Mørke Sogns kirkesider
maj 2013
Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme,
svalen melder trindt om jord: ”Frostens tid er
omme!”
Sådan begynder en af mine absolut
yndlingssalmer – også kendt som ”Morten
Børups Majvise”. Ikke alene er den ældgamle
melodi (1582) vidunderlig, men også ordene
rammer så smukt, hvad det vil sige, når
foråret holder sit indtog i Guds smukke natur
og vores verden. Det er en salme, der synger
om menneskets og naturen enhed som Guds
gode skaberværk. "Kraft påny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår". For foråret gør bare
noget ved os! Foråret bringer en stemning i
vores inderste, som presser på for at blive delt
og lovprist: "Hvor er verden fager", som
Morten Brørup jubler med et herligt ord, som
nu vist desværre er ude af almindelig brug.
Alt er til Herrens pris. Ved hjælp af naturens
skønhed drager skaberen menneskets ånd og
tanke til sig, så vi ikke kan andet end at "takke
for livet".
Og hvis du synes, melodien virker bekendt, så
er det måske fordi, du har lyttet til
rådhustårnets klokker i Aarhus.
At kigge ud på de forårsgrønne træer hører til
de skønne, gratis glæder, og det får mig til at
tænke på en historie:
En familie var på campingferie - ude og nyde
sommerens glæder. Den 3-årige skulle vaskes.
Pigen ville i brusebad; men moderen ville
nøjes med vaskerummet, for det var gratis. Og
så startede en lavine af spørgsmål: ”Er sæben
gratis? Og vanddunken?” Og nede ved havet:
”Jo, Vesterhavet er gratis, og det er
muslingeskallerne også”. Det var straks
sværere med fiskene, hvordan forklarer man
en 3-årig, at fiskene er gratis, hvis man altså
selv fanger dem? Og det blev værre på
familiebesøget, ja ligefrem pinligt: ”Er maden
gratis?” spurgte hun. ”Jo, for gæsterne er den

gratis, men ikke for onkel og tante. De havde
jo købt kødet”, blev moderen ved.
Det blev ved, og det blev værre: ”Er kusiner
gratis, er sange, er græsplænen, er mandage?”
Efterhånden blev moderen bekymret: havde
de virkelig talt så meget om penge?
Så en dag faldt det forløsende ord. Mor og
datter plukkede de gratis æbler, og så spurgte
pigen: "Hvem er egentlig Grati?" Pigen havde
simpelthen gået ud fra, at alting måtte være
nogens, så alt det, der var gratis, måtte jo
tilhøre den mægtige hr. Grati. Den mægtige
hr. Grati som ejer både græsplænen og
kusinerne og Vesterhavet og mandagene.
Hvem hr. Grati er: "Det er Gud!" råbte
moderen oppe fra æbletræet. "Er det Gud?"
sagde pigen begejstret - "ja, det er et af Guds
navne. Jeg havde bare glemt det," svarede
moderen tilbage.
Det gratis er det, som vi får uden at have købt
det eller at have gjort os fortjent til det. Det
som vi får af ren nåde, som ordet gratis jo
betyder. Lige i denne tid lægger vi særlig
mærke til alt det, der kommer med foråret. Er
der noget smukkere end et gammelt æbletræ i
maj måned - fuldt af blomster?
Vi glemmer let alt det gratis, fordi vi tager det
som en selvfølge; men det er jo det gratis, der
giver livet fylde: Foråret, venskaber,
kærligheden, et smil, sange og salmer.
De gratis glæder er Guds gaver til os.
Nu er det snart pinse, og vi skal synge salmer
som "Du som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje", nummer 248 i
salmebogen: "Skin over vang som en morgen
med sang, morgen i maj, når det grønnes! ...
så på Guds nåde der skønnes!" (vers 2) - den
nåde, der betyder at "livstræet skyde af korsets
rod!" så vi alle kan "smage, at vor drot er
god." (vers 5).
Glædelig pinse!
Sognepræst Maria Rasmussen

Sang på Lindebo, Mørke
Jeg har længe holdt gudstjeneste på Lindebo
den første onsdag i hver måned. Det har været
en hyggelig fast del af præstekalenderen, men
nu vil vi dog prøve noget nyt. Derfor lægger
vi en fast sangformiddag i stedet. Her bliver
der mulighed for at synge både salmer og
årstidens sange. Hold øje med kirkebladet, for
alle er velkommen til at komme og synge
med!
Vi begynder kl. 11. og synger ca. en time.
Gudstjeneste på Rosengården, Hornslet
Den sidste onsdag i hver måned kl. 14.30
holdes der en kort gudstjeneste for centrets
beboere og andre interesserede. Efter
gudstjenesten drikkes der kaffe, synges fra
seniorsangbogen og hygges.
Skiftende præster.

Gudstjenester i det fri
Hvis vi nu er heldige, så fastholder foråret og
varmen sit faste greb om Danmark, og vi går
lyse og varme dage i møde. Det vil betyde, at
vi kan rykke gudstjenester ud i det fri: enten i
præstegårdshaven, på plænen ved
sognegården eller måske under æbletræerne.
Så ofte som vejret tillader det, og stemningen
er for det, vil vi forsøge os med alternative
gudstjenester hen over sommeren. Vi
begynder forhåbentlig Pinsedag med årets
første udendørsgudstjeneste kl. 10.30. Tag
gerne en hynde med, så ikke bænken bliver
for hård. Hvis vejret er imod os, rykker vi
naturligvis blot ind i sognegården.
Gudstjenester i det fri er en anderledes og
hyggelig måde at fejre gudstjeneste på – så vi
ses under Guds frie himmel hen over
sommeren i Mørke.

GUDSTJENESTELISTE
Søndag d. 5. maj: 5. s. e. påske

10.00

Konfirmation i Karlby kirke

Onsdag d. 8. maj

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 9. maj: Kristi Himmelfarts dag

10.30

Sognegården

Søndag d. 12. maj: 6. s. e. påske
Søndag d. 19. maj: Pinsedag

Ingen gudstjeneste
10.30

Mandag d. 20. maj: Anden pinsedag

Gudstjeneste i det fri
Ingen gudstjeneste

Søndag d. 26. maj: Trinitatis søndag

10.30

Karlby kirke

Onsdag d. 29. maj

14.30

Gudstjeneste - Rosengården

Søndag d. 2. juni: 1. s. e. trin.

10.30

Sognegården

Tirsdag d. 4. juni

11.00

Sang på Lindebo

HUSK: Kirkebilen kører til alle arrangementer både i Mørke og i Karlby – den skal blot
bestilles dagen før på tlf.: 86 99 54 00

Nyt fra menighedsrådet

Hvad gør jeg?
Fødsel:
I dag anmeldes alle fødsler af jordemoderen.
Hvis forældrene er ugifte og ønsker fælles
forældremyndighed udfyldes en ”omsorgs- og
ansvarserklæring”, som sendes til
Kirkekontoret i Hornslet.
Dåb:
Henvendelse til præsten for aftale om samtale
og dåbsdato.
Navngivning uden dåb:
Henvendelse til kirkekontoret i moderens
bopælssogn.
Vielse:
Kontakt præsten for samtale og dato for
vielsen. Prøvelsesattest indhentes og sendes
til Kirkekontoret i Hornslet.
Dødsfald:
Kontakt bedemand eller præst. Præsten og de
pårørende aftaler tidspunkt for samtale og
begravelse/bisættelse.
Navneændring:
Henvendelse til Kirkekontoret i Hornslet.

ENDELIG fristes man til at sige. Endelig
begynder det store arbejde med at tage
stilladset ned i kirkeskibet. Når stilladset i
kirkens store rum bliver taget ned, kan vi for
alvor begynde at fornemme, at arbejdet
skrider frem. Så mangler vi kun stilladset i
koret, hvor endnu et kalkmaleri har krævet
lidt flere arbejdstimer. Men alt i alt går det
fremad, og vi glæder os til at tage hul på
næste etape; gulvet i kirken, bænkene, orglet
og udenoms arealerne, som gerne skulle gøre
tilgangen til kirken meget nemmere for alle.
Provsten for Syddjurs provsti, Søren Peter
Hansen, har meldt sin afsked, og der skal
vælges en ny provst efter sommer. Det bliver
spændende at se, hvem der overtager, men fra
Mørke menighedsråd skal lyde tak for
samarbejdet og al held fremover til Søren
Peter Hansen.

Kommende menighedsrådsmøder
Alle attester og blanketter findes på
www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

Alle møder afholdes i Sognegården
Onsdag d. 12. juni kl. 19.00

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst Maria Rasmussen
Kirkevej 30, 8544 Mørke (Mandag er fridag)

Tlf.: 86 37 74 44
E-mail: mfra@km.dk

Menighedsrådsformand
Herdis Pedersen

tlf.: 86 37 73 06
E-mail: hep@fiber.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

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 til alle arrangementer. Bestilles dagen før)

Tlf.: 86 99 54 00

