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Kom med i maskinrummet…

Ro til tro

OPGAVE: Nytænkning af
gudstjeneste

Den første nye gudstjenesteform
bliver målrettet de voksne ved en
aftengudstjeneste på en hverdag.
Vi har forsøgt at omdanne de faste
elementer fra højmessen til en
alternativ gudstjeneste, som hver
gang følger det samme skema,
den samme liturgi.

Sammen med min kollega i
Ådalen, Anne Sophie, har vi over
sommeren arbejdet med to nye
gudstjenesteformer. Én til børn og
én til voksne. Vi har brainstormet,
drukket masser af kaffe, skrottet
idéer, fundet på nye, skrevet,
slettet, søgt nettet tyndt og ikke
mindst produceret både ord og
remedier.
Det er fantastisk at have en
kollega at udvikle med – for to
hjerner tænker nu en gang bedre
end én.
I præstearbejdet sidder man
meget alene med sine ting, når
der skal skrives prædikener,
vælges salmer og ordnes alt det
administrative, så engang imellem
er det en gave at kunne mødes og
vende både stort og småt – og af
og til kommer der noget
(forhåbentlig) godt ud af det.
Jeg glæder mig både over søde
Anne Sophie og vores nye
gudstjenester, som vil blive
præsenteret her 
Kom endelig og prøv det nye –
hver gang vil der blive grundigt
introduceret og guidet igennem.
Og husk; det er nyt for alle, så man
skal ikke kunne noget særligt for
at være med 

Vi har valgt at bygge
gudstjenesterne op omkring disse
ting:
Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender”
Kristuskransen
Ro til eftertanke
Nadver
Nye og gamle salmer

Aftenen begynder i det lysdæmpede kirkerum med levende
lys i hele rummet, efter den første
salme, en bøn eller et digt,
introduceres aftenens tema,
hvorefter der læses en af de
skønne Kristuslegender. Bagefter
er der ro til tro og eftertanke til
skønne toner fra musikken.
Herefter tager vi fat i
Kristuskransen, som er en
bedekrans lavet af perler, som
hver har deres helt særlige
betydning. Hver deltager får en
krans til gudstjenesten, og hver
gang vil 3-4 perler blive
introduceret og danne grundlag
for refleksion og bøn.
Herefter følger en gående nadver,
hvor vi vil synge den nye

nadversalme fra 100 Salmer – Igen
berørt. Find den endelig på nettet
– den er SÅ smuk.
Aftenen rundes af bøn og
velsignelse, inden musikken
sender os ud i den dunkle aften –
med ro i sindet, skuldrene lettet
og modet til at bære det liv, der er
vores.
Lyder det ”frelst” eller for
meget?? Det er det ikke – bliv ikke
forskrækket over kristuskranser,
legender og bønner – alle
elementer tager favntag med
emner, situationer og følelser i
menneskelivet, som alle kender til.
Kristuskransen er en perlerække
bundet sammen til et ”armbånd”.
Hver perle på snoren har hver sin
betydning. Vi kommer til at møde
dåbs-perlen, jeg-perlen, stilhedsperler, fortvivlelses-perlen, håbsperler, kærligheds-perler og ikke
mindst Guds-perlen.
Man behøver ikke komme hver
gang, man kan sagtens være med,
selvom man ikke har været til den
foregående eller ikke kan komme
til den næste. Og selvom vi sidder
med perler, så er det bestemt
også for mænd! Perlerne i
hænderne er en måde at gøre
ordene følbare – så kom endelig
og prøv det!
De fleste salmer spilles på klaver.
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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

Godnat Gud!
Det andet nye tiltag er til børnene,
deres forældre og alle andre, der
kunne have lyst.
Børnegudstjenester er bestemt
ikke noget nyt her i Mørke, men
nu prøver vi en ny form. Faktisk
vender vi konceptet om; vi plejer
at holde gudstjeneste først og så
spise sammen bagefter – nu gør vi
det omvendt; vi spiser sammen
først og så afslutter vi i kirken.
Konceptet er simpelt; vi spiser
lækker mad, som Signe laver til os
i sognegården, hygger os og får
snakket med hinanden. Vi mødes
kl 17.30 og kl. ca. 18.15-18.30 går
vi over i kirken.
I kirken vil vi skrue lidt ned for
gearet, samle os i koret og falde til
ro. Jeg vil (forhåbentlig) sidde i en
stor lænestol med slumretæppe,
mens alle børn og voksne finder
sig til rette på madrasser på gulvet
under tæpper og dyner.
Så vil vi synge en sang, gerne med
fagter, som børnene kan være
med på, og jeg vil åbne
fortællekufferten, hvor dagens
tema bliver introduceret. Temaet
kan være alt fra venskab og
kærlighed, til styrke og ting man
kan være bange for.
Når alle er på plads igen efter
fagtesang, kommer den store
fortællebog frem. Så vil jeg læse
en godnathistorie fra Pipis
vidunderlige verden.

Jamen hvorfor ikke
bibelfortælling, kunne man
spørge? Det kunne det også
sagtens have været, og hver
fortælling bliver naturligvis sat ind
i evangeliets lys og kirkens
budskab.
Mens jeg fortæller, har I som
familie en enestående mulighed
for at nyde hinanden, sidde tæt,
kramme og have uforstyrret
familietid. Så Godnat Gud giver
både noget til børn og voksne.
Gudstjenesten er en sig-godnat-tilGud-og-sig-tak-for-dagengudstjeneste, og jeg vil gøre mit
bedste for at gøre jeres børn dejlig
trætte – og skabe rum for masser
af kram, kys og kvalitetstid.
Jeg kan kun opfordre til, at man
tager nattøj, bamser, sutter eller
andre hyggeting med, så det bliver
rigtig hyggeligt i kirken.
Og når gudstjenesten er slut
senest kl. 19, kan man bære de
trætte børn hjem i seng og glæde
sig over, at man både slap for at
lave med og digte en
godnathistorie – men mest kan
man glæde sig over, at man får lov
at hygge sig med sit barn/sine
børn i et par times pause fra
gøremål og hverdagstravlhed.
Godnat Gud ligger på forskellige
hverdagsaftener, da jeg ved, at
der sker rigtig meget i vores
skønne by. Så kom, når I kan – og
husk tilmelding. Hele herligheden
er gratis, og alle må være med –
også voksne, som bare er
nysgerrige 
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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 Berggreen
Tlf.: 22 73 50 13
jesper@lifelike.dk
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25
Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08
Graver:
Stig Malmose
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

Gudstjeneste hver søndag
Man kan altid komme til
gudstjeneste hver søndag – hver
anden gang i Ådalen. Og man må
hjertens gerne tage kirkebilen fra
Mørke – den betaler vi.
Stafet for livet
Igen i år er Folkekirken at finde til
Stafet for Livet i Rønde. Her vil
sognepræst Anne Marie Tolbod
holde en smuk gudstjeneste i
håbets, tabets, sorgens og
glædens tegn. Så tag endelig turen
til Rønde – også i løbet af
weekenden og støt op om dette
fantastiske arrangement. Se mere
på www.stafetforlivet.dk

Sogneaften om Lakota-indianerne
Kom og hør om prærieindianernes
ældgamle kultur, der kæmper for
at overleve i en moderne verden.
Vi skal høre om traditioner, livssyn
og ceremonier. Foredraget skal
gøre os klogere på indianernes
historie, kamp og liv. Foredraget
er ganske gratis.
Høstgudstjeneste
Som altid i smuk pyntet kirke og
med efterfølgende frokost – husk
tilmelding på 51527446
Opstartsgudstjeneste for konf.
Vi byder årets konfirmander
velkommen ved en
forklaringsgudstjeneste – alle er
velkommen!

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 1. sep.

11.00

Gudstjeneste

Tirsdag d. 3. sep.

10.00

Litteraturklub

Onsdag d. 4. sep.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. sep.

09.00

Gudstjeneste v. Stafet for Livet *

Tirsdag d. 10. sep.

19.30

Sogneaften *

Søndag d. 15. sep.

11.00

Høstgudstjeneste *

Onsdag d. 18. sep.

19.30

Ro til tro *

Onsdag d. 25. sep.

17.30

Godnat Gud *

Torsdag d. 26. sep.

10.00

Dåbsklude

Lørdag d. 28. sep.

Mulighed for lørdagsdåb

Søndag d. 29. sep.

11.00

Gudstjeneste m. opstart for konf *

Tirsdag d. 1. okt.

19.30

Ro til tro

