
 

 

Månedens salme 

331 ”Uberørt af byens travlhed” 

Lars Busk Sørensen (1990) 

Salmedigteren Lars Busk Sørensen 

skriver selv sådan om sin salme: 

”Aldrig har mennesker haft så 

hårdt brug for kirkens særlige 

stilhed som i dag. Et sted, hvor 

dagens bombardement af reklamer 

og informationer standser. Et sted, 

hvor vi kan få stilhed i os til at 

samle tankerne om de store 

livsspørgsmål. Hvor vi kan lade 

vores masker falde, og sidde en 

times tid og bare være mennesker 

over for Gud. Hvor vi kan tillade 

os at vise svaghed og læsse af, 

lægge vores byrder af skyld og 

nederlag fra os og tage imod vores 

synders nådige forladelse, så vi får 

mod og kræfter til at gå nye 

hverdage i møde.”  

Salmen forsøger at skildre kirken 

som et fristed, hvis stilhed ikke er 

fremmed, men anderledes og 

livsnødvendig. Lars Busk Sørensen 

skrev salmen i anledning af 

Københavns Kirkefonds 100års 

jubilæum i 1990. Her var en række 

moderne salmedigtere inviteret til 

at skrive en ny kirkesalme, og 

salmen her var Busk Sørensens 

bidrag.  

Klaus Brinch har skrevet 

melodien, som nok må siges at 

være en af de mere særprægede i 

salmebogen i dag. Melodien skifter 

både tempo og stemning, hvilket 

gør det til en fremragende melodi 

om end lidt udfordrende. 

  

Giv en hjælpende hånd 

Søndag d. 9. marts afholdes der 

landsindsamling i hele Danmark 

for Folkekirkens Nødhjælp. Sådan 

skriver de selv om dagen: 

For 16. gang afholder vi vores 

årlige landsindsamling, hvor hele 

Danmark, 20.000 frivillige, samler 

ind til at bekæmpe sult.  

Dette års landsindsamling sætter 

fokus på Etiopien i forbindelse 

med 30-året for den værste 

sultkatastrofe i nyere år, hvor en 

million mennesker døde. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 

Etiopien, hvor vi yder en langsigtet 

indsats i kampen mod sult blandt 

verdens fattigste. 

Din indsats gør en forskel!  

Slut Sult – Det giver en god 

fornemmelse i maven!  

Indsamlingen foregår fra Mørke 

sognegård, og Rasmus Scharling 

Toft er indsamlingsleder. Inden vi 

går ud og samler ind, holder vi en 

særgudstjeneste med ansvar, 

medmenneskelighed og hjælp som 

tema. Der vil også blive samlet ind 

til gudstjenesten – OBS 

gudstjenesten begynder kl. 10.00 

Foredrag om kirkens renovering 

Hvad Mørke Kirke gemte  

I 2012/2013 gennemgik Mørke 

Kirke en omfattende restaurering, 

hvor bl.a. en hidtil ukendt krypt 

dukkede op.  Nu er det muligt, at 

komme og at høre om kirkens 

spændende historie, når 

restaureringsarkitekt Bruno Viuf  

 

 

 

 

 

Larsen, museumsinspektør og 

udgravningsleder Hans Mikkelsen 

fra Nationalmuseet, 

konservatorerne Anne Rostgaard 

Nielsen og Carsten Korthauer og 

overinspektør Hanne Schaumburg 

Sørensen fra Museum Østjylland 

fortæller om deres arbejde med 

kirken.  

Tirsdag den 8. april kl. 19-21  

Program: 

19.00-19.10    Velkomst i Mørke 

Kirke ved sognepræst Maria 

Frederikke Rasmussen og 

overinspektør Hanne Schaumburg 

Sørensen fra Museum Østjylland  

19.10-19.40    Omvisning i Mørke 

Kirken ved restaureringsarkitekt 

Bruno Viuf Larsen fra VMB-

Arkitekter 

19.40-20.10    Hvad krypten gemte 

- foredrag ved museumsinspektør 

Hans Mikkelsen fra 

Nationalmuseet i sognegården 

20.10-20.30    Pause med servering 

af champagne og kranskage (pris 

30 kr.) 

20.30-21.00    To barnekister fra 

krypten - foredrag ved 

konservatorerne Anne Rostgaard 

Nielsen og Carsten Korthauer og 

overinspektør Hanne Schaumburg 

Sørensen  

Max deltager antal: 80.  

Tilmelding fra den 3. marts hos 

sognepræst Maria Rasmussen  

e-mail: mfra@km.dk  

telefon: 86 37 74 44 
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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 

Den nye skolereform træder i kraft 

efter sommerferien og det bliver en 

stor omvæltning for alle. Skolerne 

rundt i landet kæmper med at få de 

nye brikker på plads – og kirken 

forsøger også at finde sin nye rolle. 

Overordnet set er der ikke meget 

ændret for kirkens side, da 

konfirmandundervisningen stadig 

har ret til at ligge i skoletiden. Men 

ethvert godt samarbejde bygger jo 

på gensidig forståelse og respekt 

for den andens udfordringer. 

Derfor holder skoler og kirker over 

hele landet møder for at få det til at 

gå op for alle parter. Her i Mørke 

skal vi også finde en model som 

bliver til glæde for alle – og det er 

jeg overbevist om, at vi sagtens 

kan!  

Samarbejde på tværs 

I den nye skolereform opfordres 

skolerne til at inddrage 

lokalsamfundet, og netop her 

ligger nok mere en ressource end 

en sur pligt. For om det er kirken, 

FDF, institutionerne i byen eller 

noget helt fjerde, så er jeg sikker 

på, at alle har lyst til et gensidigt 

frugtbart samarbejde. Kirken står i 

hvert fald klar til spændende 

samarbejde på tværs af skole og 

kirke. Kloge mennesker siger, at 

der ikke findes problemer, kun 

udfordringer! Så jeg glæder mig til 

alle nye udfordringer den nye 

skolereform måtte bringe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmander i Kirken  

Den sidste weekend i marts 

indtages Mørke kirke på en helt 

anden måde end ellers. For lørdag 

mødes jeg med alle årets 

konfirmander med soveposer 

under armen og mod på en 

utraditionel ”lejrtur”. For vi skal 

nemlig overnatte i kirken! Et 

sådant arrangement har vundet 

indpas mange steder i landet, og nu 

skal vi også prøve. Målet er at 

have de unge mennesker samlet i 

længere tid, end vi plejer, mens vi i 

fællesskab forbereder 

gudstjenesten om søndagen. For de 

unge skal nemlig lære, hvad det 

kræver at strikke en gudstjeneste 

sammen. Jeg læder mig til at være 

sammen med de unge mennesker, 

som har så meget at byde på. 

Konfirmandgudstjeneste for alle 

Som nævnt skal konfirmanderne 

være med til at lave en 

gudstjeneste. Og er du lidt 

nysgerrig på, hvad de mon finder 

på, så kom forbi til 

konfirmandgudstjeneste søndag 

d. 30. marts kl. 10.30. 

Gudstjenesten er for alle og vil 

indeholde alle de ”normale” 

elementer; nadver, salmer, bønner, 

prædiken og læsninger – men 

måske i en lidt anden udformning, 

end vi er vant til. Kom endelig og 

mød de skønne unge mennesker og 

nyd deres arbejde. 
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Gudstjenesteliste 

Søndag d. 2. marts: Fastelavn 10.30 Sammen med FDF 

Søndag d. 9. marts: 1. s. i fasten 10.00 OBS klokkeslæt! 

Onsdag d. 12. marts  19.00 Menighedsråds-

    møde 

Søndag d. 16. marts: 2. s. i fasten  Ingen gudstjeneste 

Onsdag d. 19. marts  17.30 Børnegudstjeneste 

Søndag d. 23. marts: 3. s. i fasten 10.30 

Lørdag-søndag d. 29.-30. marts  Konfirmanderne 

    overnatter i kirken 

Søndag d. 30. marts: Midfaste 10.30 Særgudstjeneste + 

    kirkekaffe 

Søndag d. 6. april: Mariæ bebud. 10.30 

Tirsdag d. 8. april  19.00 Foredrag 

  

 

 

 

Kirken for børn i marts:         

Der er noget helt særligt over at 

dele kirkens rum med glade, 

nysgerrige børn og unge! Derfor er 

marts måned en særlig dejlig 

måned:    

Fastelavn sammen med FDF 

Traditionen tro inviterer Mørke 

kirke og Mørke FDF til festlig 

fastelavnsgudstjeneste og hygge 

fastelavns søndag d. 2. marts.  

kl. 10.30 holder vi en familie-

venlig gudstjeneste i kirken, inden 

vi samles på gårdspladsen til 

”katten af tønden”. Husk der er 

præmier til bedste udklædning, så 

tænk gerne kreativt. Der vil også 

blive serveret pølser, saft, kaffe og 

fastelavnsboller til alle. 

 

Børnegudstjeneste – OBS!            

Normalt holder vi børne-

gudstjeneste den sidste onsdag i 

hver måned – MEN af og til så 

presses en præstekalender til det 

yderste. Derfor må vi i marts 

måned mødes onsdag d. 19. marts, 

hvor vi holder en kort gudstjeneste 

på børnenes præmisser, inden vi 

spiser sammen i sognegården.   

Alle er meget velkommen, og det 

er ganske gratis.  

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.   
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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 

Organist: 

Gunnar Kolind 

Tlf.: 86 37 26 81 

Hornslet Kirkekontor: 

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 

Tlf.: 86 99 40 30 

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  


