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Månedens salme

Sommeren er over os….

Juni: 309 ”Bøj, o Helligånd, os
alle”

… forhåbentlig med sol, varme og
lyse nætter. Sommer betyder også
sommerferie – og det gælder for så
vidt også for kirken. For det er
ikke nogen hemmelighed, at haven
eller sommerhuset trækker mere i
os end kirkegang søndag
formiddag. Og sådan skal det
være. Derfor drosler vi også lidt
ned for de ”almindelige”
gudstjenester og forsøger med lidt
andre ting.

Juli: 494”Kærlighed fra Gud”
August: 727 ”Gud, du fra dine de
herlige højeloftssale”
Juni: ”Bøj o Helligånd” er en kort
salme, hvis fokus ligger – ikke
overraskende – på Helligåndens
kraft. Men hele treenigheden bliver
prist i salmens andet vers, og
derfor skal salmen synges her i
juni, hvor både Pinse og
trinitatistiden har plads.
Juli: ”Kærlighed fra Gud” er juli
måneds salme og udtrykker en
tanke, som Søren Kierkegaard
skrev skiftet Kiærlighedens
Gierninger:”Kjerlighedens skjulte
Liv er i det Inderste,
uudgrundeligt, og da igjen i et
uudgrundeligt Sammenhæng hele
Tilværelsen. Som den stille Søe
grunder dybt i de skjulte
Kildevæld, hvilket intet Øie saae,
saaledes grunder et menneskes
Kjerlighed endnu dybere, i Guds
Kjerlighed”. Salmen var egentlig
placeret blandt bryllupssalmer,
men passer nok bedre til
trinitatistiden, hvorfor den er
blevet flyttet.
August: ”Gud, du fra dine” skal
synges i august i Mørke kirke,
hvor markerne står høstklare og
jordens rigdom står tydeligst for
os. Salmen minder os om, at Gud
må takkes for jordens udbytte.

Pinsegudstjeneste i haven
Pinsedag søndag d. 8. juni kl.
10.30 holder vi gudstjeneste i det
grønne under det store træ i
præstegårdshaven. Efter
gudstjenesten inviteres alle til at
nyde deres medbragte mad og
drikke sammen i haven, hvor der
vil være leg for børnene og
hyggeligt samvær for de voksne.
Alle er meget velkomne. Husk et
tæppe, madkurv og godt
sommerhumør.
Gospelkoncert i Mørke kirke
Årets byfest i Mørke sparkes i
gang med et brag af en koncert i
kirken med vores egen organist,
Gunnars, gospelkor! Kirken
kommer til at gynge, og den
fantastiske stemning kan ikke
andet end smitte af på alle, der
finder vej til kirken denne mandag.
Så sæt kryds i kalenderen til en
festlig aften mandag d. 9. juni kl.
19.30. Det er naturligvis helt gratis
og kirkebilen kører.

Gudstjeneste med frokost
Torsdag d. 10. juli kl. 11.00
inviterer vi alle til hverdagsgudstjeneste med efterfølgende
frokost i sognegården. I år vil vi
forsøge at formindske vores
madspil ved at indføre tilmelding
til arrangementet. Derfor må du
meget gerne sende en mail til mig
på mfra@km.dk eller ringe på tlf.:
51 52 74 46 og tilmelde dig
frokosten. Det er naturligvis stadig
ganske gratis for alle at deltage.
Tilmelding senest tirsdag d. 8. juli
Gudstjeneste på Rosenholm Slot
Søndag d. 20. juli kl. 10.30
afholder Mørke, Ådalen og
Hvilsager/Lime pastorater
fællesgudstjeneste på Rosenholm
Slot. Jeg er prædikant, mens de
andre sogne stiller personale til
rådighed. Efter gudstjenesten kan
jeg kun opfordre til, at man finder
et dejligt sted i parken og nyder sin
medbragte mad. Forhåbentlig er
vejret med os denne sommerdag,
så vi kan tilbringe nogle dejlige
timer i den smukke park.
Mød os i Mørke
Lørdag d. 23. august kl. 11-15
afholdes markedsdagen ”Mød os i
Mørke” for tredje år i træk.
Succesen gentages, og kirken er
selvfølgelig med til en dag, som
står i byens, fælleskabets og
hyggens tegn.
Rigtig god sommer til alle og på
gensyn i og omkring kirken!
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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.
Alle attester og blanketter findes
på www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

Præstens hjørne

Samarbejde med Mørke skole

I skrivende stund har jeg netop
sagt farvel til årets konfirmander.
Og som altid var det fra min side
en følelsesmæssig afsked. For
hvert år overvældes jeg af de unge
menneskers dygtighed og dybe
tanker, deres oprigtighed og
nysgerrighed. Og at se dem sidde i
kirken i deres smukkeste tøj med
stolte forældre ved deres side er
noget helt specielt. Og jeg
fornemmer, at denne stemning
deles af konfirmanderne selv. I
Kristeligt Dagblad kunne man læse
om en bekymring, som er opstået i
kølvandet på den nye skolereform;
at de unge mennesker vil vælge
kirken og konfirmationen fra, fordi
de skal være så længe i skole.
Bekymringen opstod efter en
udtalelse fra undervisningsministeren om, at konfirmationsundervisningen muligvis kunne
lægges uden for skolens
almindelige undervisningstid. Det
vil altså sige, at vi præster først
kan planlægge undervisning sent
eftermiddag, om aftenen eller i
weekenderne. Og det mener flere,
ville skræmme konfirmander væk.
Hvilke konsekvenser den nye
reform har for konfirmandundervisningen, kan vi kun gisne
om. Landet over forsøger skoler og
kirker at nå til enighed om
fordeling af timer, men det er et
stort puslespil for alle – ikke
mindst skolen, som skal finde sig
til rette med nye regler, rammer og
retningslinjer.

Jeg blev inviteret til møde på
Mørke skole hos Annie Wernblad
for netop at diskutere den nye
reform og finde en løsning, som
alle parter får det bedste ud af;
både kirke, skole og vigtigst af alt
de unge mennesker.
Konfirmander 2014-2015
Næste års undervisning bliver
derfor bliver en del anderledes end
førhen, da det bliver en blanding
mellem eftermiddagstimer (1415.30), halve dage (8-11.30 el. 1215.30) og hele dage (8-15.30). Jeg
ser det som en stor gevinst, at jeg
nu kan have de unge mennesker en
halv eller hel dag. Det giver
nemlig bedre muligheder for
fordybelse eller udflugt. Så jeg
glæder mig allerede til september,
hvor næste hold rykker ind!
Vi begynder med forklaringsgudstjeneste d. 21. sep. kl. 10.30.
Minikonfirmander 2014
Undervisningen kommer til at
ligge efter skoletiden, dvs. kl.
13.35-15.00. Undervisningen er
helt frivilligt, men vi plejer at have
det vældig hyggeligt. Vi begynder
undervisningen i uge 44 og slutter
af med Luciaoptog d. 14. dec.
Det er endnu ikke fastsat hvilken
ugedag, der er undervisning for
minikonfirmander og konfirmander
Mere information følger gennem
skolen.
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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,
Ann Rosendahl Pedersen
Tlf.: 23 83 45 55
E-mail:
ann.pedersen@rosenholms.net

Menighedsrådsmøder
Den anden onsdag i hver måned
holder vi menighedsrådsmøde ved
Mørke kirke. Har du nye idéer,
ønsker om koncerter, foredrag eller
nye tiltag så kontakt endelig en fra
rådet eller kom selv og deltag i et
møde – møderne er offentlige.

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.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 8. juni

10.30

Pinsedag i præstegårdshaven *

Mandag d. 9. juni

19.30

Gospelkoncert *

Kasserer:
Leif Nielsen
Tlf.: 86 37 71 62

Onsdag d. 11. juni

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 22. juni

10.30

Gudstjeneste

Kirkeværge:
Niels Peter Jensen
Tlf.: 86 37 72 21

Søndag d. 29. juni

10.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Tirsdag d. 1. juli

11.00

Sang på Lindebo

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Søndag d. 6. juli

10.30

Gudstjeneste

Torsdag d. 10. juli

11.00

Gudstjeneste med frokost *

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

Søndag d. 13. juli
Søndag d. 20. juli

10.30

Gudstjeneste Rosenholm Slot *

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 27. juli

10.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Søndag d. 3. august

10.30

Gudstjeneste

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

Ingen gudstjeneste i Mørke

Søndag d. 10. august

Ingen gudstjeneste i Mørke

Onsdag d. 13. august

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 17. august

10.30

Gudstjeneste

Lørdag d. 23. august

11.00

Mød os i Mørke på skolen *

Søndag d. 24. august

10.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Søndag d. 7. september 16.00
* = omtale på side 1 af kirkesiderne

Gudstjeneste v. Eva Pedersen

