Mørke Sogns Kirkesider
April 2014

Månedens salme
”Ét vidste han om vejen frem”
K.L. Aastrup (1958)
Det var ikke helt nemt at finde
månedens salme i april, hvor
påsken jo ligger. For salmen skulle
kunne synges både før, under og
efter påsken – og påsken er jo en
livsvandring fra glæde
palmesøndag, fortvivlelsen
Langfredag og lykken Påskedag.
Men salmen her synes jeg passer,
fordi den – som salmedigteren selv
skrev – rummer hele evangeliet i få
ord, når der står: ”..Alt vort håb er
gemt deri: Han kunne ikke gå
forbi”.
Salmen tager udgangspunkt i
beretningen fra Fastelavns søndag,
hvor Jesus på vej til Jerusalem
helbreder en blind, som råber sin
nød til ham. Og salmens tema er
det paradoks, at Jesus, undervejs til
verdens frelse, lader sig opholde af
en enkelt, blind tiggers nødråb. Og
det er her, Aastrup læser hele
evangeliet; at Jesus aldrig går forbi
selv den mindstes nød – end ikke,
når verdens frelse er på spil.
Evangeliet ligger i, at Jesus ikke
kan gå forbi vores nød. I 1. Kor
13,13 om kærligheden lyder det;
Så bliver da tro, håb, kærlighed,
disse tre. Men størst af dem er
kærligheden. Og disse ord
levendegøres i fortællingen om den
blinde mand; at Jesu kærlighed til
os gør, at han aldrig vil gå forbi
vores sorg og nød – for
kærligheden ER størst.

Konfirmationer!
Åh ja, så er det tid igen til årets
konfirmationer! Og som altid
glæder jeg mig meget til den store
dag, men jeg forstiller mig, at de
unge mennesker glæder sig endnu
mere!
I årets løb har jeg forsøgt at give
dem et indblik i, hvad kirke og
kristendom er for noget. Og mit
mål har været klart; jeg vil så
gerne have de unge mennesker til
at føle, at kirken OGSÅ er for dem
– at det ikke kun er for de indviede
søndag formiddag, men at kirken
rummer så meget mere. Og det har
ligeledes været mit mål, at vi
skulle ”lege” os igennem de store
spørgsmål og tunge emner. De
unge mennesker har været omkring
gudstjenestens opbygning,
trosbekendelsens ord, bønnens
magt, etik og moral, det onde, om
at være noget værd, gudsbilleder
og meget, meget mere. Og
heldigvis er det jo ikke helt slut
endnu. I skrivende stund glæder
jeg mig til et nyt forsøg;
overnatning i kirken med
konfirmanderne – det bliver
spændende!
Det er altid lidt vemodigt at sige
farvel til et hold konfirmander – og
i år er ingen undtagelse. Jeg har
haft fornøjelsen af en flok unge
mennesker, som er gået til
undervisningen med nysgerrighed
og mod og har vist dybde og
forståelse langt over forventning.
Men den store lovprisning af de
unge må vente til næste nummer.

Årets konfirmander
Mørke Skole d. 4. maj kl. 10.00:
Anne Scharling Toft
Carl Valentin Gade
Caroline Prang Pedersen
Chris Edelgaard Poulsen
Emilia Krarup Stokholm Vejrup
Emilie Bilde
Emma Maria Bach
Frederikke Møller Frederiksen
Hjalte Søgaard Thomassen
Jacob Rønde Ørting
Jens Emil Nicolajsen (konfirmeres
i Hornslet kirke)
Julie Højgaard Madsen
Lasse Hass Madsen
Laura Buhr-Madsen
Laura Solgaard Nielsen
Lili Eleni Tsakkiri-Vestergaard
Magnus Anker Bruun Sørensen
Mathias Rix Kjærgaard Jakobsen
Nicklas Dissing
Nicole Østerby Nielsen
Rona Aitcheson-Dyhr
Sarah Munk Gravesen
Tobias Schmidt Pedersen
Firkløverskolen d. 26. april kl.
10.30:
Frederik Martin Mouszynski
Mikkel Bendsen Ibsen
Benjamin Dilling Pedersen
Jonas Abildgaard Nielsen
Mathias Søgaard Andersen
Nikolai Andersen
Mathias Emil Andersen
Andreas Fjor Iversen
Det vil være muligt at aflevere
hilsner og blomster i det gamle
våbenhus under konfirmationerne.
Der vil naturligvis være vagt ved
gaverne.
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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
Forsoning! Det var overskriften på
tredje omgang af min
efteruddannelse i uge 11. Alle
præster skal på efteruddannelse de
første fire år, de er i embede. I år
var temaet altså forsoning. Og det
falder godt i spænd med den tid, vi
går i møde i kirken. Påsken; med
glæde, fortvivlelse, svigt, smerte,
ulykke, sorg og til sidst lykke. Og
jeg tænker, at påskens historie er
den samme historie, som man taler
om, at ethvert menneske skal
igennem, når sorgen eller ulykken
rammer, og man skal forsøge at
forsone sig med sin eller andres
skæbne.
Påsken handler også om forsoning
– ja endda på flere plan. Men hvad
betyder forsoning egentlig, for det
er jo ikke et ord, vi bruger så ofte.
Slår man det op i ordbogen, så
betyder forsoning flere ting: først i
betydningen at man forsones med
et andet menneske – at man
etablere et forhold til en tidligere
modstander eller fjende. Dernæst i
betydningen at man forsoner sig
med noget; altså accepterer noget.
Og til sidst i betydningen at man
fjerner en uoverensstemmelse
mellem to begreber.
Og selvom vi ikke bruger ordet
forsoning så meget, så kender vi
alle til episoder i vores liv, hvor de
tre betydninger kommer i spil.
Også Bibelen indeholder alle tre,
fx: den første, da Josef forsones
med sine brødre. Den næste da
Jesus forsoner sig med

sin skæbne, og den sidste, hvor
Jesus udligner tilsyneladende
uoverensstemmelser mellem
jødernes lov og hans forkyndelse.
Så de bibelske fortælling rummer
det hele – og ofte i flere
udlægninger. Men påskens
forsoning handler i høj grad om en
fjerde betydning; nemlig om Guds
forsoning med mennesket. I Jesu
død på korset forsoner Gud sig
med mennesket – han dømmer
ikke mennesket for alt det dårlige,
vi gør, men forsoner sig derimod
med os.
Det kan lyde meget teologisk
tungt, men i tråd med omtalen af
månedens salme, hvor kærligheden
er det største, så er det også
hovedpointen i påsken; at Gud
elsker os så højt, at han forsoner
sig med os på trods af alle de
dårlige ting, vi kan komme i tanke
om, at mennesket har gjort. Vi skal
altså ikke straffes for vores
gerninger, men vi kan heller ikke
selv forsone os med Gud gennem
handlinger. Derfor må en andens
gerning tage over, nemlig Jesu død
på korset. Dén gerning gør, at vi
ikke dømmes på vores gerninger –
og det er påskens budskab: at vi
skal trøstes og holde ved en andens
gerninger end vores egen. Som
vores underviser så fint sagde det:
”Guds sande væsen er at være til
for den anden. Derfor hopper Jesus
ikke ned fra korset og redder sig
selv, for det handler ikke om ham,
men om den anden. Og dét er Guds
sande, forsonende væsen”.
Glædelig påske!
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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

Påsken 2014
I påsken åbner kirken for mange
forskellige gudstjenester:
Palmesøndag: En festgudstjeneste
for dagen, hvor Jesus rider ind i
Jerusalem som konge.
Skærtorsdag: Dagen hvor Jesus
deler det sidste måltid, indstifter
nadveren og bliver forrådt af en af
sine nærmeste.
Langfredag: Den lange dag, hvor
Jesus bliver dømt, pint og
korsfæstet.
Påskedag: Kirkens største festdag,
hvor Jesus besejrer døden for os
alle!
Hold øje med kirketiderne hen
over påskedagene.

Børnegudstjeneste i april
Den sidste børnegudstjeneste i
denne omgang bliver lidt
anderledes. Det bliver en
Valborgaftengudstjeneste. Vi skal
være ude, og vi skal grille, så tag
masser af varmt tøj med. Vi går
naturligvis ind, hvis vejret ikke er
med os. Men det bliver SÅ sjovt!
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.

Gudstjenesteliste

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Søndag d. 6. april: Mariæ Bebudelse 10.30
Tirsdag d. 8. april

19.00

Kirkesanger (vikar):
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11

Søndag d. 13. april: Palmesøndag

10.30

Torsdag d. 17. april: Skærtorsdag

19.30

Fredag d. 18. april: Langfredag

10.30

Søndag d. 20. april: Påskedag

10.30

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

Foredrag

Aftengudstjeneste

Mandag d. 21. april: Anden påskedag

Ingen gudstjeneste

Lørdag d. 26. april

Konfirmation
Firkløverskolen

Søndag d. 27. april: 1. s. e. påske

10.30

Kirkekaffe

Onsdag d. 30. april

17.30

Børnegudstjeneste

Søndag d. 4. maj: 2. s. e. påske

10.00

Konfirmation
Mørke Skole

