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Månedens salme

Vær velkommen Herrens år

439 ”O du Guds lam!”
Angus Dei, oldkirkelig latin. Tysk
omkring 1500 – dansk ved. N.F.S.
Grundtvig 1837

Så er vi her igen – et nyt år, en ny
begyndelse og en ny mulighed for
at se tilbage på det, vi fik i det
forgangne år. Det vil jeg også
benytte lejligheden til her – at
kigge tilbage på 2014 i kirke og
sognegård:

I januar har vi ikke en fast salme,
men derimod vil jeg benytte
lejligheden til at skrive om en
salme, som vi synger hver søndag;
nemlig nr. 439 ”O du Guds lam!”
Salmen synges i forbindelse med
altergangen, og da jeg kom til
Mørke var det skik kun at synge
det sidste vers. Men det seneste års
tid har vi sunget alle tre vers.
Grundtvig er manden bag ordene,
som er en gendigtning af en
oldkirkelig nadverhymne – dog
stærkt inspireret af Martin Luthers
gendigtning over samme. Salmen
synges på melodi af Thomas Laub,
som komponerede den særligt til
Grundtvigs digt.
Den gamle bøns treklang er
barmhjertighed, miskundhed og
fred, og Grundtvig forskyder
perspektivet til endnu større
højder; trøst af Guds miskundhed
(barmhjertighed), fred af Guds
kærlighed og liv ved Kristi
opstandelse fra de døde. Salmen er
en fast del af det ene af alterbogens
tre nadverindledninger, og kan
bruges i de to andre.
I Mørke kirke bruger vi det ritual,
som kaldes c-ritualet, som også
indeholder helligsang, hvor
menigheden synger nr. 438.

Året begyndte med en glædelig
begivenhed, da vores kirkesanger,
Vibeke, fik sin dejlige søn døbt.
Og senere på året var Vibeke
tilbage efter endt barsel.
En anden ”nyhed” i kirken
involverede årets konfirmander, da
vi d. 29.-30. marts overnattede i
kirken og dagen efter holdt
konfirmand-gudstjeneste for
forældre, søskende og andre
interesserede. Vi sluttede af med at
sende vores ønsker op i himlen
med heliumballoner.
Fuld hus var der også til årets helt
store tilløbsstykke, da vi kunne
indbyde til foredrag om kirkens
store renovering og mange fund. I
løbet af få dage var alle ”billetter”
solgt, og vi håber på at kunne
gentage successen snarrest.
I det hele taget har vi forsøgt os
med flere nye tiltag i 2014. En af
dem var en særlig børne-og
familiegudstjeneste d. 30. april i
præstegårdshaven, hvor vi fejrede
Valborgaften med gudstjeneste
under lindetræet og grill og leg for
alle i haven bagefter.
2014 bød også på samarbejde med
Mørke Distriktsråd, da vi Bededag
kombinerede gudstjeneste med

byvandring, hvor alle kunne få et
indblik i den store byfornyelse i
Mørke.
Det var også i år, at jeg fik lov at
prøve kræfter med den nye
mulighed for at vie folk i det fri.
Det var en stor oplevelse, som jeg
gerne gentager. Og apropos
bryllup; så vil jeg endnu engang
sige tak for den store
opmærksomhed ved mit eget
bryllup d. 6. sep.
2014 har budt på mange faste
gudstjenester og mange dejlige
samarbejder med folk i byen. Især
vil jeg gerne takke FDF Mørke for
det fremragende samarbejde
omkring Fastelavn, BUSKgudstjeneste, lejre og i mange
andre sammenhænge. Jeg glæder
mig til endnu mere sjov i 2015.
Hele året har vi i kirke og
sognegård mødt stor opbakning til
koncerter, foredrag og
særarrangementer.
Børnegudstjenesterne er altid godt
besøgt, og i år kunne vi også
inviterer til ”Bøn og Bingo” d. 9.
nov., hvor vi sammen fik en god
portion penge i kassen til Mørke
sogns menighedsplej.
Året sluttede på fineste vis med en
juleØNSKEgudstjeneste d. 28.
dec., hvor kirkegængerne selv
valgte salmerne, vi skulle synge.
Jeg vil gerne takke alle for hjælp,
opbakning og gode inputs i 2014 –
jeg glæder mig til endnu mere
kirke i 2015. Godt nytår!
Sognepræst Maria F. Baungaard
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Hvad gør jeg ved…

Præstens hjørne

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.

I skrivende stund er julen vel
overstået og nytåret nærmer sig.
Det har været en tid med travlhed,
glæde og smil, men også med en
fornemmelse af, at den samme ting
eller begivenhed kan forekomme
vidt forskellig for mennesker.
Julen er for mange en vidunderlig
tid, hvor glæden over ferie,
samvær og tid til hinanden får lov
at fylde mest. Men for andre er
juletiden fyldt med vrede, skuffede
forventninger, ja endda angst.

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

Det glansbillede, katalogerne og vi
selv sætter op for julen, har ofte
svært ved at holde stik. For måske
har vi en tendens til at ”ville for
meget” med den gamle jul, så vi
jagter den helt særlige, magiske

stemning, vi følte som børn, eller
når vi sætter en utopisk overskrift
på alt, hvad vi foretager os, så ”nu
skal vi bare hygge”.
Men heldigvis lykkedes julen –
hvis man kan sige det sådan – også
for rigtig mange. Hvor juleglæden
og julefreden for alvor finder vej
til de små stuer.
Begge dele hører altså med til
billedet af jul – og derfor er julen
så svær at sætte en overskrift på, så
den passer til alle.
Jeg faldt over en lille vers, som
meget fint skildrer denne
problematik. Verset her kan
nemlig både læses forfra og bagfra
– prøv engang og se, hvilken
tilgang der passer bedst på din jul:

GLÆDELIG JUL
siger
vi igen
det er derfor jeg glæder mig over
januar er så lang og mørk
jeg hader, når
julestjernerne tændes på alle byens gader
julemusikken spiller, kirkeklokkerne ringer og
der prædikes om fred på jord og om ”Gud med os”
det bedste ved julen er
når den er forbi, og juletræerne bliver smidt ud i regnen Juledag
jeg hader
vi skal samles med familie og venner for at fejre julen
jeg længes efter
vintermørket igen sænker sig over byen og mig
det er sådan jeg overlever, når
det er jul. Forstå dog at
julen ikke er andet end sentimental overtro og religiøst kitsch
det er tåbeligt at påstå, at
julen forkynder en stor glæde
julen er et trist levn fra en død religion
det løber mig koldt ned af ryggen, når nogen siger
GLÆDELIG JUL
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Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 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:
Per Henning
Tlf.: 86 37 74 38
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

*Vinteraftengudstjeneste
Januar kan være en hård måned at
komme igennem – de mange
smukke julelys på havernes træer
og flagstænger er slukket,
julepynten pakket ned, og
januarmørket sænker sig over hjem
og sind. Men denne aften vil Lars
Nymark forsøge at tænde et
januarlys med sang og ord ved en
vinteraftengudstjeneste i Mørke
kirke. Velmødt søndag d. 25. jan.
kl. 19.30. Husk kirkebilen kører.
*Kyndelmisse
Kyndelmisse fejrer at lyset så småt
vender tilbage. Kyndelmisse fejres
d. 1. feb., hvor vi er nået halvvejs
gennem vinterhalvåret. Mange
kirker har taget traditionen op og
fejrer dagen ved særlige
gudstjenester. Således også i
Mørke kirke kl. 19.30. Husk
kirkebilen kører.

Kirkebilen – også for mig?
Kirkebilen kører til alle
gudstjenester, foredrag og
arrangementer. Så tøv ikke med at
bruge den, den er der for det
samme – og vi vil jo bare så gerne,
at I kommer herned! Så årets første
opfordring: BRUG KIRKEBILEN
– den er for alle!
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, og du bestemmer,
hvad vi skal snakke om. Ring blot
på tlf.: 51 52 74 46

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Tirsdag d. 4. jan.

10.30

H3K-gudstjeneste

Onsdag d. 7. jan.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag 11. jan.

10.30

Gudstjeneste v. Lene Hauge

Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 40 30

Søndag d. 18. jan.
Søndag d. 25. jan.

19.00

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

Aftensgudstjeneste v. Lars
Nymark*

Søndag d. 1. feb.

19.30

Kyndelmissegudstjeneste *

Søndag d. 8. feb.

10.30

Gudstjeneste

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

Husk kirkebilen kører – og den er for alle! Tlf.: 86 99 54 00

Ingen gudstjeneste i Mørke

