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- en del af folkekirken

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det,
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og
mørket greb det ikke.
Det er begyndelsen på et juleevangelium. Det andet, kan vi sige.
Det er ikke så tit, vi hører det i Mellerup Valgmenighedskirke. Det har ikke været
med ved julegudstjenesterne denne jul.
Det er et meget fint stykke poesi. Det står allerførst hos Johannes. Det samler i
nogle fine, dybe, enkle udtryk, hvad det hele drejer sig om. I det følgende i hans
skrift belyses det.

GODT NYTÅR
ønsker jeg alle i Mellerup valgmenighed
og andre der læser dette blad
Jeg ser frem til at virke her i menigheden nogle måneder eller hvor lang tid
det bliver.
Det glæder mig rigtig meget, at jeg igen er blevet spurgt om at være med i
arbejdet her. Tak for det. Altid når jeg har været med, har det været en stor
fornøjelse.
Sidste gang var det i nært og godt samarbejde med Erik Overgaard. Det
bliver det også denne gang.
Jens Ø. Simonsen

Nu står begyndelsen og slutningen af digtet, prologen kalder vi det, her i vores
medlemsblad omkring årsskiftet 2017 til 2018.
Det er godt at begynde året med. Det er godt at have med som noget af det
smukke i vores sind: Ordet fuld af liv og lys. Ordet med guddommelig kraft.
Menneskers lys.
Det kan lyse op i vores sind, som det står her i vores medlemsblad, og vi læser det.
Det er en mørk tid lige nu. For ikke længe siden havde vi årets korteste dag.
Dagene er så småt begyndt at længes. De bliver længere. De længes også efter
lys og liv. Vi længes efter liv og lys. Det er vores rette sted at være: i lys og liv.
Der kan være mørkt i sind. Ned i det mørke skal sådanne ord. Der skal de lyse
op. Sammen med det vi ellers har i sind og tanker, alt det der lyser op og giver liv.
Sindets og vores tankers lys og liv er altid truet. Det kan gå til, når mørket bliver
for påtrængende.
Mørket greb ikke dets lys. Det greb ud efter det, men uden held. Mørket greb det
ikke. Det skinner i mørket.
Det vil altid være til. Helt fra begyndelsen til slutningen. Det er her i mellemtiden
hos os.
Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en
herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Valgmenighedspræst

Jens Ø. Simonsen

Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ
Tlf.: 4032 4203
Mail: oehrberg@live.com
Besøg
Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe eller e-maile og træffe
en aftale. Man kan også benytte sig af præstens træffetid, som står på hjemmesiden.
Dåb
Aftale om dåb træffes ved at ringe til valgmenighedspræsten.
Bryllup
Dato for bryllup aftales med præsten. På borger.dk udfyldes en ægteskabsattest, hvorefter
man modtager en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, afleveres til
bopælssognet og i kopi til valgmenighedspræsten. Eventuel ansøgning om navneændring
udfyldes også på borger.dk.
Begravelse eller bisættelse
Ved dødsfald henvender man sig til bedemand eller til præsten.
Aftale vedr. valg af gravsted træffes med kirkeværgen, formanden eller graveren.
Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af valgmenigheden, skal du udfylde en indmeldelsesblanket.
Du kan få den ved henvendelse til formanden.

Når Gud er med mig ….

Arrangementer og omtale

Ole Jakobsen var i begyndelsen af 1900-tallet en markant og afholdt leder af
Øster Jølby Friskole på Mors.
Han vidste at børn kan være bange i mørke, for det havde han selv været.
Engang da de i skolen talte om at være mørkeræd, fortalte han børnene, at når
han som dreng skulle hjem fra den gård, hvor han tjente (efter skoletid), så var
det hans største skræk, at han i mørket skulle passere skoven.
Han syntes, at han kunne høre uhyggelige lyde derinde - grene, der knækkede
og vindens susen i træerne fik ham til at tænke på farlige væsner, der kom efter
ham. Han løb så hurtigt, hans ben kunne bære ham, indtil han havde passeret
skoven, og så gik han videre med hjertet helt oppe i halsen.
Børnene sad med vidt opspærrede øjne og lyttede til den gamle lærer med det
store skæg. Men da han var en klog lærer, vidste han, at historien ikke kunne
slutte der og fortsatte: men så en dag da jeg igen skulle forbi skoven og skrækken igen var ved at overmande mig, så kom jeg til at tænke på det, jeg havde
lært både derhjemme og i skolen: at den gode Gud er med os, derfor kan intet
skade os.
Så da han næste gang gik forbi skoven sagde han med høj røst: ”Når Gud er med
mig, hvem kan så være imod mig?!” – underforstået, det kunne ingen.
Og han blev ved med at gentage ordene, indtil han var forbi skoven og forbi faren
derinde, og han rådede børnene til, når også de var bange for mørket, at have tillid
til de samme ord: ”Når Gud er med mig, hvem kan så være imod mig?!”
Erik S. Overgaard

Hyggeeftermiddage

Torsdag den 11. januar, torsdag den 8. februar og torsdag den 22. marts kl.
14.30 til 16.30 i præsteboligen.
Vi fortsætter med hyggeeftermiddage her i foråret. Der bliver sang og kaffe og
kager og gode samtaler.
Alle er velkomne - og som Isak skrev i sidste blad: Kom endelig og tag gerne
naboen, genboen, vennen eller veninden med.
Jeg vil sørge for lidt underholdning i form af oplæsning eller fortælling.
Kaffen koster 20 kr.
Jens Ø. Simonsen

Læsekreds:

Onsdag den 24. januar, onsdag den 21. februar og onsdag den 14. marts kl.
19.00 i præstegården.
Vi vælger en roman eller et andet stykke litteratur til hver gang. Ud fra det valgte
går samtalen jævnt om stor og småt.
Til første gang efter nytår er der valgt en roman. Det er Det ensomme hjerte af
Tom Buk-Swienty.
De følgende to bøger vælger vi sammen på møderne.
Husk at medbringe kaffe og kage.
Jens Ø. Simonsen

Filmaften

Tirsdag den 6. marts kl. 19.00
I nogle år der blevet holdt en filmaften i kirken. Det er et godt arrangement blandt
alle de andre i menigheden. Det vil vi fortsætte med.
Måske kan vi til filmaftenen i marts vælge en film, der hænger sammen med en
bog, der bliver læst i læsekredsen. Jeg har et godt forslag til det. Måske har I
endnu bedre forslag. Måske er der andre, der kunne være interesserede i at
byde ind med en film. Når tiden nærmer sig, bliver der sendt mail rundt med
nærmere detaljer.
Jens Ø. Simonsen

Sangaften

Onsdag d. 11. april kl. 19.00
I efteråret havde vi en sangaften – vi sang og sang, thi vi skulle ikke andet. Jo,
selvfølgelig skulle vi drikke kaffe og snakke sammen; kort sagt nyde samværet.
Det var sådan en dejlig og glad aften, at vi med denne ene gang har skabt en
tradition. I hvert fald indbydes til en sangaften i april, hvor det vil være oplagt at
synge det spirende forår i møde. Birrit Andersen tog sig godt af os i efteråret
både mht. til sang og musik - lærte os bl.a. nye sange. Vi spørger hende igen.
Alle er selvfølgelig velkomne.
Ellen M. Larsen

Generalforsamling i valgmenigheden

Søndag d. 25. februar kl. 14:00
Vi begynder med gudstjeneste kl. 14; derefter mødes vi i præstegården til kaffebord og generalforsamling.
Indkaldelsen til generalforsamlingen følger senere, men har du tænkt på et emne,
der vil være godt at få drøftet, så skriv eller ring endelig til Ellen – se adresseliste
bag i bladet.
Det er på generalforsamlingen, vi kan tage de virkelig store emner op. Hold jer
ikke tilbage – bestyrelsen holder meget af en engageret generalforsamling.
Ellen M. Larsen

Siden
sidst
Alle medlemmer er tidligere blevet orienteret om, at Isak pr. 30. november har
opsagt sin præstestilling for at hellige sig sine studier. Her i bladet vil bestyrelsen på vegne af valgmenigheden gerne sige Isak tak for de 2 år, han har været
vores præst samt ønske ham alt godt fremover.

Telefon- og adresseliste
Valgmenigheds- Jens Ø Simonsen
præsten
Sandagervej 26, Assentoft			
8960 Randers SØ
Tlf.: 4032 4203
Kirkesanger
Organist

Hvad er en valgmenighed?

Hvem er vi?

En valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke, som udgøres af de mennesker, der på tværs af sognegrænser har
valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens
præst. En valgmenighed har udstrakt
selvstyre, der særligt kommer til udtryk
omkring præstevalg og økonomi. Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men et
bidrag direkte til valg-menigheden, og menigheden modtager ikke offentlig støtte.
Menighedens anliggender varetages af
en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Valg-menighedspræsten står
under biskoppens og provstens gejstlige
tilsyn og har tavshedspligt.

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890,
hvor også kirke og præstegård blev bygget, og dens første præst var den senere
så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn
på kirke og folkelighed: Det kristne menighedsliv er samlet om det levende ord i
gudstjenesten med dåb og nadver og med
salmesangen som kendemærke, og ud fra
interessen i ”oplysningen om livet” arrangeres derudover forskellige andre møder, hvor
vi sammen kan diskutere og glæde os over
historie, litteratur og kultur.
Alle er velkomne ved valgmenighedens
gudstjenester og arrangementer.

Graver

oehrberg@live.com

Eskild Gundersen
Mastruphøjvej 18, Randers, 8641 5508
Mona Kjersgaard
Asfergvej 16, Spentrup, 8647 7364
Anne Kahr Hansen
Kroagervej 17, Enslev, 3024 7969

Bestyrelsen

Formand
Næstformand
Kasserer
Bygningssagkyndig
Sekretær

Ellen Mønsted Larsen
Fjordbakken 19, Mellerup,
8644 1818 el. 2192 8724
Aage Blicher Jepsen
Fjordbakken 8, Mellerup, 8644 2085
Lone Beider Olesen
Tingvej 17, Lindbjerg, 6071 5901
Jesper Feldager
Støvringgårdvej 46, Mellerup,
2621 9786
Mette Brask Christensen
Udbyhøjvej 311, Harridslev, 5182 5628

emoenstedlarsen@gmail.com
maa@elromail.dk
lone.beider@gmail.com
jesperfeldager@gmail.com
mette@floden.dk

Uden for bestyrelsen, men med ansvarsområde

Kirkegårdsværge

Anne-Marie Neimann Moestrup
Amtsvejen 133, Mellerup, 8644 1405

neimannmoestrup@gmail.com
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Gudstjenester
07. jan.

kl. 14.00

1. søndag e. Helligtrekonger
Markus 10, 13-16

21. jan.

kl. 10.00

Sidste søndag e. Helligtrekonger
Johs. 12,23-33

04. feb.

kl. 10.00

Seksagesima
Markus 4, 26-32

25. feb.

kl. 14.00

2. søndag i Fasten
Markus 9, 14-29
Generalforsamling

04. mar.

kl. 10.00

3. søndag i Fasten
Johs. 8, 42--51

18. mar.

kl. 10.00

Mariæ Bebudelsesdag
Lukas 1, 46-56

29. mar.

kl. 19.00

Skærtorsdag
Johs. 13, 1-15

01. apr.

kl. 10.00

Påskedag
Matt. 28, 1-8

15. apr.

kl. 10.00

2. søndag e. Påske
Johs. 10, 22-30

29. apr.

kl. 10.00

4. søndag e. Påske
Johs. 8, 28-36

Alle er velkomne

- en del af folkekirken

