
 

 
 
 

NYHEDSBREV 
Oktober 2022 

 

Efteråret er over os, men vi er godt i gang med en aktiv sæson i Valgmenigheden. Vi har 

haft indvielse af Jens Beks relief, to sangaftener, og der har desuden været sensommermøde 

i Bering med østjyske valgmenigheder med et spændende foredrag af Erik A Nielsen. 
 

Men der er mere godt der venter 
Først og fremmest skal vi minde om teaterkoncert  

 Budbringerens Fodtrin d 30. oktober kl. 16.30  
med Ulla Vejby, ´Edith´ fra Badehotellet. Det er samtidig premiere på hendes turne - meget 

passende, fordi Ulla Vejby er fascineret af Se nu stiger solen, og hvorfor så ikke have 

premiere på lige vores bakketop, hvor salmen blev til ? 

Og nu er det, vi har brug for jer ! Vi skal gerne have vores kirke fyldt op ! Det skal blive en 

festlig dag for vores kirke ! 

Husk at bestille billetter Hos Lone Beider, eller køb ved døren. Pris 100 kr.  

 

Vi afholder 

 Adventskoncert 10. december kl. 16  
med Maria Ljósá, sang, Andreas Tykjær Restorff, cello og Theresa Bracher Wolf, orgel.  

Entre 50 kr. 

 

Herudover har vi  

Læsekreds 20. oktober og 10. november kl. 19 

Eftermiddage i præstegården 13. oktober og 17. november kl. 14.30 

Filmaften 3. november kl. 19 

Sangaften 24. november kl. 19  

 

Næste gudstjeneste  

Søndag d 23. oktober kl. 10 
  



 

Velkommen til Maria Ljósá i 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 by Li, 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 undervejs 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 

på forskellige færøske kunstneres CD udgivelser, 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 ! 

 

 

 



 

Et lykkeligt øjeblik 
Af Karsten Erbs 

 
Et lykkeligt øjeblik 

kan for eksempel komme til mig 

i den tidlige morgen 

hvor sanserne vågner 

og hvor det første 

og endnu udaterede lys 

kastes ind på gardinet 

og jeg løber fuld af glad undren 

over den skøre hane, som trodsigt 

springer det foreskrevne “li” over 

i sit gal og med galskabens målrettethed 

ryster det endnu tynde rum 

fra sit sted bag genboens drivhus: 

“Ky-ke-kye, ky-ke-kye”  

Og alt afhænger nu af 

at jeg forlænger min undren 

 

Det er et morsomt digt af forfatteren og landmåleren fra Mors, Knud Sørensen, som 

døde tidligere i denne måned, men det er også et klogt digt, fordi det viser hen til områder 

i vores liv, som er fyldt med kræfter. Dér om morgenen, lang tid før dagen er datomærket, 

hvor det første lys kastes ind på gardinet, da er der kræfter på færde, som ikke er vore 

egne.  

Den dejlige digter fra Mors skrev: Et lykkeligt øjeblik kommer til mig og jeg løber fuld 

af glad undren. Og slutter digtet, der bliver en prædiken i sig selv: alt afhænger nu af, at 

jeg forlænger min undren. 

Lige præcis sådan er det. Der findes kræfter i væren, i det at være til, i det at ånde. De 

kræfter må vi have fat i. Ikke mine egne ønsker, ikke mine egne drømmes opfyldelse. Men 

væren i sig selv. Det at være til i sansning, i lydene omkring mig, som fylder mig med 

glæde. Vindens lyd i buskene, hønsenes kaglen inde fra hønsehuset bag carporten og 

fuglenes sang med genlyd i genboens høje træer. Menneskers aktivitet ude på vejen. Alt 

det, som er omkring os. Det skal vi lægge mærke til og mærke, hvordan vi er indfældede i 

det.  

Så kan vi opleve et lykkeligt øjeblik af væren, en glæde over igen at kunne sanse det 

endnu udaterede lys gennem vinduets korsform og mærke, at vi tildeles endnu en dag. I en 

rask håndevending kan alle de vigtigste ting i vort liv lige få lov at løbe forbi. Børnene der 

er i vores tanker hele tiden. Børnebørnene, venner og bekendte. De smutter lige forbi vores 

nyligt vågnede øjne. Og vi fyldes med taknemmelighed og undren over livets gang. Og alt 

det som vi lige får lyst til at arbejde med i den dag som nu kommer. 

Allerbedst synes jeg det bliver, når jeg så lægger dertil, at i det alt sammen, i hver en 

lyd og i hvert et åndedrag er en god Gud, som vil os det godt og som glædes, når vi 

forundres over livets rigdom. Det er det vi arbejder med i hver eneste gudstjeneste. Guds 

ord til os i dåben om, at vi er børn af Ham. At vi dag efter dag får lov til at være og ånde 

tæt på Gud. Og måske så lige når at bede Fadervor.  

Det er et lykkeligt øjeblik! 

 
 



 

 Ansatte ved kirken 
 

 
Præst  Karsten Erbs 
 8940 Randers SV 
 5151 2743 kae@km.dk   

 

Kirkesanger  Maria Ljósá  

 3165 5264 marialjosa@gmail.com  

 

Organist Mona Kjersgaard  

 61656949  

 

Kirkegårdsgraver Joan Jakobsen joanjakobsen72@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.dk 

 

Sekretær Lene Blond  

 2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk  

  

Suppleant Mette Brask  
 5182 5628 mette@floden.dk   
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