
 

 

Månedens salme 

330 ”Du som ud af intet skabte” 

Jens Rosendal, 1973.                 

Mel: Peter Møller, 1974 

Salmen er skrevet, mens Jens 

Rosendal var lærer på 

Løgumkloster Højskole. I 1973 

fejrede hele byen kirkens 800 års 

jubilæum, og Jens Rosedal skrev 

salmen til denne lejlighed. Dog 

blev salmen aldrig sunget den dag, 

men blev udgivet i ”Salmer og 

sange fra vor tid”, også kaldet 

Løgumklostersangbogen, i 1974. 

Salmen kom med i Tillæg til Den 

Danske Salmebog i 1994 og 

optaget i Salmebogen i 2002.  

”Sol og brød og hjerteblod” er 

salmens mest markante linje og 

skal udtrykke, at kristendommen, 

kirken og gudstjenesten er en 

livsbetingelse – ligesom solen er 

livets forudsætning, som brødet er 

nærende og som hjerteblod der 

fornyer livet. Solen er det 

universelle, brødet det jordnære og 

hjerteblod selve det inderste: troen, 

følelsen, pulsslaget og kredsløbet. I 

denne overraskende treklang 

rummes både Fader, Søn og 

Helligånd, samt tro, håb og 

kærlighed, som hele salmen er en 

modulation over.  

Melodien er komponeret af den 

daværende organist i 

Løgumkloster, Peter Møller, i 1974 

Kilde: ”Salmehåndbogen II” 

Jørgen Kjærgaard

 

 

 

 

At døbe eller ikke at døbe…   

I kirkelige kredse tales rigtig 

meget i denne tid om dåbsprocent. 

For det viser sig, at færre og færre 

får deres børn dåb. Faktisk er det 

sådan, at de seneste statistiske tal 

viser, at mens 75,5 procent blev 

døbt i 2003, faldt tallet i de 

følgende ti år og røg i 2013 helt 

ned på 63,9 procent. Landets 

biskopper og kirkeminister 

Marianne Jelved er på tæerne: 

”Det er bekymrende, og jeg mener, 

at folkekirken har al mulig grund 

til at forstærke indsatsen for at 

vende tendensen. Det er helt 

afgørende, at folkekirken også 

fremover har solid opbakning i 

befolkningen”, siger Marianne 

Jelved.  

På et samråd med landets 

biskopper har ministeren derfor 

opfordret biskopperne til i 

fremtiden at indsamle viden om, 

hvordan man i landets ti stifter på 

forskellig måde arbejder lokalt 

med at få dåbsprocenten i vejret. 

Det kan f.eks. være gennem en 

øget informationsindsats og 

dåbsoplæring til nybagte forældre.  

”Det er ofte blevet nævnt, at den 

faldende dåbsprocent ikke gør så 

meget, for konfirmationsprocenten 

ligger jo anderledes stabilt 

omkring de 70 procent. Og en 

betingelse for konfirmation er jo, 

at man er døbt. Men sandheden er 

desværre, at selv om 

konfirmationsprocenten er 

nogenlunde stabil, så er den ikke 

stor nok til at holde folkekirkens  

 

 

 

 

medlemsprocent oppe”, siger 

Marianne Jelved.  

I perioden fra 2003 til 2013 faldt 

folkekirkens medlemstal fra 83,8 

procent til 79,1 procent.  

I midten af maj i år ventes 

resultaterne fra den første 

videnskabelige undersøgelse af 

forældrenes motiver til at fravælge 

barnedåben at være klar.  

Dåb i Mørke                               

Det er rigtig godt, at der nu 

kommer en øget og fælles 

opmærksomhed omkring 

dåbsprocenterne i landet – og 

forhåbentlig kan vi blive klogere 

på, hvorfor nogle vælger dåben fra.                   

Her i Mørke kan vi i melletiden 

glæde os over følgende dåb: 

Jakob Kühn Larsen 

Theodor Thor Ring 

Tobias Oliver Rehde Shields 

Fiona Jong Villumsen 

Phillip Jong Villumsen 

Michelle Lise Shields 

Jamie Shields Enemark 

Tillykke til både børn og voksne 

dåbsbørn!  
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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! 

Mørke Sogns Kirkesider 

Juni 2015 



 

 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 7. juni 10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe 

Tirsdag d. 9. juni 19.00 Menighedsrådsmøde * 

Søndag d. 14. juni  Ingen gudstjeneste i Mørke 

Søndag d. 21. juni 10.30 Gudstjeneste 

Tirsdag d. 23. juni  Skt. Hans v. FDF-huset * 

Onsdag d. 24. juni 14.30 Gudstjeneste på Rosengården 

Søndag d. 28. juni 10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe 

Søndag d. 28. juni Gudstjeneste på FDF-Mørkes 

sommerlejr * 

Søndag d. 5. juli 10.30 Gudstjeneste 

Torsdag d. 9. juli 11.00 Gudstjeneste og frokost * 

  

 

 

børn; vi ser (og husker) måske 

også bedst med vores fingre!  

 

 

 

 

*Gudstjeneste med frokost 

Traditionen tro inviterer vi til 

hverdagsgudstjeneste med 

efterfølgende frokost torsdag d. 9. 

juli kl. 11.00. Vi begynder i kirken 

og samles derefter i sognegården 

til en dejlig frokost, hygge og 

fællessang. HUSK: tilmelding til 

præsten på mfra@km.dk eller 5152 

7446. Frokost koster kr. 25 og 

kirkebilen kører.  

* Menighedsrådsmøde kl. 19.00    

Normalt holder vi 

menighedsrådsmøder om 

onsdagen, men i juni måned rykker 

vi mødet en dag frem for at 

overholde budget-deadline. Husk 

møderne er offentlige og man er 

velkommen med input.  

 

 

 

 

* Sommerlejr med Mørke FDF 

Igen i år har jeg været så heldig at 

blive inviteret med på årets 

sommerlejr med Mørke FDF. 

Årets tema er Tintin – og 

gudstjenesten vil tale ind i det 

tema. Jeg glæder mig! 

* Skt. Hans og båltale I år er jeg 

blevet inviteret til at holde båltale 

ved årets Skt. Hans bål – jeg vil 

forsøge at gøre det muntert og 

børnevenligt.  

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. Som præst har jeg naturligvis 

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  

mailto:mfra@km.dk

