
 

 

 

 

 

 

 

Månedens salme 

345 ”Guds menighed er jordens 

største under” 

Ronald Fangen, 1942.  

Dansk 1989 

Salmen er norsk, blev optaget i 

Indre Missions ”Hjemlandstoner” i 

1989 og fandt vej til Den Danske 

Salmebog i 2002-udgaven. Salmen 

henviser i sin bibelhenvisning til 

Matt 16,18, ” Og jeg siger dig, at 

du er Peter, og på den klippe vil 

jeg bygge min kirke, og dødsrigets 

porte skal ikke få magt over den”. 

Men salmen handler slet ikke om 

apostlen Peter og udtrykker 

hverken det romersk-katolske 

kirkesyn eller udlægger på anden 

vis Jesus-ordet om kirken på 

klippen. Derimod taler den poetisk 

om kirkens urokkelighed trods 

ydre omskiftelser, som 

salmedigteren oplevede det under 

anden Verdenskrig.   

Mange mener, at den i højere grad 

forholder sig til 

Matthæusevangeliets kapitel 24, 

hvor Jesus forudsiger de sidste 

tiders tegn. En tekst som vi 

prædiker over i trinitatistiden (efter 

første tekstrække).  

Hvorom alting er, så skal vi i marts 

måned synge denne salme og fryde 

os ved ordene ”Så kommer dagen, 

da alt had skal smelte som sne og 

is for sol og sommervejr”.  

 

 

 

 

 

Gentagelser – men vigtig info 

Selvom I kunne læse det samme i 

sidste nummer af 8544, så tillader 

jeg mig at skrive det igen, så 

informationen kommer ud til flest: 

BØRNEGUDSTJENESTER: 

Vi har stor succes med vores 

børnegudstjenester med 

fællesspisning – og det er SÅ 

dejligt! Desværre er vi ved at 

drukne i succes, og har et par 

gange stået med for lidt mad. Og 

andre gange for meget! Derfor vil 

vi for eftertiden gerne have 

TILMELDING til spisningen 

mandagen inden på sms: 51 52 74 

46 eller mail: mfra@km.dk. Og 

husk; børnegudstjenesterne er for 

alle og ligger den sidste onsdag i 

måneden.  

Desuden kommer maden til at 

koste lidt for de voksne. For 

voksne koster det kr. 25, mens 

børn spiser ganske gratis.  

FOREDRAG MM. 

Også i forbindelse med vores 

foredrag, arrangementer og 

sangaftner i sognegården bliver der 

en lille ændring. Det er altid rigtig 

hyggeligt at være sammen i 

sognegården med gode ord og 

kaffe og kage. I fremtiden er 

arrangementerne stadig gratis, 

men kaffe og kage/brød kommer 

til at koste kr. 25 pr. mand.  

 

 

 

 

 

 

 

Al betaling skal være med til at 

dække de udgifter, vi har til 

arrangementerne bl.a. honorar til 

foredragsholderne mv. Og vi håber 

meget, at I vil tage godt imod de 

nye tiltag og stadig bakke op om 

menighedslivet i kirke og 

sognegård! 

Udlejning af sognegård: 

Udlejning af sognegården til 

begravelseskaffe kan fremover kun 

ske med betjening, og al udlejning 

går gennem vores husmor Karen 

Nielsen, som kan kontaktes på tlf.: 

60 69 70 26. 

Ring for pris og spørgsmål.  

Savner du overblik?  

Som noget nyt kan du nu tilmelde 

dig kirkens sms-ordning. Du skal 

blot sende mig en sms fra det 

nummer, der skal tilmeldes, og 

skrive følgende (det med stort) i 

beskeden: 

FAMILIE; her får du info om 

tiltag i kirken for børnefamilier 

SOGN; her får du info om 

sogneaftner, foredrag og andet 

godt i sognegård og kirke 

KIRKE; her får du info om 

særgudstjenester, koncerter mm.  

Man kan sagtens tilmelde sig flere 

grupper. Alle sms’er indeholder 

tidspunkt, emne og evt. betaling.  

Alle sms’er sendes til 51 52 74 46 

Mørke Sogns Kirkesider 

Marts 2015 



 

 

 

 

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. 

Hornslet kirkekontor:  

86 99 40 30  

 

Alle attester og blanketter findes 

på www.personregistrering.dk 

 

Se mere på www.folkekirken.dk 

 

 

Præstens hjørne 

Kommer man ind i kirken i marts 

måned, så vil man nok lægge 

mærke til, at der er lidt mere pyntet 

end normalt. Det vidner om 

forskellige aktiviteter i kirke og 

sognegård i februar.  

Først og fremmest pryder et stort 

fastelavnsris pladsen midt i kirken. 

Riset er produktet af vores 

fastelavnsgudstjeneste d. 15. feb., 

hvor utrolig mange havde fundet 

vej til kirken. Gudstjenesten 

handlede om, hvordan vi sammen 

kan modstå det onde i vores 

verden. Sammenholdet bliver vist i 

puslespilsbrikkerne, og hvis man 

går lidt tættere på, kan man på hver 

brik læse alle de ting, som vi hver 

især kan gøre, for at det onde ikke 

får magt over os. På brikkens 

anden side står et navn – for det 

stærkeste middel mod ondskab, det 

er os selv. Så nyd børn og voksnes 

tanker om det gode i vores verden.  

 

I våbenhuset hænger et stort ark 

brunt papir – ikke kønt i sig selv. 

Men arket viser konfirmandernes 

tanker om, hvad der skal til, for at 

verden bliver et bedre sted at leve i 

– både som konfirmand i Mørke, 

men også i den store verden, hvor 

internet, telefoni, demokrati og 

forståelse for hinanden har trange 

kår.  

 

 

 

 

 

Alle disse ting får så meget mere 

og dybere mening efter de 

forfærdelige handlinger i 

København i weekenden 14.-15. 

feb., som mange af os er dybt 

berørte af.  

Konfirmanderne forsøgte i 

undervisningen at få en større 

forståelse for hvorfor og i endnu 

højere grad hvordan, vi kommer 

videre. Jeg bliver til stadighed 

overrasket, forundret og stolt af de 

unge menneskers evne til at 

reflektere, anerkende og forstå 

store begivenheder, som synes 

uforståelige i sig selv.  

Så gå en tur i kirken og få et par 

gode ord med på vejen. Kirken er 

åben i dagtimerne tirsdag til 

fredag, når graveren er på 

kirkegården.  

Påsken i kirken 

Skærtorsdag: Aftengudstjeneste 

med udgangspunkt i nadveren og 

Jesu sidste ord til sine disciple 

Langfredag: Liturgisk langfredag, 

hvor vi mindes det store offer, Jesus 

gik igennem til sin død på korset. 

Gudstjenesten er uden nadver, pynt 

og prædiken, men bygget op om 

sang, læsninger og eftertanke. 

Påskedag: Kirkens festdag, hvor 

ordene ”GRAVEN ER TOM” får 

lov at lyde og fylde med glæde i 

vores sind.  

På gensyn i kirken både til påske i 

april og i fastetiden i marts. 

Sognepræst Maria F. Baungaard 

Mørke Sogns Kirkesider 

Marts 2015 



 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 1. marts 10.30 Gudstjeneste 

Søndag d. 8. marts 10.00 Sogneindsamling * 

Onsdag d. 11. marts 19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 15. marts  Ingen gudstjeneste 

Søndag d. 22. marts 10.30 Gudstjeneste 

Onsdag d. 25. marts 17.30 Børnegudstjeneste * 

Torsdag d. 26. marts 19.30 Sangaften i sognegården * 

Søndag d. 29. marts 10.30 Palmesøndag m. kirkekaffe 

Torsdag d. 2. april 19.30 Skærtorsdag  

Fredag d. 3. april 10.30 Langfredag 

Søndag d. 5. april 10.30 Påskedag 

Mandag d. 6. april  Ingen gudstjeneste 

Onsdag d. 8. april 19.00 Menighedsrådsmøde 

Se omtale af påskens arrangementer på side 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Sogneindsamling 2015  

Sammen med Folkekirkens 

Nødhjælp samler vi igen ind til 

verdens fattigste.  

OBS gudstjenesten begynder kl. 

10.00, så indsamlerne kan komme 

ud på deres ruter.  

* Børnegudstjeneste            

Endnu engang byder vi indenfor til 

børnegudstjeneste og 

fællesspisning. HUSK tilmelding 

til præsten på mfra@km.dk eller 

51 52 74 46. Mad koster kr. 25 pr. 

voksen og børn spiser gratis.  

 

 

* Sangaften i sognegården 

Foråret er så småt på vej, og denne 

aften vil vi sammen synge 

forårssange og salmer. Det er 

gratis at deltage, men kaffe og 

brød koster kr. 25.  

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.   

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Marts 2015 

Kirkelig vejviser 

Sognepræst, Maria F. Baungaard 

Kirkevej 30, 8544 Mørke 

(mandag er fridag) 

Tlf.: 51 52 74 46 

Mail: mfra@km.dk 

Menighedsrådsformand, 

Ann Rosendahl Pedersen 

Tlf.: 23 83 45 55 

Mail: ann.r.pedersen@gmail.com 

Kasserer: 

Per Henning 

Tlf.: 60 11 87 63 

Kirkeværge: 

Herdis Pedersen 

Tlf.: 24 98 78 00 

Graver: 

Per Kvist 

Tlf.: 24 27 89 59 

Kirkesanger: 

Vibeke Jokumsen 

Tlf.: 27 32 45 28 

Organist: 

Gunnar Kolind 

Tlf.: 86 37 26 81 

Husmor – Karen Nielsen: 

tlf.: 60 69 70 26 

Hornslet Kirkekontor: 

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 

Tlf.: 86 99 40 30 

Kirkebilen: 

Tlf.: 86 99 54 00 

Alle oplysninger findes også på: 

www.sogn.dk og på 

www.mørkekirke.dk  

mailto:mfra@km.dk

