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Vejviser
Sognepræster
Marianne Sørensen
Mejrup Kirkevej 4
7500 Holstebro
Tlf. 40 46 35 13
marn@km.dk
Marie Overlade Larsen
Rydevej 7
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 00 07
maol@km.dk
Kirkekontor
Mejrup Kirkevej 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 35 13
mejrup.sogn@km.dk
Kordegn
Hans Bak
Tlf. 20 28 35 13
habak@km.dk
Kirke- og
kulturmedarbejder
Lisbeth Damtoft Nykjær
Tlf. 30 69 35 13
ldn@mejrupkirke.dk
Graverkontor
Graver Bettina Bech
Mejrup Kirkevej 2
7500 Holstebro
Tlf. 21 13 35 13
graver@mejrupkirke.dk

Kirkemusiker
Helle Majlund
Tlf. 24 42 35 13

Kirkesanger
Ruben Bertelsen
Tlf. 40 42 99 59

organist@mejrupkirke.dk

kirkesanger@mejrupkirke.dk

Menighedsrådet
Hanne Elkjær
Tlf. 23 72 23 06
he@mejrupkirke.dk

Vagn Aage Boesen
Formand
Tlf. 20 86 93 42
formand@mejrupkirke.dk
Ruth Jensen
Tlf. 97 42 56 25
Næstformand og Kirkeværge
kirkevaerge@mejrupkirke.dk
Svend Aage Jensen
Kasserer
Tlf. 97 42 56 25
kasserer@mejrupkirke.dk

Eva Bertelsen
Tlf. 40 21 50 59
eb@mejrupkirke.dk
Dorte Grodt Asmussen
Tlf. 51 30 60 62
da@mejrupkirke.dk
Annalise Boesen
Tlf. 40 55 69 84
ab@mejrupkirke.dk

Thyge Thoustrup
Kontaktperson
Tlf. 40 36 95 41
kontaktperson@mejrupkirke.dk

Næste menighedsrådsmøde:
Den 12. maj 2020 kl. 10.00 i Kirkehuset
Indsamling i maj:
Folkekirkens Mission
Redaktion
af kirkesiderne:
Lisbeth Nykjær
Tlf. 30 69 35 13
ldn@mejrupkirke.dk

Deadline:
Hver den 1. i måneden.
Materiale sendes pr mail,
husk at skrive tlf.

Hvad gør man?
Ved fødsel
Er forældrene ikke gift med hinanden,
udfyldes en Omsorgs- & Ansvarserklæring via borger.dk for at fastslå
faderskabet, senest 14 dage efter barnets fødsel.
Ved navngivning
Barnet navngives senest 6 måneder
efter fødslen. Navngivning kan ske
ved dåb eller ansøgning via borger.dk

Ved vielser
Et medlem af folkekirken, med tilknytning til Mejrup, kan blive viet i
kirken. Vielsen aftales med kirkekontoret eller præsten.
Tidligst 4 måneder før vielsen anskaffes en prøvelsesattest via Borger.dk
Ved sygdom og dødsfald
Præsten kan altid kontaktes ved sygdom og ønske om hjemmealtergang.
Dødsfald anmeldes efter senest 2
hverdage til præst eller kirkekontor i
sognet, hvor afdøde havde bopæl. Anmeldelsen kan ske på borger.dk eller
via en bedemand.

Ved dåb
Dåben aftales med kirkekontoret. Der
skal være mellem 2 og 5 faddere
(dåbsvidner).
Før dåben skal forældrene til dåbsbarnet have en samtale med præsten, for Ved navneændring
at blive fortrolig med dåben og dåbens Der kan søges om navneændring via
ritual.
borger.dk Her finder du også reglerne
for navne i Danmark.
Ved konfirmation
For at blive konfirmeret skal man:
Det koster 500 kr. i gebyr. Undtaget
a) være døbt før konfirmationen
for gebyr er nogle typer af navneænb) gå til konfirmandundervisning
dring i forbindelse med vielse.
(7. klassetrin)
Attester
c) gå i kirke.
Kirkelige attester fås på kirkekontoret.
Konfirmation afholdes i Mejrup Kirke
i bededagsweekenden.
Åbningstider i Mejrup Kirke:
2020:
• Mejrup Kirke har lukket mandag
2021: 30. april - 2. maj
• Kirkens præster kan kontaktes
2022: 13. - 15. maj
alle øvrige dage
2023: 5. - 7. maj
• Kirkekontoret:
2024: 26. - 28. april
Tirsdag kl. 10 - 13
Torsdag kl. 13 - 16
•

Graveren træffes på tlf. 21133513

Se mere om Mejrup Kirke på www.mejrupkirke.dk

Siden sidst...
Døbte:
15. marts

Ingrid Friis Lindholm Pedersen
Birk 5, Mejrup
Silje Heesche Peitersen
Flintøksen 27, Mejrup

Døde og begravede:
1. april

Jens Mikkelsen, Villavej 45, Mejrup
Birte Hansa Biehl, Mellemtoft 25 E, Mejrup

Gudstjenester på
Mellemtoft
er aflyst indtil
videre

Corona af sognepræst Marianne Sørensen
For ikke længe siden var Corona de cerutter, min farfar nød efter
søndagsmiddagen, eller det københavnske hotel, min tante frekventerede ved hovedstadsbesøg, eller de øl, byens håndværkere delte ved
fyraften. Nu er det også en virus, der skaber frygt i hele verden og
sender tusinder i sygeseng og karantæne.
Corona er blevet identisk med krise. Dødsfald, arbejdsløshed, økonomisk nedtur, lukkede lande. På de indre linjer isolation, ensomhed,
uvished, bekymring. At vise samfundssind og hensyn er nu at holde
afstand. Ofte ser vi først værdien af hverdagen, når det selvfølgelige
forsvinder.
Krise kommer af det græske ord ”krisis”, der er betegnelsen for et
afgørende vendepunkt. Det kan altså gå begge veje, enten til det værre eller til det bedre. Da patriarken Jakob i Gammel Testamente stod
ved et vadested, - både i konkret og overført betydning, - var han i
krise. Mørket holdt ham søvnløs, og om natten kæmpede han med
Gud. Men Gud var ham for stærk, og Jakob indså, at i det her stykke
kom han til kort. Jakob gav op, klamrede sig til Gud og råbte: ”Jeg
slipper dig ikke, før du velsigner mig.” Og det fortælles, at Jakob fik
den velsignelse, som han aftvang Gud. Men Jakob fik også et voldsomt slag på hoften, så han blev nødt til at slippe grebet om Gud. Da
solen stod op, gik Jakob bogstaveligt talt mod lysere tider. Men han
var mærket for livet, som vi alle bliver det. Resten af sine dage haltede han.
Selv om kirken foreløbig er lukket ligesom andre samfundsinstitutioner, og fællesskabet kan synes at have trange kår, er ensomhed dybest set et fælles menneskeligt vilkår. Vi er hver især alene i vores
krop og vil vedblive at være det livet ud. Men selv om intet andet
menneske kan dele min isolation i den krop, der er blevet min, så er
det kristendommens stædige påstand, at det kan Gud. Den Gud, der
velsigner os ligesom Jakob. Den Gud, vi har lært at kende som Jesus
Kristus. Den Gud, der som universets herre er med i alt, - corona eller ej.

Der er stilhed i himmelrummet. Flyene holder parkeret i lufthavnene.
Der er stilhed i gaderne. Mennesker holder sig hjemme. Der er stilhed i
kirkerne. Gud er taget på husbesøg. Som en gammel dame stilfærdigt
sagde til mig: ”Vi har da lært at folde vore hænder og bede Fadervor.”
Som lutherske kristne behøver vi hverken pave eller præst for at få kontakt med Gud. Det er såmænd så enkelt som at tage sin bibel ned fra
reolen og læse i den. At finde sin salmebog frem og synge eller smånynne sig igennem sin yndlingssalme. At tænde et lys og folde sine hænder.
Det kan hænde at blive en krise, - et afgørende vendepunkt, - om Gud
vil.

Grundlovsmødet den 5. juni 2020
er på grund af Corona-situationen aflyst.

Bogen om Mejrup Sogn
I efteråret 2019 inviterede vi alle, der havde lyst, til at være med
til at beskrive Mejrup Sogns udvikling de sidste 50-100 år.
Invitationen blev modtaget med stor interesse. Vi har været sammen i en stor flok, som har delt sig i flere mindre grupper, der
har udført et stort stykke arbejde med at fortælle anekdoter fra
Mejrup gennem tiden.
Vi skulle være mødtes den 12. marts, for at samle op på artiklerne, men som tiden er, måtte dette aflyses.
Arbejdet med bogen er ikke gået i stå, meget er klaret pr. telefon
og mail.
Vi har fået meget godt stof og gode billeder, mange TAK for det,
uden jeres hjælp var vi ikke nået så langt!
Fristen for indlevering af stof og billeder er 1. maj, men skulle I
ligge inde med noget, I gerne ville dele med os, må I gerne kontakte én af os snarest.
Vi håber at overholde vores tidsplan, som siger bogudgivelse til
julemarkedet 1. søndag i advent.
Tak for hjælpen, det har været og er et spændende arbejde.
Lisbeth Bjerre 21 34 96 48
Thyge Thoustrup 40 36 95 41
Niels Ovesen 30 33 18 37
Lisbeth Nykjær 40 36 95 41
Hanne Elkjær 23 72 23 06

Nye medarbejdere på kirkegården
Jeg hedder Mette Jørgensen, er 43 år, og bor i
Mejdal. Jeg bor sammen med min mand Christian og vores 3 døtre Mathilde og Caroline
som er tvillinger på 13 år og Camille på 8 år.
Derudover har jeg en søn, Carl Emil på 22 år,
som lige er flyttet til Aulum.
Jeg har været så heldig at få arbejde på Mejrup Kirkegård. Det er
en stor kontrast til hvad jeg før har lavet. Jeg er uddannet agrarøkonom, og har arbejdet i landbruget i 16 år. Jeg har hovedsageligt arbejdet med svineproduktion og svineavl, og har derfor altid
arbejdet indendørs i en svinestald.
Det har jeg været rigtig glad for, men jeg havde lyst til at komme
ud af stalden, og prøve noget helt nyt.
Nu skal jeg så arbejde udendørs på kirkegården, i al slags vejr, og
det glæder jeg mig enormt meget til.
Især vil jeg nyde at arbejde med højt til himlen og at følge årstidernes skiften, på nærmeste hold. Jeg interesserer mig meget for
haven, og naturen i det hele taget, og glæder mig til at lære endnu
mere. Jeg synes Mejrup Kirkegård er virkelig smuk og velholdt,
og jeg ser frem til at være med til at passe og vedligeholde den.
Jeg skal arbejde på kirkegården 20 timer om ugen, fordi jeg på
den måde får bedre tid til min familie og mit hjem. Tidligere har
jeg haft en ret presset hverdag, og jeg er derfor meget glad for, nu
at have fået muligheden for at skabe lidt luft i min hverdag.
Jeg håber på et langt og godt samarbejde med alle ansatte ved, og
brugere af Mejrup Kirke.

Jeg hedder Gitte Dissing og er pr. 1.4. blevet ansat som gravermedhjælper. En underlig tid at starte i nyt job! Vi er kommet rigtig
godt i gang og er blevet godt modtaget, men
jeg glæder mig meget til at hilse på alle de
andre medarbejdere ved Mejrup kirke – og
det bliver rart igen at kunne give hånd til
alle jer, der kommer på kirkegården!
Jeg bor i Rom ved Lemvig på et lille husmandssted sammen med
min mand Bendt, som er kvæginseminør. Sammen har vi to
døtre på 20 og 24 år, som er flyttet hjemmefra. Vi bruger megen
tid på hus, have og vores dyr. Jeg nyder også at spille badminton,
sejle i kajak, vinterbade og tage på gå- og cykelture.
Min uddannelse er agronom, og jeg har i 10 år undervist på
Kongensgård Landbrugsskole. Da landbrugsskolen lukkede og
blev til en efterskole, fik jeg lyst til at prøve kræfter med det at
være efterskolelærer. Tiden flyver afsted, når man har det godt –
så det blev til 16 år som efterskolelærer. Før jul besluttede jeg så
at prøve noget helt nyt! Jeg har altid fundet glæde og ro i at
”rode” i jorden. Samtidig holder jeg af kirken og dens aktiviteter,
så jeg ville gerne prøve det at være gravermedhjælper. Og det
lykkedes jo.
Glæder mig til et fortsat godt samarbejde.

HUSK informationsmøde om
menighedsrådsvalg
tirsdag den 9. juni 2020

Nyt fra organisten
Her i foråret skal der også snige sig en lille hilsen ind fra organisten.
Korarbejdet ligger stille, ligeså sangaftener og højskoleeftermiddage.
Så kan man godt savne at synge sammen, hvis ikke det lige var for tv og
Phillip Fabers morgensang og fællessang. Jeg håber, at mange tænder
for tv og synger med, så vi er sammen hver for sig. Jeg gør.
Derfor har jeg også samlet et par links, hvis nu DU savner at synge:
I anledning af Danmarks befrielse d. 4. maj skulle der have været ALSANG i Friluftsanlægget i Holstebro. Det er nu af gode grunde aflyst,
men der vil alligevel være en fejring – højst sandsynligt igen via tv- så
hold øje med ALSANG 2020, og se, hvad der sker. Sæt endelig lys i vinduet den aften og lad os mindes sammen hver for sig.
Torsdag den 26. marts kl 20, blev det på Højskolesangbogens Facebookside offentliggjort, at vinderen af ALSANG 2020 Frihedssangskonkurrence, Frihedens lysdøgn, kommer med i den 19. udgave af Højskolesangbogen! https://www.facebook.com/watch/?
v=1511608902341878
Du kan læse hele nyheden om optaget i Højskolesangbogen https://
alsang.dk/nyheder/vindersang-udgives-i-hoejskolesangbogen/ og finde både tekst, node og kor-arrangementer af Frihedens lysdøgn
https://alsang.dk/frihedssangen-2020/
Som noget nyt, kan du nu også finde sangen med undertekster på
https://www.youtube.com/watch?v=8G2WZKUCm5w og til november
kan du altså også synge med fra Højskolesangbogen.
Vil du gerne synge med på en masse af de gode fællessange, kan du oprette en bruger på Alsang online, hvor der er tekster, undervisningsmateriale og musikvideoer med 47 gode sange fra vores danske sangskat.
https://alsang.dk/online/
HOLD AF – HOLD STAND – HOLD AFSTAND – VI SES
KÆRLIG HILSEN ORGANISTEN

SommerKirke i Mejrup Kirke
Hvis vi må forsamles, gentager vi succesen!

Sommertilbud til børn, der er gået ud af 2.-5. kl.
I uge 32 fra den 3.-7. august kl. 9.00-14.30 vil Kirkehuset og
Mejrup Kirke summe af glade børn og voksne, der har lyst til at:
høre fortællinger fra Bibelen
synge gode salmer og sange
lave aktiviteter
- på alle mulige og umulige kreative måder.
Det er for friske drenge og piger!
Har du lyst til at være med til en uge, hvor der skal:

HYGGES

PÅ HELDAGS UDFLUGT
Ja, bare nyde sommeren i et dejligt fællesskab?
Så skynd dig at tilmelde dig, der bliver rift om pladserne!
Tilmeldingen åbner 1. maj.
Mere information fås ved at kontakte
kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Nykjær, tlf. 30693513
eller pr mail ldn@mejrupkirke.dk

Gudstjenester i Mejrup Kirke er aflyst
indtil videre.
Se nærmere på kirkens hjemmeside
www.mejrupkirke.dk
Kirkecafé holder
sommerafslutning
Når vi må mødes igen, håber vi på at kunne lave en
sommerafslutning for alle der har lyst!
Vi vil mødes i Kirkehuset og kører en tur i private biler
ud i det grønne.
Kaffen indtager vi hjemme hos Lisbeth Nykjær i Vejrum.
Hold øje med kirkens hjemmeside og løbesedler om tidspunkt.
Alle er velkomne!
Mere information hos
Kirke- og kulturmedarbejder
Lisbeth Nykjær
tlf. 30693513 mail: ldn@mejrupkirke.dk

Konfirmationer i Mejrup Kirke
Årets konfirmationer er på grund af Corona-situationen rykket
til lørdag den 13. september
søndag den 14. september og
lørdag den 19. september.

