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Månedens salme
Som det fremgår af kirketiderne
på side tre, så er det ikke voldsomt
meget, I kommer til at se mig i
januar måned i kirken. Jeg holder
nemlig ferie. Men når jeg ER på, så
skal vi synge nr. 720 ”Som året
går”. Jeg elsker den smukke
melodi til en af de lidt mindre
kendte årstidssalmer. Og selvom
der måske ikke kommer til at ligge
sne i januar, så kan vi nyde
ordene; Sig da til hvert frygtsomt
sind: et nådens barn er draget ind.
Salmen er et forsøg på at skue
”træets tanke”: at kun fra jorden
kan livet genopstå – kun gennem
vinterens søvn, hvor ”livets
sommer” er gravlagt. Som forårets
spiren, der løfter sig op ad den
frosne jord, skal også
menneskeheden genrejse sig og
vende sig mod evangeliets løfte,
trøst og håb.
Månedens nyhed
Månedens nyhed er måske mere
en tak, end det er en nyhed. For til
julens mange gudstjenester og
arrangementer blev der samlet ind
til sognets menighedspleje. Og det
var mange penge, som fandt vej til
indsamlingsbøsserne. Og dette
gjorde, at jeg igen i år kunne
hjælpe alle dem, som søgte
julehjælp ved vores kirke. Tusind
tak for hvert et bidrag – stort som
småt – alt hjælper.

De tolv med Posten
Vores store digter H.C. Andersen
har skrevet et lille eventyr, der
hedder De Tolv med Posten. Det
er måske ikke det mest kendte,
men er en herlig lille
nytårsfortælling, som indledes
sådan her:
Det var knagende Frost,
stjerneklart Veir, blikstille. "Bums!"
der sloge de en Potte paa Døren,
"Pjaf!" der skøde de Nytaar ind;
det var Nytaarsaften; nu slog
Klokken tolv. "Trateratra!" der
kom Posten. Den store Postkarreet
holdt udenfor Byens Port, den
bragte tolv Personer, ikke flere
kunde der rummes, alle Pladser
vare besatte. "Hurra! Hurra!" blev
der sjunget inde i Husene, hvor
Folk holdt Nytaarsaften og just nu
havde reist sig med det fyldte Glas
og drak det nye Aars Skaal:
"Sundhed og Helsen i det nye Aar!"
Sådan begynder H.C. Andersen sit
eventyr, som handler om en
nytårsnat, hvor 12 fremmede
kommer til byen. De tolv har hver
deres karakteristiks – den ene har
en tønde, en anden en
bøgebladsgrøn silkekjole og
anemoner i håret, en tredje øjne
som strålede som stjerner. Det er
12 personer, som denne nat vil ind
i byen. Men portneren beholder
deres pas inden han lukker dem
ind, og de får dem først igen, når
de forlader byen – for som
Andersen skriver:

"Lad først de Tolv komme vel ind!"
sagde Capitainen, som havde
Vagt. "Een ad Gangen! Passet
beholder jeg; det gjælder for hver,
een Maaned; naar den er omme,
skal jeg skrive paa det hvorledes
hver har opført sig. Vær saa god,
Hr: Januar, vil De behage at træde
ind!"
For de 12 personer er naturligvis
de 12 måneder, som banker på
hver nytårsaften. Og Andersen
remser kort op, hvad der venter os
i hver af de kommende måneder;
januar kommer med regninger
februar med Fastelavn (deraf
tønden)
marts kommer med fasten, som
bliver efterfulgt af
april med de mange helligdage og
sommertøjet der ligger klar.
Maj er den skønne i den
bøgegrønne kjole, mens
juni har den årets længste dag
med sig.
Juli derimod står klar med
svømmedragt og badehætte.
August byder på frugt og
høstgilde, inden
september maler naturen i de
smukkeste farver.
Oktober tager fat på jordens
pløjning og nyder de lækre
nødder.
November er mest syg og trist
med snue og forkølelse, inden den
sidste kommer frem;
december, med grantræ,
levendelys og sangen om barnet i
Betlehem.
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Hvad gør jeg ved…
Fødsel:
I dag anmeldes alle fødsler af
jordemoderen. Hvis forældrene er
ugifte og ønsker fælles
forældremyndighed udfyldes en
”omsorgs- og ansvarserklæring”,
som sendes til Hornslet
kirkekontor.
Dåb:
Henvendelse til præsten for aftale
om samtale og dåbsdato. Ny
dåbsattest rekvireres ved
henvendelse til Hornslet
kirkekontor.
Navngivning uden dåb:
Henvendelse til kirkekontoret i
moderens bopælssogn.
Vielse:
Kontakt præsten for samtale og
dato for vielsen. Prøvelsesattest
indhentes og sendes til Hornslet
kirkekontor.
Dødsfald:
Kontakt bedemand eller præst.
Præsten og de pårørende aftaler
tidspunkt for samtale og
begravelse/bisættelse.
Navneændring:
Henvendelse til Hornslet
kirkekontor.
Hornslet kirkekontor:
86 99 40 30
Alle attester og blanketter findes
på www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

fortsat fra sidste side…
Det er Andersens nytårsmarch –
de tolv nye måneder, som hver
kommer med deres faste rutiner
og karakteristika. Men der er også
bare så meget, som vi IKKE ved om
disse måneder; og det er netop
hans pointe, for som han slutter
af:
- Naar et Aar er omme skal jeg
sige Dig hvad de Tolv have bragt
Dig, mig og os Allesammen. Nu
veed jeg det ikke, og de veed det
nok heller ikke selv, - for det er en
underlig Tid vi leve i!
For nu står vi her; i de allerførste
dage af 2017. Vi ved, at der foran
os venter 365 dage fordelt over 52
uger og tolv måneder. Men mere
ved vi ikke – heldigvis. Vi ved bare,
at nu har vi chancen for at gøre
alting anderledes end sidste år,
hvis vi vil. Og derfor er der også
mange af os, der kaster os over
nytårsforsæt. Meeeen som
mange må sande, så holder de
sjældent længe. Nogle knap to
uger ud af de 52. Og det er
selvfølgelig ærgerligt, hvis man
gerne VIL forandringen. Men jeg
synes alligevel, der er noget fint
over, at ønske tingene anderledes
i det nye år – for deri ligger håbet
og drømmen om forandring til det
bedre. Håbet om, at vi må lykkes
med det, vi gerne vil ændre og
drømmene om, at livet kan se
anderledes ud – både i det store
og i det små.

SÅ selvom vi måske ikke når i mål
med vores nytårsforsæt, så må vi
aldrig holde op med at håbe og
drømme. For når vi til stadighed
holder fast i nye håb og drømme,
så har vi blik for, at ting kan
ændres. Og det handler ikke kun
om alle os, som drømmer om en
slankere krop og håber på mere
overskud i hverdagen. Nej det
handler om håbet og drømmene
for de mennesker, vi lever
sammen med – både helt tæt og
lidt fjernere. For det handler også
om håb og drømme for vores
medmennesker, vores land og
vores måde at leve på. At ting kan
blive bedre; at vi kan behandle
hinanden med respekt, forståelse
og nysgerrighed. At vi kan møde
hinanden netop med håb og
drømme og ikke med skepsis og
lukkethed. Så lad det være
nytårsforsættet herfra – eller
nytåshåbet og nytårsdrømmen.
For som mange af os føler det i
juletiden; vi bliver aldrig for gamle
til at håbe og drømme.
Med ønske om et rigtig godt nyt år
til alle vil jeg gentage Andersens
afslutningsord med et lille tvist;
det er en forunderlig Tid vi leve i!
Maria
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Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria F. Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 51 52 74 46
Mail: mfra@km.dk
Menighedsrådsformand,
Jesper Kristiansen
Tlf.: 60 24 23 90
jesperhkristiansen@gmail.com
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25
Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81
Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20
Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30
Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

*Kyndelmisse d. 5. feb. kl. 19.30
Den første søndag i februar fejrer
vi, at lyset så småt vender tilbage.
Det gør vi med en sand lysgudstjeneste i kirkens smukke
rum, som vil være oplyst af
levende lys, fyldt med gode ord og
smukke salmer. Husk at benytte
kirkebilen til alle møder,
gudstjenester og arrangementer i
kirken.

Babysalmesang begynder igen
Mens Majbrit var barselsvikar
forsøgte vi os med babysalmesang
– og den succes vil vi forsøge at
føre videre. Så i februar måned
starter et nyt hold op – så har du
selv, eller kender du nogen der
har, et lille barn, så er alle
velkommen til babysalmesang i
Mørke kirke. Hold øje med opslag
her, på Facebook og i byen.

* Menighedsrådsmøde d. 4. jan.
Det først ordinære
menighedsrådsmøde for det nye
menighedsråd ved Mørke kirke.
Alle møder er offentlige, og alle er
velkommen til at deltage enten
ved at møde op eller sende forslag
til dagsorden til rådets formand;
Jesper Kristiansen. Har man
ønsker, kommentarer eller gode
råd, så modtages disse gerne, så
rådet kan lave de bedst mulige
rammer for kirke- og
menighedsliv.

Brug for en at tale med?
Der kan være mange grunde til at
have brug for en at tale med –
sorg, ensomhed, fortvivlelse eller
noget helt fjerde. Og nogle gange
kan det være svært at tale med
sine nærmeste. Derfor kan man
altid ringe til præsten og få en
snak enten i telefonen eller privat.
Jeg kommer gerne til dig eller
sætter kaffe over her hos mig. Jeg
har naturligvis 100% tavshedspligt.
Henved dig også gerne hvis du er
pårørende til en, der kunne have
behov.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Onsdag d. 4. jan.

19.00

Menighedsrådsmøde *

Søndag d. 8. jan.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 15. jan.

11.00

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 22. jan.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 29. jan.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 5. feb.

19.30

Kyndelmisse v. Maria *

