utrolig meget for vores 

menighed, og det er vi i dag meget taknemmelige og glade for.    

 

Ved gudstjenesten søndag d. 19. juni kl 17 tager vi afsked med Eskild, så her vil der være god lej-

lighed til at komme og sige tak, ligesom ved det efterfølgende sommermøde i præstegården. 

 

Men vi håber da at se meget til Eskild fremover, han vil altid være velkommen. 

 

                                                                                                         Hugo Vermund 

 

 



 

 

 

 
 

 Ansatte ved kirken 
 

Præst   Karsten Erbs 

8940 Randers SV 

5151 2743 kae@km.dk   
 

Kirkesanger   Eskild Gundersen  

8641 5508 eskildgundersen@mail.dk  

 

Organist   Mona Kjersgaard  

61656949 

 

Kirkegårdsgraver  Joan Jakobsen joanjabobsen72@gmail.com  

2124 2184   
 

Rengøringsassistent  Joan Tange  

2117 3351 tangejoan@gmail.com  

 

 

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  

 

Kirkeværge   Birgit Bach Hou  

5186 2009 birgitbhou@gmail.com  

 

Sekretær   Lene Blond  

2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk  

 

Suppleant   Mette Brask  

5182 5628 mette@floden.dk   
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