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Månedens salme
379 ”Der er en vej, som verden
ikke kender”
N.F.S. Grundtvig (1856-60)
Salmen blev først udgivet efter
Grundtvigs død i 1872, og fandt
vej til Den Danske Salmebog i
1953. I Grundtvigs manuskript har
salmen blot overskriften ”livets
Vei”, og temaet i salmen er da
også mest af alt en beskrivelse af
den kristne menigheds vilkår i
verden. Livet er en vandring, men
ikke ment som pietesternes eller
romantikernes pilgrimsfærd mod
det længselsfulde ventede mål.
Nej, livsvandringen er barnets
tillidsfulde hjemvenden. Allerede
nu hæves og bæres vi af Guds selv
og ledes af englene i det
”ledebånd”, som Helligånden har
skænket, nemlig Jesu røst: det
levende ord vi kan høre ved dåb og
nadver, Jesu ord: Evangeliets
prædiken og Jesu Ånd: som skaber
menighedens
kærlighedsfællesskab.
Salmen er egentlig blevet henvist
til 8. søndag efter trinitatis (1.
tekstrække) eller 3. søndag efter
påske (2. tekstrække), men salmen
kan i kraft af sin vægtlægning på
menighedens vilkår i verden
bruges året rundt. Og derfor er det
månedens salme i februar 2014.
Salmen kan synges på flere
melodier, men især Chr.
Barnekows melodi fra 1878 er
sunget godt ind i de danske
menigheder.

Det er så yndigt at følges ad..
Søndag d. 19. januar var jeg så
heldig at deltage på Bryllupsmessen i Scandinavian Kongres
Center sammen med andre
repræsentanter fra Folkekirken.
Her mødte vi utallige kommende
brudepar og svarede på alverdens
spørgsmål om vielser i det fri,
regler om tilknytning, mulighed
for brug af en anden præst/kirke
end den, man hører til og mange
andre gode spørgsmål. Det var en
eftermiddag fyldt med mening for
kirken. For selvom man
umiddelbart kunne tænke, at en
sådan messe mest handlede om alt
det materielle omkring brylluppet,
så var søgningen til kirkens stand
stor! Og vi skal ikke glemme, at
kirken ofte er der, hvor festen
begynder; kirken får det første ord
i den største fest i mange
menneskers liv. Så selvfølgelig
skulle vi være på messe!
En levende kirke
Særligt spørgsmål om det ”nye” i
Folkekirken, nemlig at man kan
blive viet i det fri, gav anledning til
mange gode spørgsmål. Og det gik
op for mig, hvor positivt det nye
tiltag bliver modtaget. Mange
sagde, at det var så fantastisk, at
kirken ikke længere var så ”stiv”
og andre, at det var dejligt, at
kirken nu kom til folk og var med
der, hvor de var. For mange var det
helt naturligt, at kirken skulle være
en del af brylluppet, og
forkyndelsen skulle lyde – men
som en sagde; ”Jeg møder Gud

bedre i naturen, end i en kold og
gammel kirke. I naturen er det kun
denne begivenhed, der taler med,
og ikke alle de begravelser, vi
forbinder med et kirkerum i min
familie”.

Er du interesseret i at læse mere, så
går ind på www.folkekirken.dk –
her kan du læse alt om kirken,
ritualer, traditioner og kirkeligehandlinger.
Børnebesøg i kirken
Torsdag d. 16. jan. havde jeg
besøg af 23 dejlige og livlige
FDF’ere. De skulle tage
forkyndelsesmærket og kom derfor
ned forbi kirken. Vi talte om
symboler og om kirkerummet, de
fik lov at male deres
yndlingssymbol, og det blev også
til besøg både i krypten og i
klokketårnet. Det var så fornøjeligt
at have besøg – og jeg håber, de
snart kommer igen!
Der findes fine billeder på
Facebook – både på kirkens og
FDFs profil. Så hvis man er
nysgerrig eller bare ikke vil gå glip
af noget, så blive endelig ven med
både kirken og FDF derinde.
Det er ikke alle, der har sin daglige
gang på Facebook. Oplysninger
kan derfor også findes på
www.mørkekirke.dk, her i 8544
hver måned og løbende i
Adresseavisen og på opslag i byen.
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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
Fra næsten alle kanter hørte vi til
jul, at antallet af ansøgninger om
julehjælp var rekordstort. Det
oplevede vi også her i Mørke. Og
lad mig først sige, at det er en stor
glæde at kunne hjælp dem, som
har brug for en lille håndsrækning i
en tid, hvor økonomien for alvor
bliver sat under pres. Mange kirker
i landet uddeler den såkaldte
julehjælp – og den har mange
udformninger; en julekurv med
julelækkerier, et kontantbeløb, et
gavekort eller noget helt fjerde. Og
søgningen er stor, men det kan
være en stor overvindelse at bede
om hjælp. Derfor er det modige
mennesker, som i december har
kontaktet mig og søgt om
julehjælp.

uundværlig. Men et så stort ansvar
må og skal bæres af alle, som kan.
Derfor bør vi som kirke også
hjælpe til, hvor vi kan. Julehjælp er
dog ikke som sådan på
menighedsrådets budget, men
bliver uddelt fra midler, som
sognets beboere samler ind i løbet
af året. Derfor er det egentlig ikke
os som kirke, men os som sogn og
medmennesker, der gør en indsats
for, at alle får den bedst mulige jul.
Og det er ikke kun til jul, at
pengene kommer til gavn. Man
kan nemlig også søge hjælp til
andre ting; fx børnenes FDF-ture,
kontingent eller noget helt andet.
Ansøgningerne bliver vurderet fra
gang til gang, og det er kun
præsten, der behandler
ansøgningerne.

Hvad hjælper mest?

Vi har brug for hjælp!

På menighedsrådet i januar
diskuterede vi, hvilken form
”vores” julehjælp skal have. Og vi
blev enige om, at det fremover
bliver en julekurv med alle
lækkerierne til en dejlig juleaften.
På den måde kan man vide sig
sikker på, at julemiddagen og
juleknaset er i hus, og decembers
budget kan derfor blive brugt på
gaver osv., der jo også hører julen
til.

Da vi ikke afsætter penge på
budgettet, har vi brug for din
hjælp. Mørke menighedsråd har en
konto, Menighedspleje, som kun
præsten har adgang til. Herfra
kommer al hjælpen til ansøgerne.
Og vi har brug for alles hjælp til at
hjælpe andre.

Men er det kirkens opgave?
Der findes så utrolig mange gode
organisationer, som deler ud til jul,
og alle melder, at der er brug for
hver en krone. Det ansvar, som
disse organisationer drager for
medmennesker i vores samfund, er

Har du lyst til at støtte
menighedsplejen ved Mørke kirke,
kan du sætte penge ind på konto:
9354-0000254583
(Rønde Sparekasse) – al hjælp
modtages med stor taknemlighed!
Til kommende arrangementer og
sogneaftner vil det også være
muligt at hjælpe til. Hold øje med
opslag og pressemeddelelser.
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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
Kirkesanger (vikar):
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11

Koncert med ”Mørke Rytmer”
Mandag d. 24. feb. kl. 19.30 byder
vi indenfor i vores smukke kirke til
skøn koncert med ”Mørke
Rytmer”. Arrangementet er
naturligvis ganske gratis, og
kirkebilen kører. Så kom og få en
musikalsk godbid i Mørke kirke!
Børnegudstjeneste med spisning
En af mine absolut yndlingsbegivenheder finder plads i
kalenderen her i februar; børnegudstjeneste med fællesspisning!
Vi begynder i kirken kl. 17.30 og
efter en kort gudstjeneste på
børnenes præmisser går vi i
sognegården og spiser aftensmad
sammen. Det er for alle – med og
uden små børn – og ganske gratis!

Fastelavn!
Traditionen tro holder Mørke kirke
i samarbejde med Mørke FDF
fastelavnsgudstjeneste søndag d.
2. marts kl. 10.30. Efter en
familievenlig gudstjeneste slår vi
katten af tønden ved præstegården,
hvor der også vil blive serveret
pølser og fastelavnsboller. HUSK:
der er præmie til bedste
udklædning, så find allerede nu
symaskinen frem.
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
100 % tavshedspligt.

Gudstjenesteliste
Søndag d. 2. feb.: 4. s. e. H3K

16.00

Søndag d. 9. feb.: Sidste s. e. H3K

Lars Nymark
Ingen gudstjeneste

Onsdag d. 12. feb.

19.00

Søndag d. 16. feb.: Septuagesima

10.30

Tirsdag d. 18. feb.

19.30

Forældremøde for
årets konfirmander

Søndag d. 23. feb.: Seksagesima

10.30

Kirkekaffe

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

Mandag d. 24. feb.

19.30

Koncert

Onsdag d. 26. feb.

17.30

Børnegudstjeneste
med fællesspisning

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

Søndag d. 2. marts: Fastelavn

10.30

Familiegudstjeneste

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81
Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 40 30

Menighedsrådsmøde

