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Månedens salme

Endnu et hold rykker ind

Nr. 731 ”Nu står der skum fra
bølgetop”

Søndag d. 8. sep. åbnede vi
Karlby kirke til en lidt
anderledes gudstjeneste, nemlig
en forklaringsgudstjeneste.
Mest af alt var det for de nye
konfirmander, som skal lære om
gudstjenestens opbygning som
led i deres undervisning, men
alle kirkegængere, dåbsfølge og
selv præsten fik noget ud af
søndagens gudstjeneste. For det
er altid lærerigt at sætte ord på,
hvorfor vi gør, som vi gør. Det
er helt sikkert ikke sidste gang,
vi afholder en sådan
forklaringsgudstjeneste!

Månedens salme er en nyere
salme skrevet i 1990 af Lars
Busk Sørensen. Salmen er
skrevet, mens Lars Busk boede
ved Harboøre ved Vesterhavet
og blev optaget i Tillæg til
salmebogen i 1994 inden den
endelig kom med i 2002.
Salmen er skrevet over samme
tema, som findes i ”lær mig, o
skov, at visne glad”, på hvilken
melodi den også kan synges.
Dog komponerede Henning
Wellejus i 1993 salmens egen
melodi, som også vil være den
melodi, vi i Mørke kirke vil
synge den på i oktober måned.
Salmen er et viljefast forsøg på
at finde livstegn i efterårets
forgængelighed. I salmens vers
forsøger det moderne menneske
at finde trøst og mening, og
kommer frem til den
erkendelse, at det kristne
evangeliums krav om kærlighed
ikke kender forskel på ung og
gammel og derfor udtrykker
Guds vedkendelse af livet til
enhver tid og alder.

Siden sidst
Foredrag: Onsdag d. 18. sep.
var der fuldt hus i sognegården.
Mange havde fundet vej til
konfirmandstuen for at høre det
første foredrag i rækken under
overskriften ”Et liv med troen”.
Denne aften havde vi inviteret
to spændende mennesker fra
Jehovas Vidne til at fortælle om
deres liv som vidner. Det var
både oplysende og spændende
at høre dem fortælle, og
spørgelysten var stor, da ordet
blev frit. En rigtig dejlig aften!
Næste foredrag er d. 21. okt.
kl. 19.30, hvor vi skal høre om
Indre Mission. Jeg håber, vi
igen kan fylde sognegården og
blive meget klogere på
hinanden.

Arrangementerne er naturligvis
ganske gratis, og
menighedsrådet serverer kaffe
og lidt lækkert. Kirkebilen
kører. Læs mere om Jehovas
Vidner på www.jw.org og Indre
mission på
www.indremission.dk
Dåb: Det er efterhånden længe
siden, jeg har oplyst navne på
dåbsbørn her i bladet. Fremover
kommer navnene til at stå her
på den første side af vores
kirkesider. Her er alle de søde
børn og voksne, vi har døbt i
2013 indtil nu:
- Mads Kuhr Knutson
- Samuel Jackson Kejlberg
Nielsen
- Sylvester Louie Lorentzen
- Axel Ringtved Dannemand
Frederiksen
- Arthur Aqissiaq Lundblad
- Mia Løvendahl Laursen
- Emilie Lejbach Vindum
- Asmus Simon Hübschmann
Martensen
- Arne Martensen
- Andreas Ivan Martensen
Tillykke med dåben!
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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.

Mandag d. 16. sep. var jeg i
Aarhus teater og se
forestillingen ”10 bud på
grundlæggende forståelse af
verden”. Forestillingen – eller
måske foredraget –
præsenterede 10
foredragsholderes bud på en
verdensforståelse. Vi mødte
både en zenbuddhist, en
kvantefysiker, en kunstner, en
filosof og flere andre. Kirstine
Helboe Johansen gav et bud på,
hvordan den kirkelige og
kristne forståelse af verden ser
ud. Og jeg vil kort forsøge at
gengive hendes pointer, fordi de
faktisk siger en hel masse om
vores kristne fællesskab.

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

To verdner mødes
Kirstines første pointe var, at vi
faktisk skal forholde os til to
verdner; denne synlige,
sansbare verden vi lever i og
den guddommelige, usynlige
verden. Og denne balancegang
– mellem det synlige og det
usynlige – repræsenteres i en
religiøs institution, nemlig
kirken. Kirken er i høj grad en
menneskelig institution – lavet
af mennesker og for mennesker
– men den har samtidig som sin
opgave at fastholde
bevidstheden om en større
orden. Kirken er det fællesskab,
hvor man støtter hinanden i, at

denne usynlige, guddommelige
orden findes. Derfor, mener
Kirstine Helboe, er religion og
kirken ikke noget vi har, men
noget vi gør.
Hvad kommer det mig ved?
Det er særligt ved de store
livsritualer (dåb, begravelse,
vielse), at denne usynlige
verden og højere orden giver
mening i det enkelte menneskes
liv. Her er fokus, at den større
verdensorden, den usynlige
verden, griber forandrende ind i
den enkeltes liv. Her viser
guddommen sig direkte
magtfuld i verden, fordi man ud
fra social overenskomst
anerkender, at i det øjeblik
bliver verden forandret. Det er
vigtigt, fordi man i de ritualer
ikke kun viser, at en større
verdens orden findes, men også
at den virker.
Konklusion
Meningen med verden ifølge
kristendommen er, at vi skal
leve i den synlige verden, men
efter den usynlige verdens
standarder. Det er en svær
opgave, og derfor er religion
ikke noget man har i hovedet,
men noget man gør i fællesskab
– man er religiøs sammen – og
på den baggrund også hver for
sig.
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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@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
Kirkesanger (vikar):
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

BUSK-gudstjeneste
Igen i år inviterer vi til BUSKgudstjeneste i Mørke kirke.
BUSK står for Børn-UngeSogn-Kirke og er en årlig
begivenhed, som forsøger at
sætte fokus på forkyndelse for
børn og unge. Derfor laver vi
sammen med FDF et brag af en
børnegudstjeneste. Så tag far og
mor i hånden og kom til en sjov
gudstjeneste for alle aldre
søndag d. 27. okt. Efter
gudstjenesten vil der være saft,
kaffe og kage. Gudstjenesten
gør det ud for den første
børnegudstjeneste.

Alle Helgen
Søndag d. 3. nov.. kl. 19.30 i
sognegården mindes vi alle
dem, som vi i årets løb har
måttet tage afsked med her i
Mørke. De dødes navne vil
blive læst op og gudstjenesten
vil have fokus på savnet, tabet
og sorgen, men også på håbet,
kærligheden og taknemligheden
over alt det, som vi giver
hinanden. Under gudstjenesten
vil der være plads til tanker og
lystænding. Efter gudstjenesten
kan man få et lys og sætte det
på sine kæres grav.
Gudstjenesten er for alle.

Gudstjenesteliste
Tirsdag d. 1. okt.

11.00

Fællessang på Lindebo

Søndag d. 6. okt.

10.30

Gudstjeneste i sognegården
”Hvad skal barnet hedde” på
Mørke bibliotek

Mandag d. 7. okt.

Onsdag d. 10. okt.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 13. okt.

10.30

Gudstjeneste i sognegården

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

Søndag d. 20. okt.

10.30

Gudstjeneste i Karlby kirke

Mandag d. 21. okt.

19.30

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

Foredrag i sognegården ”Et liv
med troen – Indre Mission”

Søndag d. 27. okt.

10.30

BUSK-gudstjeneste for børn

Onsdag d. 30. okt.

14.30

Gudstjeneste på Rosengården,
prædikant Maria Rasmussen

Søndag d. 3. nov.

19.30

Alle Helgen gudstjeneste i
sognegården

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

