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Månedens salme
Nr. 727 ”Gud, du fra dine de
herlige højeloftssale”.
Denne måneds salme er en
årstidssalme, som naturligvis
handler om høst. Salmen er skrevet
af N.F.S. Grundtvig, som skrev
den på bestilling fra sognepræsten
i Mern, Peter Rørdam og havde
oprindeligt seks vers. Hverken
Grundtvig selv eller Peter Rørdam
var dog særligt begejstret for det
endelige resultat, men salmen kom
med i Den Danske Salmebog efter
et bredt folkeligt ønske i 1953.
Salmen løfter en mild pegefinger
mod at lade sig blive opslugt af at
samle i lade. Nok skal jorden
dyrkes og høsten samles i hus, men
vi har ikke kun os selv at takke for
udbyttet. Derfor peger salmen væk
fra de frodige marker og
menneskets egne evner, og mod
paradishaven, som er ”plantet” på
jorden i kraft af Guds ord.
Salmen er som helhed en
takkesalme, hvis oprindelige
perspektiv (Guds høstdag) kun
antydes i den afsluttende
fremadrettede bøn om at Gud
forsat vil sørge for og skærme sin
skabning.

Velkommen til Mørke kirkes
nye kirkesider!
Eller det er måske lidt en tilsigelse,
for kirkesiderne er de samme –
indpakningen er blot blevet
ændret. Det er menighedsrådsmedlem Per Henning, som står bag
det nye design. Vi håber, at det er
mere overskueligt og nemt at finde
rundt i. De mange ”kasser” og
spalter er lavet for at give siderne
mere struktur og gøre dem lettere
at læse og finde rundt i. Så tak til
Per Henning for det fine arbejde!

Hvad er så nyt?
Jo, lidt nyt skal der jo til. Som den
første spalte her til venstre vidner
om, så har nye tiltag fundet vej til
kirkesiderne. ”Månedens salme”
får sin faste plads på første side og
skulle gerne være med til at udvide
vores salmekendskab.
Hver uge sidder jeg ved mit
skrivebord og vælger salmer til
søndagens gudstjeneste. Nogle
søndage giver salmerne næsten sig
selv, da årstiden, teksterne eller
konteksten kalder på visse salmer.
Men andre uger er det lidt mere
kompliceret. Og her kommer jeg
nogle gange til kort – for salmerne
skal både passe til søndagens
tekster, til årstiden og så må de
helst ikke være alt for ukendte – i
hvert fald ikke alt for mange på
samme søndag. Så derfor indfører
vi nu ”månedens salme”, som vil
blive sunget til hver højmesse
denne måned. Så kan både jeg og I
lære nyt og få lidt mere viden om

vores skønne salmeskat. Så hvis du
har en yndlingssalme, som du
mener, bør få plads som månedens
salme, så lad mig det endelige
vide!

Er der mere nyt?
Ja da! Hver måned vil jeg tage en
problemstilling op eller gøre rede
for nye tiltag og muligheder i
Folkekirken. Det kan være alt
mellem himmel og jord; filosofiske
tanker, nye lovforslag eller en
beskrivelse af elemeter af præstens
arbejde. Jeg kalder det ”Præstens
hjørne” og vil være fast del på side
to af kirkesiderne.

Kan I blive ved?
Ja da! Måske ikke her – men
derimod på kirkens hjemmeside og
på Facebook. Så skynd dig ind på
www.mørkekirke.dk eller find os
på Facebook og søg på Mørke
kirke!
Så velkomme tilbage i ”8544”
efter en dejlig varm sommer. Jeg
glæder mig til vi ses i
sognegården, i Karlby kirke, på
kirkegården og SNART i vores
egen kirke!
Sognepræst Maria Rasmussen
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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.
Alle attester og blanketter findes
på www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

Præstens hjørne - Vielser
Inden sommeren helt satte
Danmark i stå, tog den danske
Folkekirke igen et nyt skridt. For
landets biskopper blev enige om en
prøveperiode på to år, hvor par kan
blive viet af en præst uden for
kirkens rum. Det har ellers indtil
nu ikke være tilladt danske præster
at foretage vielser i det fri, men det
bliver der nu lavet om på – i hvert
fald i en prøveperiode.
I en pressemeddelelse fra landets
biskopper lyder det: Biskopperne
har på et møde i Nyborg drøftet,
efter hvilke retningslinjer
folkekirkens præster kan foretage
vielser uden for kirkens rum.
Biskopperne finder, at
kirkerummet fortsat er det
naturlige sted for et bryllup i
folkekirken, men er indstillet på, i
en forsøgsperiode på to år, at
imødekomme brudepars ønske om
vielse på et sted, de har en særlig
tilknytning til, såfremt brudeparret
og præsten er enige herom.
Og netop det sidste er værd at
lægge mærke til. For præsten skal
kunne godkende stedet, hvor
vielsen finder sted af flere årsager.
Dels skal det give mening, at
vielsen rykkes ud af kirkens rum,
så stedet skal have en særlig
betydning for parret. Og dels
kommer alt det praktiske. Præsten
har ansvaret for, at den kirkelige
handling bliver gennemført
sømmeligt og ordentligt.

Derfor skal præst og par tage højde
alle de ting, som kan virke
forstyrrende; vejr, vind,
omgivelser, lydforhold osv.
Ydermere er det et krav, at vielsen
ikke er til gene for andre i det
offentlige rum. Det er vigtigt at
understrege, at præsten ikke er
tvunget til at foretage vielser i det
fri, men at hvert enkelt par skal
tage en snak med deres præst om
mulighederne for at få deres drøm
opfyldt. Efterfølgende skal en
vielse i det fri evalueres og
biskoppen skal orienteres.
Jeg er ikke afvisende overfor
vielser i det fri, så længe det giver
mening for både præst, par og
forkyndelsen. Så hvis I går i
giftetanker, så lad os tage en snak
om mulighederne.
Vielser har været et hedt emne
indenfor Folkekirken de sidste år.
Først kom loven om
homoseksuelles ret til kirkelig
vielse og nu denne prøveordning
for vielser i det fri. Dejligt at se, at
biskopperne ikke er bange for at
åbne op for nye tiltag.
Sognepræst Maria Rasmussen
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Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria Rasmussen
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 86 37 74 44
E-mail: mfr@km.dk
Menighedsrådsformand,
Herdis Pedersen
Tlf.: 86 37 73 06
E-mail: hep@outlook.dk
Kasserer:
Leif Nielsen
Tlf.: 86 37 71 62
Kirkeværge:
Niels Peter Jensen
Tlf.: 86 37 72 21

Foredragsrække
Hen over efteråret vil vi
præsentere en foredragsrække
under overskriften ”Et liv med
troen”, hvor forskellige mennesker
vil komme og fortælle om deres liv
med deres tro. Vi begynder med et
foredrag om livet med og som
Jehovas Vidne onsdag d. 18. sep.
Høstgudstjeneste
Traditionen tro inviterer vi til
høstgudstjeneste i Mørke. Søndag
d. 29. sep. kl. 10.30 pynter vi
sognegården op og takker for årets
høst og afgrøder. Efter
gudstjenesten vil der være
kirkekaffe.

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Opstartsgudstjenester
Både årets konfirmander og
minikonfirmander bliver budt
velkommen ved to særlige
gudstjenester. Søndag d. 8. sep.
holder vi Karlby kirke en
forklaringsgudstjeneste, hvor alle
gudstjenestens led vil blive
forklaret med få ord under selve
gudstjenesten. Alle er naturligvis
velkommen – også ikkekonfirmander!
Minikonfirmanderne bliver budt
velkommen ved en særlig
børnegudstjeneste, søndag d 6.
okt. Også denne gudstjeneste er
for alle og især alle børn!

Gudstjenesteliste
Søndag d. 1. sep.

10.30

Mørke sognegård

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 8. sep.

10.30

Opstarts- og
forklaringsgudstjeneste i Karlby
kirke

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 15. sep.

10.30

Mørke sognegård

Onsdag d. 18. sep.

19.30

Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 40 30

Sogneaften ”Et liv med troen” om
Jehovas Vidner

Søndag d. 22. sep.

Kirkebilen:
(kører gratis til alle arrangementer,
bestilles dagen før)
Tlf.: 86 99 54 00
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

Onsdag d. 25. sep.

Ingen gudstjeneste
14.30

Gudstjeneste på Rosengården v.
Carsten Tranberg-Krab

Søndag d. 29. sep.

10.30

Høstgudstjeneste i Mørke
sognegård

Tirsdag d. 1. okt.

11.00

Fællessang på Lindebo

Søndag d. 6. okt.

10.30

Opstartsgudstjeneste for
minikonfirmander i sognegården

