
 

 

Månedens salme 

721 ”Frydeligt med jubelkor” 

Morten Børup o. 1500 

Latinskolelektor Morten Børup, 

Aarhus, skrev i begyndelsen af 

1500-tallet denne smukke 

forårssang. Oprindeligt blev den – 

naturligvis – skrevet på latin, og 

skolerne bevarede faktisk den 

latinske udgave helt frem til 

slutningen af det 19. årh., hvor 

Frederik Moth oversatte den til 

dansk i den udgave, vi kender i 

dag. Oversættelsen gavnede 

salmens udbredelse bl.a. gennem 

Højskolesangbogen, og den blev 

optaget i salmebogen i 2002.  

Salmen er måske ikke den meste 

kendte forårssalme i dag, men 

melodien er ganske vidunderlig. 

Jeg forelskede mig særligt i salmen 

efter at have hørt det danske 

ensemble ”Psalmodie” spille den 

ved en koncert i Aarhus Domkirke. 

Så jeg kan kun på det varmeste 

anbefale, at man går ind på 

Psalmodies hjemmeside 

(www.psalmodie.dk) og lytter til 

deres vidunderlige indspilning 

(salmen findes under fanen 

”media”). 

Salmen handler i korthed om, 

hvordan Guds herlighed genspejles 

i naturen. Ved naturens skønhed 

drager Skaberen menneskets ånd 

og tanke til sig, så han må takkes 

og lovsynges.  

Så det vil vi gøre hele maj måned i 

Mørke! 

 

 

 

 

 

 

Bededags traditioner 

Særligt to traditioner er knyttet til 

Bededag og aftenen før.  

Mest kendt er skikken med at spise 

varme hveder Bededags aften. 

Baggrunden er, at end ikke 

bagerne måtte arbejde fra 

solnedgang aftenen før Bededag og 

hele den følgende dag. Derfor kom 

de helligdagen i forkøbet ved at 

bage ekstra store hvedeknopper 

dagen før, som folk så kunne købe 

med hjem til at varme og spise 

dagen efter. Det blev imidlertid 

hurtigt til, at hvederne blev spist 

samme aften – medens de endnu 

var lune og sprøde. Skikken kan 

føres tilbage til midten af 1800-

tallet, men er sandsynligvis ældre. 

Den anden tradition, der normalt 

forbindes med Bededag, er det 

københavnske borgerskabs skik 

med at spadsere på byens volde 

Bededags aften. Skikken kan føres 

tilbage til 1700-tallet og siges at 

være opstået på grund af det 

vellydende klokkespil fra Frue 

Kirke, der lokkede københavnerne 

ud for at spadsere og nyde det 

spirende forår. 

Og traditioner er til for at blive 

holdt i live… Og stjålet! For det 

vil vi gøre her i Mørke – stjæle 

begge traditioner Bededag. Derfor 

inviterer Mørke kirke, Mørke 

Distriktsråd og Mørke IF til en 

Bededag i en lidt anden form end 

vi er vant til.  

 

 

 

 

 

 

Dagen begynder i kirken, hvor vi 

holder en gudstjeneste under 

overskriften ”Lys i Mørke(t)”, som 

er tyvstålet fra Distriktsrådets 

udspil til byfornyelsesprogrammet. 

Her vil vi beder for verden, som alt 

for mange steder trænger til mere 

lys OG for vores lokalsamfund, 

som vi er tæt knyttet i. 

Gudstjenesten hænger nøje 

sammen med dagens andet led; 

nemlig byvandring i Mørke by. 

Her vil repræsentanter fra 

Distriktsrådet guide os gennem 

byen og fortælle om de mange 

spændende ting og nye tiltag, som 

udspringer af den pose penge, byen 

har fået.  

Dagen slutter af ved hallen, hvor 

der bliver serveret varme hveder 

og kaffe, inden vi siger tak for i 

dag.  

Man kan naturligvis deltage i 

gudstjenesten uden at tage med på 

byvandring – for det er en tur, som 

nok ikke egner sig til alt for dårligt 

gående. 

Dagens program bliver således: 

10.30 Gudstjeneste i Mørke kirke 

Ca. kl. 11.15: Byvandring – 

 begynder ved kirken 

Ca. kl. 12.45: Afslutning med 

 varme hveder ved 

 Hallen 

Find vandrestøvler frem, og få en 

formiddag med både åndeligt 

indhold, friskt luft og indblik i 

byens udvikling.  

Vi ses! 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Maj 2014 

http://www.psalmodie.dk/


 

 

 

 

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 

I skrivende stund siger kalenderen 

Anden Påskedag 2014. Påsken er 

altså ved at være slut. Både 

Skærtorsdag og Langfredag havde 

vi alternative gudstjenester på 

tapetet i Mørke, for at forhindre en 

”højmesse-træthed”, man ellers 

kunne forestille sig, ville melde sig 

med så mange gudstjenester i træk. 

Derfor bød vi ind til 

aftengudstjeneste Skærtorsdag og 

liturgisk Langfredag dagen efter. 

Men at dømme efter fremmødet, så 

er det måske ikke dét, der skal til 

for at få folk i kirken i påsken?  

Nu skal det bestemt ikke lyde som 

en klagesang, for vi er naturligvis 

glade, hver gang folk vælger 

kirken til i en tid, hvor familie, 

ferie og det gode vejr sætter 

dagsorden. Og gode gudstjenester 

blev der da også holdt – 

Skærtorsdag aften med nadveren i 

centrum og Langfredag bød på 

vekselsang mellem præst og 

menighed til en gudstjeneste, hvor 

sorgen, pinen og det forfærdelige 

var omdrejningspunkt. Og måske 

er det netop, som mange siger, at 

sådanne dystre emner bare ikke 

harmonerer i en forårstid, hvor den 

spirende natur minder os om 

glæde, sol og lysere tider.  

Men derfor må vi ikke give køb på 

den historie, som bliver fortalt i 

påsken og hvad det betyder for os i 

dag. For nej, det er ikke en munter 

og yndig historie, som den, vi fx 

hører i julen, men hvem har sagt, 

at hele livet er muntert og yndigt?  

 

 

 

 

 

 

Vi kender jo selv til lidelse, 

forræderi og magtesløshed i livet. 

Derfor må og skal kirken fortæller 

om det håb og den sejr, Jesus 

skænkede os i påsken. For det 

gælder for os alle – hver dag. Så 

selvom fortællingen op til 

påskemorgen ikke er just munter, 

så slår påskebudskabet julens 

glæde med flere længder: For 

Jesus opstod fra de døde, og døden 

fik ikke magt over ham! Dét er 

værd at høre – år efter år!  

Og det bringer mig frem til den 

glædelige ”nyhed”, nemlig at 

kirken næsten var fuld påskedag. 

Jovist fordi vi også havde dåb, 

men mange havde fundet vej til 

kirke i den skønneste påskesol og 

sang med på påskens salmer og 

fejrede dødens fallit og livets sejr.  

Så tak for fælles påskefejring til 

ALLE jer, der kom til kirken i 

påskedagene – både Skærtorsdag, 

Langfredag og Påskedag. Og rigtig 

glædelig påske til alle.  

Sognepræst Maria Rasmussen 

 

Døbt i Mørke kirke: 

Liva Skriver Mou 

Aya Børsting Damgaard 

Gry Falck Mors Boisen 

William Jason Rehde Shields 

Claire Tina Shileds  

Rona Aitcheson-Dyhr 
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Gudstjenesteliste 

Søndag d. 4. maj 10.00 Konfirmation Mørke Skole 

Tirsdag d. 6. maj 11.00 Sang på Lindebo 

Onsdag d. 7. maj 19.00 Menighedsrådsmøde  

Søndag d. 11. maj  Ingen gudstjeneste 

Fredag d. 16. maj 10.30 Bededag + byvandring (side 1) 

Søndag d. 18. maj  Ingen gudstjeneste 

Søndag d. 25. maj 10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe 

Torsdag d. 29. maj 10.30 Kristi Himmelfart 

Søndag d. 1. juni  Ingen gudstjeneste 

Søndag d. 8. juni 10.30 Pinsegudstjeneste i  

   præstegårdshaven – se ovenfor 

Mandag d. 9. maj  Ingen gudstjeneste   

 

Pinsedag i præstegårdshaven 

Igen i år inviterer vi til pinse i det 

fri og lader det store smukke træ i 

præstegårdshaven danne rammen 

om vores pinsefejring. I år vil jeg 

dog opfordre alle til at tage et 

tæppe og en madkurv under armen 

og nyde frokosten i 

præstegårdshaven bagefter. Der vil 

være forskellige lege for børn og 

voksne, og vi håber naturligvis på 

godt vejr igen i år. Hvis vejret ikke 

er med os, så rykker vi ind i 

kirken. Så kom og nyd en dejlig 

pinsegudstjeneste OG frokost i det 

fri søndag d. 8. juni kl. 10.30.  

Menighedsrådsmøde        

Afholdes onsdag d. 7. maj kl. 

19.00 i sognegården.  

  

 

Kristi himmelfarts dag              

Kristi himmelfart har været fejret 

siden kristendommens tidligste 

historie til minde om, at Jesus fór 

til himmels. 

40 dage efter sin opstandelse tog 

Jesus sine disciplene med ud af 

Jerusalem, og her tog han ifølge 

Bibelen afsked med dem og 

forsvandt i skyerne. Derfor ligger 

Kristi himmelfart altid 40 dage 

efter påskedag og falder altid på en 

torsdag og ti dage før pinsedag. 

Brug for en at tale med?          

Jeg tager meget gerne på 

hjemmebesøg, ligesom du er 

velkommen her hos mig. Som 

præst har jeg naturligvis 

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  


