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Månedens salme

Så meget liv i sognegården

Nr. 732: ”Dybt hælder året i sin
gang”

Det er en ren fryd at kigge ned
over kalenderen for
sognegården i disse dage. For
der sker rigtig meget. Vi holder
gudstjeneste næsten hver
søndag, har besøg af
konfirmander fra
Firkløverskolen hver onsdag,
konfirmander fra Mørke skole
torsdag morgen og
minikonfirmander torsdag
eftermiddag. Dertil kommer
foredrag, møder og andre
sognearrangementer. Så det er
fantastisk at have så dejlige
rammer om kirkens arbejde.

Når vi poetisk siger, at ”året
hælder”, så mener vi, at det er
ved at ”rinde ud”; det er ved at
blive tømt for indhold. Tilbage
er kun grumset i bunden af
kanden, eller den sidste dovne
slat i flasken. Og et er der jo
ikke meget ved!
Henrik Nordbrandt har skrevet
et digt om november, der
rammer den modløse stemning
meget godt: “Året har 16
måneder: November, december,
januar, februar, marts, april,
maj, juni, juli, august,
september, oktober, november,
november, november,
november.” Men i den tilstand
af sorg og opgivenhed sker der
noget! Der er noget, som
forbliver gennem al
elendigheden. Det er Guds
kærlighed. Det er det kristne
håb. Det skal ikke blive ved
med at være november – der
kommer ”en evig vår, trods
vinterstorm og død”. Og hele
salmens stemning rummes
næsten i ordet ”trods” (v.8). For
salmen handler om håbet, der
som en spire trodser vinterens
frosne jord.

Den travle tid
Og de gode omgivelser kommer
til sin ret, når vi om lidt går ind
i en af kirkens meste travle
tider; julen. Vi begynder med
den traditionsrige 1. søndag i
advent kl. 14.00, med
gudstjeneste i børnehøjde,
optog gennem byen, julehygge
og juletræstænding på stationen.
Tirsdag d. 3. dec. k.19.30
holder vi julekoncert i kirken
med Viby koret. Samme dag
holder vi også sangformiddag
på Lindebo med julesange,
julehygge og julefortælling kl.
11.00. Søndag d. 15. dec. kl.
10.30 holder vi afslutning for
årets minikonfirmander i kirken
med diplomoverrækkelse og
Lucia-optog.

Alle byens institutioner,
dagplejer og skolen er
naturligvis også mere end
velkommen i kirken – men
datoerne er endnu ikke på plads.
Så hvis I har lyst til et julebesøg
i kirken, så kontakt mig endelig.
Siden sidst
Søndag d. 29. sep. holdt vi
høstgudstjeneste, og i den
forbindelse samlede vi ind til
ofrene for urolighederne i
Syrien. Så med glæde kunne jeg
indbetale kr. 947,50 til
Folkekirkens Nødshjælps
arbejde. Tak til alle for
høstofret, de falder på et tørt
sted.
De store kastanjetræer, der før
stod lige foran kirkens
våbenhus, er nu blevet fældet.
Det er naturligvis altid sørgeligt
at fælde nogle så flotte og store
træer, men hvor har det også
givet meget luft til kirken. Så
mon ikke vi bliver glade for det
i længden, når det store arbejde
med udenoms arealerne er
færdigt? Og bær over med, at
kirkegården nu er blevet en
arbejdsplads, for det hele bliver
så flot!
Dåb
Søndag d. 20. okt. i Karlby
kirke: Nikolaj Eisenreich
Bjerregård.
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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 der præcis
34 dag til, at Mørke kirke åbne
igen! Og jeg glæder mig mere
end ord kan skrive. For hvor er
det svært at være præst, kirke
og menighed uden en kirke.
Men nu hvor forløsningen er
indenfor rækkevide, så løber der
en masse tanker gennem et
præstehoved.

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

Tak er kun et fattigt ord…
… Men ikke desto mindre helt
på sin plads. For en så
omfattende renovering har
krævet meget af både
menighedsråd, menighed og
betjening. Og her på falderebet
er det vist på sin plads at sige
tak til dem alle sammen.
Tak til et hårdt kæmpende og
knoklende menighedsråd, som
har måttet slås med budgetter,
deadlines, uforudsete
udfordringer, Nationalmuseet
og en enorm bunke valg ang.
kirkens nye udtryk. Jeg ved, at I
er trætte, og glæder jer måske
endda mere end jeg til at kunne
sætte punktum for kirkens
renovering – men hvor har I
kæmpet, og hvor er det en
enorm opgave, I har formået at
løfte! Tak til hver enkel af jer
for jeres arbejde, engagement
og mod!

Men også menigheden har
været dybt berørt. For uanset
om man bruger kirken ofte eller
til højtider, så betyder kirken
rigtig meget, når store ting er på
spil. Ved dåb, bryllup,
begravelse og konfirmation har
”vores” kirke en stor betydning.
Derfor har mange af jer også
måttet ”nøjes” med alternativer
– og selvom det har været hårdt
og træls, så har I alle taget det
med oprejst pande og fået det
bedste ud af det. Så tak for jeres
tålmodighed og overbærenhed!
Betjeningen har også måttet
indordne sig under skiftende
arbejdspladser. Men med fælles
hjælp og altid godt humør, så er
det lykkes at skabe gudstjeneste
uanset hvor, vi har været! Så tak
for jeres gode humør og gå-påmod i en omskiftelig hverdag.
Og ikke mindst tak til alle de
kirker – især vores faste
lånekirke i Karlby – som vi har
måttet søge til, når kirkens rum
var en nødvendighed. Der har
været stor forståelse hele vejen
rundt, og vi siger tusind tak for
lån af alle jeres smukke kirker!
Sidst men ikke mindst tak til
alle jer, som trods manglende
kirke stadig er kommet til
gudstjenester i sognegården!
På gensyn i Mørke kirke d.
24. nov. kl. 14.00!
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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,
Herdis Pedersen
Tlf.: 24 98 78 00
E-mail: hep@outlook.dk
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

”Et liv med troen” – Foredrag 3
Tredje foredrag i rækken løber af
stablen d. 14. nov. kl. 19.30 i
sognegården. Denne gang får vi
besøg af Hawa, som vil fortælle os
om at leve som muslim i Danmark.
Der vil være rig mulighed for at
stille spørgsmål og blive meget
klogere. Menighedsrådet sørger for
kaffe og kage. Kirkebilen kører.

Kirkeindvielse i Mørke!
Så kom dagen endelig. Søndag d.
24. nov. kl. 14. åbner vi dørene til
vores nye kirke. Biskoppen
kommer og genindvier kirken, og
det er også ham, som prædiker.
Efter gudstjenesten vil der være
traktement i kirken, mens man kan
kigge nærmere på kirken. ALLE er
velkommen og kirkebilen kører.

Børnekulturnat i Hornslet
Traditionen tro inviterer kirkerne i
det gamle Rosenholm til
Børnekulturnar i Hornslet kirke. I
år er overskriften ”lys op i natten”
– og i kirken er der stjernetræf!
Alle er velkommen til to
forestillinger kl. 17.30 og kl. 18.30

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
tavshedspligt.

Gudstjenesteliste
Søndag d. 3. nov.

19.30

Alle Helgen i sognegården

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

Onsdag d. 6. nov.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 10. nov.

10.30

Gudstjeneste i sognegården

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Onsdag d. 13. nov.

19.30

Ungdomsgudstjeneste i Rønde
Hallen for konfirmander

Torsdag d. 14. nov.

19.30

Foredrag ”Et liv med troen” 3

Fredag d. 15. nov.

17.30

Børnekulturnat i Hornslet

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

Søndag d. 17. nov.
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

Ingen gudstjeneste

Onsdag d. 20. nov.

19.00

Menighedsmøde

Søndag d. 24. nov.

14.00

Kirkeindvielse

Onsdag d. 27. nov.

17.30

Børnegudstjeneste

Søndag d. 1. dec.

14.00

Julegudstjeneste i Mørke kirke
med optog og juletræstænding

