
 

 

Månedens salme 

730 ”Vi pløjed og vi så’de” 

Matthias Claudius, 1782  

Salmen er oversat fra engelsk af 

Jakob Knudsen i 1891(salmen er 

oprindeligt tysk) og blev hurtigt 

sunget ind og optaget i salmebogen 

i 1953.  

Som høstsalme er Jakob Knudsens 

gendigtning ligetil. Dens 

raffinement er perspektiveret. 

Salmens udgangspunkt er 

høstgudstjenestens, og dermed den 

overståede høst, hvorfra der ses 

tilbage på markarbejdets 

begyndelse og frem mod, hvad 

mennesket burde give Gud til 

gengæld. Salmen forudsætter, at 

arbejdet er gjort i håb (v. 1), 

overladt til tro på den Gud, der 

giver væksten (v. 2), og takket for 

med kærlighed, selv af et ringe 

hjerte (v. 3). Den urkristne 

treklang; tro, håb og kærlighed, er 

således salmens grundtema.  

Mange vil dog kende salmen i 

andre sammenhænge, idet salmens 

”omkvæd” ofte bliver brugt som 

bordvers eller aftenvers inden 

sengetid. Selv husker jeg salmens 

”omkvæd” som fast del af FDF-

tiden i Solbjerg, hvor jeg er vokset 

op. Så tonerne og ordene er 

velkendte for mig som for de fleste 

– og jeg glæder mig til septembers 

gudstjenester vil blive fyldt med de 

gode ord, at ”alle gode gaver, de 

kommer ovenned, så tak da Gud, ja 

pris da Gud, for al hans 

kærlighed”. 

 

Så er vi i gang igen… 

Skøn sommertid er så småt ved at 

blive til skøn sensommertid. Vejret 

er skiftet, og sommerens 

magelighed bliver lagt væk til 

næste år. Også kirkerne rundt om i 

landet har holdt ”sommerferie”, og 

skruet lidt ned for blusset og 

udvalget af arrangementer og 

gudstjenester. Sådan har det også 

været i Mørke. Men det varer ikke 

længe før kirke og sognegård igen 

gerne skulle summe af liv.  

Konfirmander 

Årets konfirmander bliver budt 

velkommen d. 21. sep. kl. 10.30 i 

Mørke kirke til en særlig opstarts- 

og forklaringsgudstjeneste. Her vil 

hver del af gudstjenesten kort blive 

forklaret, og efterfølgende holder 

jeg et kort opstartsmøde for 

konfirmanderne og deres forældre. 

Men det betyder bestemt ikke, at 

gudstjenesten kun er for dem – nej, 

alle er velkommen! 

Minikonfirmander 

Årets minikonfirmander fra 3. 

klasse begynder først senere på 

året, men I skal nok få information 

med hjem gennem skolen, når 

tiden nærmer sig. Undervisningen 

kommer til at ligge om onsdagen 

kl. 13-14.30. Og sæt allerede nu 

kryds i kalenderen d. 14. dec., 

hvor vi holder afslutning med 

luciagudstjeneste og hygge.  

Foredrag om ”Et liv med troen” 

Successen fra efteråret fortsætter, 

hvor vi endnu engang vil invitere 

spændende mennesker til at  

 

 

 

 

 

fortælle om deres liv og hverdag 

med troen. Vi arbejder stadig på 

det endelige program, men hold 

godt øje med opslag i byen, på 

Facebook og i avisen. Alle 

foredrag er naturligvis gratis, og 

kirkebilen kører. 

Børn i kirken giver smil 

Siden jeg kom til, har vi holdt 

mange skønne børnegudstjenester i 

Mørke kirke. Dejlige børn og 

dejlige forældre har støttet op om 

tiltaget og tilbringer nogle timer 

sammen den sidste onsdag i hver 

måned i vintertiden. Og jeg glæder 

mig meget til at starte op igen d. 

29. oktober kl. 17.30. 

Døbte i Mørke kirke 

Tobias Astrup Sørensen 

Emil Vendelbo Berggreen 

Julie Erdmann Lorentzen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 
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Udlejning af sognegården 

Af og til får vi forespørgsel på 

udlejning af sognegårdens 

lokaler til barnedåb, fest og 

andre begivenheder. Vi udlejer 

dog kun til begravelseskaffe, 

og henviser i andre tilfælde til 

de andre tilbud i byen.  

Lejebetingelser: 

- Vi kan max. dække op til 65 

- Leje af sognegård: kr. 500  

         eks. personale 

- Sognegården kan lejes med            

         og uden personale 

- Henvendelse ang. leje: 

         Niels Peter Jensen 

         Tlf.: 86 37 72 21 



 

 

 

 

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 på www.borger.dk og 

sendes til Hornslet kirkekontor. 

Dødsfald: 

Kontakt bedemand eller præst. 

Præsten og de pårørende aftaler 

tidspunkt for samtale og 

begravelse/bisættelse. 

Navneændring eller nye attester: 

Henvendelse til Hornslet 

kirkekontor. 

Hornslet kirkekontor 

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 

Alle attester og blanketter findes 

på www.personregistrering.dk 

 

Se mere på www.folkekirken.dk 

Præstens hjørne - høst 

Hvert år er lige nervepirrende for 

landets landmænd - for hvordan vil 

udbyttet være i år? 

Høsttiden er en livsbekræftende 

tid. De små frø har omsider sat 

kerne. Slid og slæb bliver belønnet 

med afgrøder - nogle år bedre end 

andre, men afgrøder bliver det til 

hvert år. Og det er der grund til at 

glædes over og takke for. Det er jo 

også derfor, at der hvert eneste år 

fejres høstgudstjenester rundt om i 

landet. Høstgudstjeneste er en fest, 

hvor vi alle glædes sammen med 

landmændene over, at høsten er 

kommet godt i hus, som kan give 

os alle brød på bordet. Sådan har 

det været i generationer.  

 

Men høstgudstjeneste er mere end 

bare landmandens glæde og 

lettelse over høsten. 

Høstgudstjeneste er nemlig også en 

fest, hvor vi mennesker i al 

almindelighed får lejlighed til at 

takke for alt det, vi får skænket - 

lige fra de frugter og grøntsager vi 

selv kan plukke i haven - til det 

dagligt fornødne fra supermarkedet 

- til selve livet vi har fået givet 

som gave.  

 

Høstgudstjeneste var (og er) et 

udtryk for tak for det overskud, 

man havde fået, men samtidig var 

det også et udtryk for, at man ville 

dele af sit overskud til dem der 

intet havde. Og netop takken og 

viljen til at dele med sit 

medmenneske, er overskrift for 

enhver høstgudstjeneste. 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes en beretning fra krigens 

tid, hvor der var megen elendighed 

i Tyskland. Det var i Berlin. 

Apotekeren lå syg. En dag kom 

postbuddet med en pakke fra én af 

apotekerens venner. I pakken lå et 

halvt brød. Det skulle apotekeren 

have, så han kunne komme til 

kræfter. Men apotekeren tænkte: 

Mine naboer har en lille datter - og 

jeg er jo trods alt gammel. Hun har 

mere brug for brød end jeg. Og han 

fik brødet bragt til naboen. 

Nabokonen kom til at tænke på en 

gammel enke, som boede øverst 

oppe i ejendommen. Og der var 

koldt og vådt deroppe. Brødet blev 

båret derop. Men enken havde en 

datter, som boede i ejendommens 

kælder. Hun var alene med tre 

børn og hendes mand var meldt 

savnet ved fronten. Enken vidste, 

hvor lidt mad de tre havde. Brødet 

blev båret derned. Men den enlige 

mor tænkte: Apotekeren er syg, 

han, som gav os gratis medicin da 

min lille pige var syg. Han har 

mere brug for brødet end os. Da 

apotekeren fik brødet, genkendte 

han det. Og han gemte brødet i et 

skab. Brødet var blevet helligt for 

ham - et tegn på den kærlighed, der 

skaber overflod ved at dele. 

 

Brød er en gave. Høsten giver os 

mulighed for at bage brød. I kirken 

deles, der hver søndag et brød ud, 

som nok ikke ser ud af meget, men 

det gives af Gud i kærlighed - 

netop den kærlighed, der skaber 

overflod ved at dele.  

På gensyn til høstgudstjeneste og 

frokost søndag d. 5. okt. kl. 10.30  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 7. sep.  16.00 Gudstjeneste v. Eva Pedersen 

Onsdag d. 10. sep. 19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 14. sep.   Ingen gudstjeneste 

Søndag d. 21. sep. 10.30 Opstartsgudstjeneste – se omtale 

Søndag d. 28. sep.   Ingen gudstjeneste 

Søndag d. 5. okt.  10.30 Høstgudstjeneste – se omtale 

Onsdag d. 8. okt.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 12. okt.  10.30 Gudstjeneste 

 

   

 

Opstartsgudstjeneste d. 21. sep.          

Søndag d. 21. sep. kl. 10.30 siger 

vi velkommen til årets nye 

konfirmander ved en særlig 

opstarts- og 

forklaringsgudstjeneste. 

Gudstjenesten er, som den plejer, 

men jeg vil knytte korte 

forklaringer til hvert led i 

gudstjenesten. Så er du nysgerrig, 

eller vil du bare gerne vide, 

hvorfor vi gør, som vi gør, så kom 

i kirke d. 21. sep. kl. 10.30. 

Høstgudstjeneste med frokost 

Traditionen tro inviterer vi til 

høstgudstjeneste med efterfølgende 

frokost søndag d. 5. oktober kl. 

10.30. HUSK: tilmelding til 

præsten på mfra@km.dk eller tlf.: 

51 52 74 46 for at mindske vores 

madspild. Arrangementet er 

naturligvis gratis, og kirkebilen 

kører.  

 

En lidt tynd gudstjenesteliste? 

Sidder du og tænker, at 

gudstjenestelisten ser lidt tynd ud i 

september? Så er forklaringen 

ganske enkel, nemlig at præsten 

holder sommerferie ret sent i år. 

Men fortvivl ikke, du kan altid 

finde en gudstjeneste i kirkerne i 

nærområdet.  

Søndagsgudstjeneste kl. 16.00               

Søndag d. 7. sep. holder 

sognepræst Eva Pedersen 

eftermiddagsgudstjeneste i Mørke 

kirke – slut søndagen med 

salmesang og nærvær. 

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.   
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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 

Kasserer: 

Orlov – henvendelse til 

menighedsrådsformanden 

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 

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  

mailto:mfra@km.dk

