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Månedens salme

Jul i fællesskab!

720 ”Som året går”
Ole Sarvig (1952)

Der er ingen tvivl om, at vi alle har
savnet vores smukke kirke i
Mørke, mens den var lukket for
renovering. Og det blev der sat
mange fede streger under i
november og december måned.
For siden kirkeindvielsen d. 24.
nov. har omkring 1100 mennesker
været til gudstjeneste i Mørke
kirke! 1100 mennesker!!! Dét er
rigtig mange – også selvom der er
gengangere og så er
juleafslutninger endda ikke talt
med.

Selvom temperaturen ikke rigtig
vil være ved det, så er vinteren
over os. Derfor er januars salme da
også en vintersalme, som egentlig
er skrevet som et digt. Salmen har
dog også en anden historie, nemlig
krigens historie. Vi fornemmer
krigsbevidstheden, som groede ud
af verdenskrigens mulighed for
altomfattende ødelæggelse og
destruktion, og vi hører om
menneskets behov for at vågne af
ruinerne og søge mod en ny
sammenhæng – kærlighedens
sammenhæng, som både findes
indfældet i naturens cyklus og
udtrykt i Kristus. Mennesket
kaldes ud af sig selv til mødet med
det andet menneske og dermed
også kærlighedens livsfornyende
mulighed.
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.
Salmen har to egenmelodier,
komponeret af hhv. Peter Møller
(1974) og Per Nørgaard (1976).

Kirkeindvielse d. 24. nov.
Som andre tæller ned til jul, har vi
talt ned til genåbning af Mørke
kirke. Og søndag d. 24. nov.
oprandt dagen endelig. Biskop
Kjeld Holm og gode
præstekolleger mødte op i fuld
ornat (præstekjole) og kunne gå
ind i en propfuld kirke – så fuld, at
vi faktisk næsten ikke kunne gå ind
i procession. Men ind kom vi – og
sikke en fest! Tak til alle jer, som
kom og var med – også dem, som
måtte gå forgæves. Vi nyder vores
nye kirke og glæder os til igen at
kunne lægge rammer til store og
små begivenheder i vores liv.
Julen 2013
Denne jul går nok over i historien
som den bedste jul i mit præsteliv
– og der skal meget til at slå den i
årene fremover! Alle byens
institutioner og dagplejer har været
forbi, ligesom både Mørke skole
og Firkløverskolen brugte kirken
til juleafslutning. Adventstiden fik

også mange i kirke og prikken over
det berømte ”i” var juleaften, hvor
næsten 500 mennesker var forbi
kirken enten til børnegudstjeneste
kl. 14 eller den ”almindelige”
julegudstjeneste kl. 16. Igen
juledag og julesøndag var der
mange, som prioriterede
kirkegangen. Så det har været en
fornøjelse at være præst og fejre
gudstjeneste med alle jer! For
gudstjeneste er en
fællesskabsfejring, og Mørke har i
den sidste tid for alvor vist
fællesskab omkring kirken, så tak
til alle, som har genindtaget Mørke
kirke med stil!

Stilhed efter stormen
En slående kontrast til december
måneds hektiske travlhed er
januars stilhed. Det er en tid, hvor
vi alle lige skal trække vejret igen
og finde tilbage til hverdagens
trummerum. Og det er nok meget
godt, at vi ikke skal løbe så stærkt
hele året. Så januar bliver brugt til
at få de sidste, små praktiske ting
på plads i kirken. Vi mangler
stadig nogle småting før vi kan
føle os 100 % på plads. Et spejl i
vores nye våbenhus, udstyr til
salmebøgerne og meget andet, for
det er, som det altid er, når man
flytter ind et nyt sted; det tager tid
at komme helt på plads.
På gensyn i kirken og rigtig godt
nytår til jer alle!

Mørke Sogns Kirkesider
Januar 2014

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
Så er det tid igen; tid til, at vi skal
vænne os til at skrive et nyt årstal –
tid til at vi skal gøre status – tid til
at vi skal se fremad – tid til at vi
skal lægge planer. For nytåret er på
en eller anden måde dér, hvor vi
trækker en streg i sandet, og hvor
tiden helt bogstaveligt bliver en
anden. Mange af os har sikkert
tænkt eller udtalt nytårsforsæt her
ved årsskiftet. Det er en fin
tradition. Problemet er bare, at
mange nytårsforsæt handler om
noget, vi vil kræve af os selv i
fremtiden; at vi gerne vil stoppe
med at ryge, spise sundere, dyrke
mere motion og sådan er listen
lang. Men vi kan jo alligevel ikke
styre alt, og dårlige vaner er svære
at komme af med. Ikke alt bliver,
som vi håber på og kæmper for.
Og når livet ikke bliver, som vi
ønsker os, og når alle vores
fremtidsplaner og vores trang til at
kontrollere det, der skal komme,
bliver modsagt af realiteterne, så er
det vigtigt, at kigge op mod Gud.
For langt over vores egne
dagsordner og idealer om, hvordan
vi og andre skal leve og forme
fremtiden, der har Guds tanke en
bane, der har Hans godhed og vilje
sin vej.
Vi kan godt lide at forbedre alting
– gerne så meget så vi til sidst
bliver fejlfrie. Men skulle vi i
stedet for forbedringsambitioner
ikke hellere have nytårsforsæt om
at stole på Guds og menneskers
nåde? Det ville sætte os fri til at
leve vort liv uden krav om

fejlfrihed. Det ville sætte os fri til
at turde være mennesker.
At stole på nåden betyder ikke, at
vi skal kaste livet og ansvaret fra
os, nej tværtimod, vi skal tage det
på os og leve med fejl og leve med
tilgivelse – Guds tilgivelse, andres
tilgivelse og vores egen tilgivelse.
Vi bliver tilgivet af Gud. Vi skal
tilgive andre. Vi skal tilgive os
selv. Og vi skal kunne tage imod
andres tilgivelse. Det må jeg lade
stå, som kirkens nytårsforsæt og
håb for 2014.
”Nyt” menighedsråd
Da november så småt gik på held,
konstituerede Mørke menighedsråd
sig med ny formand og ny
næstformand. Rådet ser derfor
således ud:
Formand:
Næstformand:
Kirkeværge:

Ann Pedersen
Per Henning
Niels Peter
Jensen
Kasserer og kontaktperson:
Leif Nielsen
Ingen af medlemmerne er trådt ud
af rådet, så der er blot tale om en
omrokering inden for det siddende
råd.
På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne sige en stor, stor tak til
afgående formand, Herdis
Pedersen, og afgående
næstformand, Jonna Thomassen,
for det store arbejde, hjerteblod og
engagement, I har lagt i jeres
opgaver!
Sognepræst Maria F. Rasmussen
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Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria Rasmussen
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 86 37 74 44/51 52 74 46
E-mail: mfra@km.dk
Menighedsrådsformand,
Ann Rosendahl Pedersen
Tlf.: 23 83 45 55
E-mail:
ann.pedersen@rosenholms.net
Kasserer:
Leif Nielsen
Tlf.: 86 37 71 62
Kirkeværge:
Niels Peter Jensen
Tlf.: 86 37 72 21
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Indsættelse af ny provst
Søndag d. 5. januar kl. 10.30 kan
vi endelig sige velkommen til den
nye provst i Syddjurs Provsti
Bendikte Bock Pedersen, som
samtidig indsættes som ny præst i
Feldballe-Thorsager-Bregnet sogn.
Benedikte er allerede godt kendt i
sit nye provsti, da hun stammer fra
Rønde. Benedikte Bock Pedersen
har suppleret sin uddannelse som
cand. theol. med en
akademiuddannelse i ledelse på
IBC i Kolding.
Program for søndag d. 5. januar:
Kl. 10.30: Indsættelsesgudstjeneste
i Feldballe kirke ved biskop Kjeld
Holm.
Kl. 12.30: Velkomstreception i
Egegård, Rønde. Alle er velkomne.
Syddjurs Provstiudvalg og
Thorsager-Bregnet-Feldballe
menighedsråd er vært ved et
beskedent traktement.

Kirkesanger (vikar):
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Kyndelmisse d. 2. feb. kl. 16.00
Kyndelmisse fejres d. 2. feb., hvor
vi er nået halvvejs gennem
vinterhalvåret. Mange kirker har
taget traditionen op og fejrer dagen
ved særlige gudstjenester. Således
også i Mørke. Denne søndag
varetages gudstjenesten af
sognepræst Lars Nymark,
Hvilsager/Lime.
Brug for en at tale med?
Jeg tager meget gerne på
hjemmebesøg, ligesom du er
velkommen her hos mig, hvis du
skulle have brug for eller lyst til en
snak om hvad som helst. Som
præst har jeg naturligvis
tavshedspligt, og vi kan tale om
alle emner – store som små.
Ring blot på tlf.: 51 52 74 46 eller
bank på min dør.

Gudstjenesteliste
Søndag d. 5. jan.: H3K

Indsættelsesgudstjeneste af ny
provst i Feldballe kirke

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

Søndag d. 5. jan.: H3K

19.30 særgudstjeneste

Søndag d. 12. jan.: 1. s. e. H3K

10.30

Kirkebilen:
(kører gratis til alle arrangementer,
bestilles dagen før)
Tlf.: 86 99 54 00

Søndag d. 19. jan.: 2. s. e. H3K

10.30

Søndag d. 26. jan.: 3. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste i Mørke

Søndag d. 2. feb.: 4. s. e. H3K

16.00
Kyndelmissegudstjeneste v.
sognepræst Lars Nymark

Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

