Velkommen Maria Ljósá til Mellerup Valgmenighed
Ny kirkesanger
Mellerup Valgmenighed har nu fået ny kirkesanger,
Maria Ljósá. Karsten Erbs og Lene Blond mødtes
med hende på hendes anden søndag i Valgmenigheden efter gudstjenesten til en samtale om, hvem hun
er, og hvad hun gerne vil, især i forhold til sit arbejde i kirken.
Hun bor i Mellerup og har tænkt sig at slå sig ned i
lang tid. Samtidig fortæller hun, at hun altid i sin tid
i Danmark har ønsket sig et arbejde som kirkesanger.
Folk i Mellerup, der kender Maria omtaler hende
som én, der er alle steder og laver mange forskellige
ting. Sidst vi kunne møde Maria i det offentlige
rum, var da byLi, keramikerværstedet og brødudsalget – alt sammen på Støvringgårdvej - havde åbning
1. oktober. Maria sang ved byLi´s nye shop, og her
kunne vi også møde hendes kæreste, Andreas
Tykjær Restorff og den ældste af deres to piger ved
en dejlig koncert. Her hørte vi to kompetente musikere. En dejlig oplevelse.
Fra Færøerne til Danmark
Maria er født og opvokset på Færøerne, i Leirvík i den nordlige del af øriget og var der en flittig
kirkegænger fra sin tidligste barndom og udtrykker, hun altid har elsket kirkerummet og ser kirken
som et frirum. Da hun var lille, var det rummet og musikken, der betød noget, da hun blev ældre også
de ord fra præsten, man fik med hjem. Hun har sunget i både pigekor og blandet kor på Færøerne. Så
her blev lagt en god musikalsk bund for det, der i dag fylder hendes liv.
Hun flyttede til Danmark omkring 2010 og har boet i Esbjerg, København og Århus og endte så i
Mellerup for to år siden. Hun har undejs arbejdet i vuggestuer og håber, vi kan få gang i småbørnsmusikken i Mellerup.
Musik og maleri betyder alt
Det, der betyder mest i Marias liv, er det kreative. Hun maler, hun synger, og det kan hun ikke være
foruden – der mister hun fornemmelsen af tid og sted. Hun har ikke nogen musikalsk uddannelse,
men lytter og lærer. Hun har som voksen medvirket som korsanger hos forskellige færøske kunstneres
CDudgivelser, fx Eivør Pálsdóttir,, og hun er nu i gang med at producere sin egen cd sammen med
sin kæreste hjemme i kælderen på Almisbakken.
Drømme
Hun drømmer om, at musik og kreativitet i al almindelighed kan finde vej til flere menneskers liv.
I forbindelse med arbejdet i Mellerup Valgmenighed håber hun, vi kan få meget musik ind i kirkelivet,
både for børn og voksne, og at musikken sammen med præstens ord kan få kirken til at leve og skabe
et alsidigt menighedsliv, hvor sangen og det levende ord i forvejen er en naturlig del !

