
 

 

 

Månedens salme 

24 ”En vej eller anden, vor Herre 

ved råd” 

Martha Cook, omkr. 1864  

Salmen er nok skrevet i sin 

oprindelige form af amerikaneren 

Martha Cook omkring 1864, men 

formen, vi kender, har en længere 

tilblivelsesproces bag sig. C.J. 

Brandt oversatte flere af hendes 

sange og salmer, som blev udgivet 

i 1875. Brandts oversættelse blev 

brugt i grundtvigske kredse, men 

en anden version fandt vej til Indre 

Missions Psalmebog året efter. En 

sammenblanding af disse to 

udgaver blev optaget i den 

Sønderjyske Salmebog i 1925.  

Og som om salmen ikke havde 

været igennem nok redigeringer, så 

blev endnu et vers tilføjet i 1947 af 

dr.phil. Niels Møller, da salmen 

blev optaget i Den Danske 

Salmebog. Grunden hertil var, at 

Niels Møller savnede et egentlig 

nytestamentlig indhold i salmen.  

Det bemærkelsesværdige er netop 

denne ”rejse”, salmen har været på 

og det faktum, at såvel 

grundtvigske og indremissionske 

kredse har fundet den anvendelig.  

Salmen er til trøst og opmuntring 

og har sin reference til Guds forsyn 

og indgriben – dels ved Abrahams 

ofring af Isak og dels ved 

israelitternes overgang over Det 

Røde Hav.  

Salme synges i Mørke kirke på 

Harringtons melodi, som er skrevet 

til salmen.  

 

 

 

 

Skal det koste noget? 

I mange sammenhænge 

diskuteres der gevaldigt, om kirker 

kan og skal tage betaling for det, 

der ligger ud over ”kerneydelser” 

(kerneydelser dvs. gudstjenester, 

kirkelige handlinger mv.). Skal 

man fx tage betaling for foredrag, 

koncerter, fællesspisning osv.? Der 

er gode argumenter for og imod – 

men når vi i Mørke Menighedsråd 

kigger på de rå tal (som vi jo 

desværre skal gøre), så må vi 

indrømme, at hvis vi ikke 

begynder at tage en lille betaling, 

for det vi gør, ja så har vi ikke råd 

til at gøre det, vi gør.  Derfor 

indfører vi nu to nye tiltag, så vi 

kan lave mest kirke for alle:  

To nye tiltag:  

BØRNEGUDSTJENESTER: 

Vi har stor succes med vores 

børnegudstjenester med 

fællesspisning – og det er SÅ 

dejligt! Desværre er vi ved at 

drukne i succes, og har et par 

gange stået med for lidt mad. Og 

andre gange for meget! Derfor vil 

vi for eftertiden gerne have 

TILMELDING til spisningen 

mandagen inden på sms: 51 52 74 

46 eller mail: mfra@km.dk. Og 

husk; børnegudstjenesterne er for 

alle og ligger den sidste onsdag i 

måneden.  

Desuden kommer maden til at 

koste lidt for de voksne. For 

voksne koster det kr. 25, mens 

børn spiser ganske gratis.  

 

 

 

 

FOREDRAG MM. 

Også i forbindelse med vores 

foredrag, arrangementer og 

sangaftner i sognegården bliver der 

en lille ændring. Det er altid rigtig 

hyggeligt at være sammen i 

sognegården med gode ord og 

kaffe og kage. I fremtiden er 

arrangementerne stadig gratis, 

men kaffe og kage/brød kommer 

til at koste kr. 25 pr. mand.  

Al betaling skal være med til at 

dække de udgifter vi har til 

arrangementerne bl.a. honorar til 

foredragsholderne mv.  

Vi håber meget, at I vil tage godt 

imod de nye tiltag og stadig bakke 

op om menighedslivet i kirke og 

sognegård! 

Savner du overblik?  

Som noget nyt, kan du nu tilmelde 

dig kirkens sms-ordning. Du skal 

blot sende mig en sms fra det 

nummer, der skal tilmeldes og 

skrive følgende (det med stort) i 

beskeden: 

FAMILIE; her får du info om 

tiltag i kirken for børnefamilier 

SOGN; her får du info om 

sogneaftner, foredrag og andet 

godt i sognegård og kirke 

KIRKE; her får du info om 

særgudstjenester, koncerter mm.  

Man kan sagtens tilmelde sig flere 

grupper. Alle sms’er indeholder 

tidspunkt, emne og evt. betaling.  

Alle sms’er sendes til 51 52 74 46 

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2015 

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2015 



 

 

 

 

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. 

Hornslet kirkekontor:  

86 99 40 30  

 

Alle attester og blanketter findes 

på www.personregistrering.dk 

 

Se mere på www.folkekirken.dk 

 

 

Præstens hjørne 

Februar er i kalenderen den 

sidste vintermåned og foråret er 

på vej. Derfor kom jeg til at 

tænke på denne smukke sang:  

 

Hvad var det dog der skete?  

Mit vinterfrosne hjertes kvarts  

må smeltes ved at se det, 

den første dag i marts. 

Hvad gennembrød den sorte jord  

og gav den med sit sølvblå flor  

et stænk af himlens tone? 

Den lille anemone, 

jeg planted der i fjor. 

 

På Lolland jeg den hented,  

et kærtegn fra min fødeø.  

Så gik jeg her og vented 

og tænkte, den må dø; 

den savner jo sit skovkvarter,  

sin lune luft, sit fede ler; 

i denne fjendske zone  

forgår min anemone, 

jeg ser den aldrig mer. 

 

Nu står den der og nikker 

så sejersæl i Jyllands grus,  

ukuelig og sikker 

trods ensomhed og gus, 

som om alverdens modgang her  

har givet den et større værd,  

en lille amazone 

og dog min anemone 

som søens bølge skær. 

 

Hvad var det dog der skete? 

mit vinterfrostne hjertes kvarts 

det smelter ved at se det 

den første dag i marts 

jeg tænkte "evigt skildtes ad 

min sjæl og glæden", da jeg sad 

i vint'rens grumme done. 

Nu gør min anemone 

mit hjerte atter glad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For denne rene farve 

den er mig som en vårens dåb,  

den la'r mig nyfødt arve 

en evighed af håb. 

Så bøjer jeg mig da mod jord  

og stryger ømt dit silkeflor,  

en flig af nådens trone. 

Du lille anemone, 

hvor er din skaber stor! 

Kaj Munk 1943 

Året før sin død havde Kaj Munk 

skrevet sit uden sammenligning 

mest folkekære digt ”Den blå 

anemone”, som Egil Harder satte 

melodi til i 1945. Jeg kan ikke se 

en blå anemone i det tidlige forår 

uden synge med på Kaj Munks 

fine hyldest til blomsten. Selvom 

de blå anemoner sjældent springer 

ud allerede den første dag i marts, 

er måneden anemonetid.  

Fra gammel tid har den blå 

anemone været brugt som medicin 

mod leversygdomme. Lægerne 

mente nemlig, at Gud i sin visdom 

havde hjulpet os mennesker ved at 

indlægge små symboler i planterne 

som tegn, dengang han skabte 

verden.  

Og netop i naturen forsøger vi tit at 

finde ”bevis” og forståelse for 

Guds storhed og magt. Sådan 

synger vi om det i salmerne, hører 

om det i prædikener og taler om 

opstandelsen gennem naturens 

billeder, som vi kan se med vores 

egne øjne efter en lang vinter. Og 

så kan vi, mens vi venter på 

foråret, sammen med Kaj Munk 

synge: Du lille anemone, hvor er 

din skaber stor! 

Glædeligt forår lige om lidt! 

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2015 



 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 1. feb.  19.30 Kyndelmissegudstjeneste 

Søndag d. 8. feb.  10.30 Gudstjeneste 

Onsdag d. 11. feb.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 15. feb.  10.30 Fastelavnsgudstjeneste * 

Søndag d. 22. feb.  10.30 Gudstjeneste 

Onsdag d. 25. feb.  17.30 Børnegudstjeneste * 

Torsdag d. 26. feb.  19.30 Foredrag i sognegården * 

Søndag d. 1. marts 10.30 Gudstjeneste 

Tirsdag d. 3. marts  11.00 Sang på Lindebo 

Søndag d. 8. marts  10.30 Gudstjeneste 

Husk kirkebilen kører til alle arrangementer og gudstjenester! 

 

   

  

* Fastelavnsgudstjeneste                        

En fast tradition her i Mørke kirke 

er årets fastelavnsarrangement i 

samarbejde med Mørke FDF. 

Søndag d. 15. feb. kl. 10. 30 

begynder vi med familie-

gudstjeneste, hvorefter vi slår 

katten af tønden, spiser pølser, 

fastelavnsboller og drikker saft og 

kaffe. HUSK der er præmie til 

bedste udklædning! 

* Foredrag i sognegården                

Vores ”gamle” kirkesanger, Jens 

Havskov, er en herre med mange, 

mange talenter. En af hans store 

passioner er Kina, og han vil 

torsdag d. 26. feb. kl. 19.30 

fortælle om sin spændende rejser 

til Kina – om landet, kultur, 

forskelligheder og ligheder.  

 

* Børnegudstjenester begynder      

Onsdag d. 25. feb. tager vi hul på 

endnu en omgang 

børnegudstjenester i Mørke kirke. 

Vi begynder kl. 17.30 med en kort 

gudstjeneste på børnenes 

præmisser, og bagefter går vi i 

sognegården og spiser sammen. 

Arrangementet er gratis og 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 tale om. Ring blot på 

tlf.: 51 52 74 46 

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2015 

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 

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  


