
 

 

Månedens salme 

724 ”Solen stråler over vang” 

C.J. Brandt 1864 og 1885.  

Mel: Morten Nyord 1989 

Nu kan det jo skyldes min 

manglende opdragelse udi 

salmesang, men månedens salme 

er faktisk også ny for mig. Og 

derfor skal vi i fællesskab forsøge 

at synge den ind under huden i maj 

måned i Mørke kirke.  

Salmen er skrevet til 

søndagsskolebrug og blev først 

optaget i salembogen i 1953 efter 

stort ønske fra flere menigheder.  

Salmens overskrift var ”foraar”, og 

den tolker den vårfriske, 

nyoplivede natur som ”et glimt af 

Edens have” – altså et forvarsel om 

Paradiset. Derfor kan sjælen kaste 

sorgen fra sig og tillidsfuldt 

hengive sig til Guds ligeledes 

fornyede ”miskundhed – altså 

viljen til at se bort fra sin viden om 

menneskets syndighed og 

ufuldkommenhed. Og fordi det 

forholder sig sådan, så kalder det 

på taknemlighed og skærpet 

bevidsthed om at ”skønne på Hans 

nåde”, som det så poetisk hedder. 

Vi skal altså takke Gud for hans 

storhed og hans evne til ikke at 

regne vores fejltagelser imod os.  

Salmens melodi er ny og moderne 

i kirkelig sammenhæng. Den kan 

også synges på melodien til 

”Dagen går med raske fjeld”, som 

nok mest kendes fra ”Altid frejdig 

når du går”. Vi kaster os dog over 

den nye melodi og håber, den 

finder vej til vores salmehjerter.  

 

 

 

 

Bispevalg i Aarhus stift  

Når dette blad kommer ud, så ved 

vi allerede, hvem der sætter sig i 

bispestolen efter biskop Kjeld 

Holm.  

Kjeld Holm har været biskop over 

Aarhus Stift siden 1994 – og har 

gjort det rigtig godt. Kjeld er 

vellidt både i kirkelige kredse og 

uden for. Men som biskop, og især 

biskop med en holdning og en 

mening, så er det ikke alle, man 

kan gøre tilfredse. Og sådan har 

det også været for Kjeld. Men 

heldigvis får han flest pæne ord 

med på vejen, når han skifter 

bispekjolen ud med 

pensionisttilværelsen. Herfra skal 

lyde et stort tak til Kjeld Holm for 

en stor indsats for kirkerne i 

Aarhus.  

Og hvad får vi så? Ja lige nu i 

skrivende stund, så ved jeg det 

ikke – for valgkampen er ikke slut 

endnu. Men valget står mellem to 

stærke kandidater; forstander på 

Diakonhøjskolen i Aarhus, Jens 

Maibom Pedersen og Domprovst i 

Odense, Henrik Wigh-Poulsen.  De 

to har nu turneret stiftet rundt og 

holdt oplæg, foredrag og ikke 

mindst gode debatter, hvor 

spørgelystne 

menighedsrådsmedlemmer og 

præster har kunne udfritte de to 

kandidater om alverdens emner.  

Og begge kandidater har gjort det 

godt – de er begge veltalende og 

tiltalende både som mennesker og   

 

 

 

 

 

 

som fagfolk. Uanset hvad så får vi 

en biskop, som ønsker at gøre 

præsternes arbejdsplads, 

forholdene for menighedsrådene 

og ikke mindst betingelserne for 

kirkens liv og vækst bedst muligt.  

Det bliver spændende at se, hvem 

der bliver valgt, og hvordan 

vedkommende griber den store 

opgave an. For uanset hvem der 

bliver valgt, så er det en stor 

opgave at sidde som biskop. For en 

biskop skal kunne mange ting både 

som leder, som præst og som 

kirkens synlige ansigt. Jeg kan kun 

ønske de to kandidater fortsat god 

valgkamp og tage hatten af for det 

vanvittige program, de to herre har 

haft den sidste tid. Det er ikke en 

let sag af føre bispevalgkamp, tror 

jeg.  

Sidste debatmøde blev sluttet af 

med en opfordring til 

menighederne, som jeg synes kan 

tåle en gentagelse; her blev alle 

nemlig opfordret til at byde den 

nye biskop velkommen – uanset 

hvem, det måtte blive. For 

Folkekirken har brug for, at vi står 

sammen og støtter op om 

hinanden, også selvom vi er 

uenige. For stridigheder, bagtaleri 

og ”falske skuldreklap” klæder 

ikke Folkekirken. Der skal være 

plads til alle – også uenighed og 

gode diskussioner. Og det kunne vi 

jo alle lære noget af; mindre 

bagtaleri, færre stridigheder, som 

ikke bliver løst og mere ærlighed.    
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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 

 

 

Præstens hjørne 

Jeg har længe tænkt over ritualets 

magt. I kirken har vi mange 

ritualer – ting vi gør på én bestemt 

måde for at udtrykke noget 

bestemt i både ord og handlinger. 

Når vi holder nadver, deltager vi i 

et ritual. Når vi holder vielser, 

begravelser og dåb, er vi i et ritual. 

Ja, mange har også faste ritualer 

derhjemme – en bestemt måde de 

tager tøj på, smører madpakkerne 

eller arrangerer køleskabet. 

Ritualer er over alt, og vi synes at 

trives i faste rammer, ritualer og 

rutiner.  

I januar var min mand og jeg på 

bryllupsrejse i Thailand. Her 

besøgte vi et at de mange templer, 

der ligger næsten på hvert 

gadehjørne. I dette bestemte 

tempel mødte vi tilfældigvis en 

munk, som sad i hjørnet helt 

ubemærket. Han kaldte os hen og 

gjorde tegn til, at Jakob skulle 

knæle ned foran ham. Vi kunne 

ikke forstå et eneste ord, men man 

kommer jo langt med tegn og 

fagter. Jakob knælede, og munken 

tog en hvid bomuldssnor med en 

stor knude frem, kørte den op og 

ned af Jakobs venstre arm, mens 

han messede nogle – for os – 

uforståelige ord. Så bandt han 

snoren om Jakobs håndled, mens 

hans pustede på den.  

Så gjorde han tegn til mig om, at 

jeg skulle gøre Jakob kunsten efter. 

Jeg satte mig, og ritualet gentog 

sig. Men da han kom til at skulle 

binde snoren om min arm, så  

 

 

 

 

 

 

gjorde han tegn til Jakob om, at 

han skulle binde min. Så smilede 

den søde munk og velsignede os 

med få ord og en håndbevægelse. 

Vi gik derfra og var pludselig en 

stor oplevelse rigere.  

Og det slog mig, at selvom vi intet 

forstod rent sprogligt, og selvom vi 

bestemt ikke tilhører den 

buddhistiske tro, så gjorde ritualet 

noget ved os. Vi gik derfra og talte 

i sjov om, at nu måtte vores 

ægteskab da have fået den bedste 

start; både en kirkelig velsignelse 

OG et buddhistisk ritual, som vi 

besluttede os for måtte betyde 

noget med kærlighed, samhørighed 

og at være bundet sammen. 

Og snoren sidder på hvert vores 

håndled endnu – ingen af os ”tør” 

tage det af, for det er blevet et 

tydeligt symbol på vores forening. 

Og dét er, hvad et ritual, hvor 

simpelt det end er, kan gøre, uanset 

om vi forstår det eller ej.  

Kan kirken så lære noget af det? 

Vi kan altid lære…. For et ritual 

bliver altid mere tydeligt, når vi 

knytter et synligt og vedvarende 

element ved. Som fx ringen ved en 

vielse. Mange kirker er også 

begyndt at forære et dåbslys til 

dåbsfamilierne, så de hvert år på 

dåbsdagen kan tænde lys i netop 

dén stage og huske på dåben. Og 

sådan finder vi hele tiden på måder 

at italesætte ritualerne i kirken på 

en non-verbal måde. Og måske er 

voksne ikke spor anderledes end 

børn; vi ser (og husker) måske 

også bedst med vores fingre!  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Fredag d. 1. maj 10.30 Bededag 

Søndag d. 3. maj 10.00 Konfirmation – Mørke skole 

Søndag d. 10. maj 10.30 Gudstjeneste 

Onsdag d. 13. maj 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 14. maj 10.30 Kristi Himmelfart 

Søndag d. 17. maj  Ingen gudstjeneste i Mørke 

Søndag d. 24. maj 10.30 Pinsedag i haven* 

Mandag d. 25. maj  Ingen gudstjeneste i Mørke 

Onsdag d. 27. maj 19.30 Byfest-koncert* 

 Søndag d. 31. maj 10.30 Gudstjeneste  

Søndag d. 7. juni 10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe  

Tirsdag d. 9. juni 19.00 Menighedsrådsmøde 

 

   

  

*Pinsedag i præstegårdshaven 

Successen gentages med 

udendørsgudstjeneste Pinsedag 

under det store Lindetræ i haven. 

Igen i år vil salmesangen blive 

ledsaget af levende 

harmonikatoner, og forhåbentlig 

vil vejret tilsmile os og skabe 

vidunderlige rammer for vores 

pinsefejring. Vi stiller bænke og 

stole op, men hvis man har brug 

for en hynde eller et tæppe, må 

man tage det med hjemmefra. Efter 

gudstjenesten er alle velkommen 

til at nyde medbragt mad i haven 

og hyggesnakke med de andre 

kirkegængere. Vel mødt til 

pinsedagsgudstjeneste kl. 10.30.  

 

*Byfest-koncert i Mørke kirke 

Byfesten skal indledes med 

fantastiske toner og højt humør. 

Derfor byder vi velkommen til 

Djurs Gospelkor, som vil rokke os 

igennem en helt almindelig 

onsdag, så feststemningen kommer 

helt i top! Koncerten er ganske 

gratis. Vi ses til en festlig aften i 

Mørke kirke kl. 19.30. 

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 100% 

tavshedspligt.   
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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, 

Ann Rosendahl Pedersen 

Tlf.: 23 83 45 55 

Mail: ann.r.pedersen@gmail.com 

Kasserer: 

Per Henning 

Tlf.: 60 11 87 63 

Kirkeværge: 

Herdis Pedersen 

Tlf.: 24 98 78 00 

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 – Karen Nielsen: 

tlf.: 60 69 70 26 

Hornslet Kirkekontor: 

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 

Tlf.: 86 99 40 30 

Kirkebilen: 

Tlf.: 86 99 54 00 

Alle oplysninger findes også på: 

www.sogn.dk og på 

www.mørkekirke.dk  


