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Månedens nyhed
I sidste nummer af 8544 søgte
vi en ny husmor til vores
sognegård. Og vi var faktisk så
heldige, at flere viste interesse.
Vi kan nu byde velkommen til
endnu en dejlig medarbejder
ved Mørke kirke; Signe
Kyndesen.
Signe kommer til sørge for
rengøring i sognegården og de
officielle lokaler i
præstegården, ligesom hun vil
sørge for mad til møder,
arrangementer og
børnegudstjenester.
Velkommen til Signe!
Månedens salme
Der kan lige blive plads til
månedens salme i oktober, hvor
vi skal synge nr. 731 ”Nu står
der skum fra bølgetop”. Det er
en nyere salme, som Lars Busk
Sørensen står bag. Den kan
synges på to melodier;
melodien fra ”Lær mig, o skov,
at visne glad” og den til salmen
skrevne melodi af Henning
Wellejus. Vi vil hovedsageligt
synge salmen på dens egen
melodi, og jeg glæder mig
sådan, for det er så smuk en
oktober/efterårssalme!

Mulighedernes legeplads
I Mørke stod vi over for en
komplet udskiftning af de seks
medlemmer af menighedsrådet.
De afgående medlemmer har
lagt en kæmpe arbejdsindsats
over mange år, så nu var tiden
til at træde tilbage.
Bekymringerne var mange, for
kunne vi finde seks nye, der
ville tage over?
Og sikke vores bekymringer
blev gjort til skamme! Til
opstillingsmødet mødte 38
interesserede op, hvoraf hele ti
meldte sig til menighedsrådsarbejdet. De seks kom på listen
over medlemmer, mens de fire
andre står som suppleanter. Det
var en fantastisk aften, hvor
kirkens betydning for et
landsbysamfund for alvor viste
sig. Det var vidunderligt at
mærke folks engagement,
interesse og kampgejst for at
lave kirke i Mørke.
Det kan være svært at se sig
selv i rollen som
menighedsrådsmedlem - for
hvad kræver det? Og hvad går
det hele ud på? Men som
aftenen skred frem, så lød
ordene "det brænder jeg for"... "
det synes jeg er spændende"...
Og " det kan jeg bidrage med"...
igen og igen. Og det er netop
dét, det handler om; at deltage
med det, som man brænder for

og har lyst til - for sådan får vi
den bedste kirke.
Nu står alle muligheder åbne for hvad skal kirken være?
Hvordan skal vi forkynde?
Hvad skal vi finde på? Hvordan
får vi "oversat" alt det kirken
har at byde på til et sprog, som
giver mening for alle grupper i
dag; de unge, de ældre, de
voksne, børnene? Hvordan får
vi sat livets store begivenheder
og spørgsmål i spil; om
kærlighed, om død, om
prøvelse, om sorg, om glæde?
Jeg håber, at det nye
menighedsråd i Mørke er
modige, legesyge, nysgerrige og
villige til at prøve ting af og
udfordre rammerne for, hvad en
kirke kan. Vi synger hver
søndag; Gud være lovet for sit
glædelige budskab - og det
budskab skal vi værne om.... Og
vi kan dertil synge; Gud være
lovet for de mange mennesker
som gør sig tanker om DERES
kirke, og hvordan den skal
spille en aktiv, inkluderende og
fællesskabs-dannende rolle i
alle samfundslag.
Så tak for deltagelse i Mørke og
tak fordi I stiller jeg til
rådighed; uden jer var der ingen
kirke i udvikling!
(Også bragt i Adresseavisen)
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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.
Hornslet kirkekontor:
86 99 40 30
Alle attester og blanketter findes
på www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

Menighedsrådsvalg 2016
I skrivende stund er tingene
ikke 100% på plads endnu med
det nye råd. Som skrevet
tidligere meldte hele ti
mennesker sig på banen til
opstillingsmødet, men der er
frist for indlevering af
lister/kandidater d. 27. sep. Så
potentielt kan der være valg
under opsejling, mens jeg
skriver dette.
Men jeg kan da blot konstatere,
at der var stor interesse for
valget og menighedsrådet her
ved vores skønne kirke. Og det
er SÅ dejligt. Nu kan jeg så
glæde mig til, at det nye råd
træder til 1. søndag i advent og
har fire spændende år foran sig.
Indtil da arbejder det siddende
menighedsråd ufortrødent
videre på projekterne i og
omkring kirken.
Har du nogle idéer til, hvad
kirken skal være her hos os –
hvordan vi skal bruge den, og
hvad vi skal ”putte i den”, så
tøv endelig ikke med at
kontakte mig eller en fra
menighedsrådet. Alle idéer,
tanker og tiltag modtages med
kyshånd! Så selvom du ikke
selv sidder i menighedsrådet, så
lad din stemme blive hørt.
Skriv endelig på mfra@km.dk
eller ring 51 52 74 46.

Minikonfirmander 2016
Årets konfirmander er allerede
begyndt, og det vare ikke
længe, før jeg byder
velkommen til 3. klasse, som
får tilbuddet om at være
minikonfirmander her ved
kirken. Det er så skøn en tid,
når vi leger, spørger og oplever
os igennem kirken,
kristendommen og troens store
spørgsmål.
Det kræver ikke noget at blive
minikonfirmand; hverken
dåbsattest, fromhed eller at
kunne Fadervor udenad, det
kræver blot at man har lyst, er
nysgerrig og godt kan lide at
lege! Jeg glæder mig til at hilse
på alle de skønne børn fra 3.
klasse.
I får invitation med hjem
gennem skolen, og kan også
snart finde den på kirkens
hjemmeside,
www.mørkekirke.dk
Sognepræst Maria Baungaard
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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

*Alle Helgen d. 6. nov. kl. 19.30
Dette er aftenen, hvor sorgen og
savnet får ord. Vi mindes vores
døde det forgangne år og læser
deres navne op. Vi græder overs
vores tab og siger tak for alt det, vi
har fået gennem dem. Efter
gudstjenesten vil der være
mulighed for at sætte lys på
gravene. Alle er velkommen –
også selvom det er længere tid
siden, at du har mistet.
* Børnekulturnat i Hornslet
Gå ikke glip af en fantastisk aften i
Hornslet under overskriften
”Lykken er…” Smut forbi kirken
og oplev den på en helt ny måde.
Mørke kirke er med, så kom og sig
hej! Se mere på Hornslet kirkes
hjemmeside.

* Børnegudstjeneste d. 27. okt.
Vi begynder 17.30 og spiser
sammen bagefter. Husk tilmelding
på 51 52 74 47 eller mfra@km.dk
eller Facebook. Mad koster kr. 25
for voksne – børn gratis
* Koncert i kirken d. 13. okt.
Mørke Rytmer har jubilæum, og
det vil de rigtig gerne fejre med os
denne torsdag aften i kirkens
smukke rammer. Der vil være
lækker musik, skønne stemmer og
fællessang. Koncerten er gratis.
* BUSK søndag d. 30. nov. kl. 11
Fantastisk familiegudstjeneste i
samarbejde med Mørke FDF. En
helt anderledes gudstjeneste på
børnenes præmisser.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 2. okt.

9.30

Anne Sophie Ricevuto

Søndag d. 9. okt.

11.00

Maria Baungaard

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Tirsdag d. 11. okt.

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 13. okt.

19.30

Koncert med Mørke Rytmer *

Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20

Søndag d. 16. okt.

9.30

Anne Sophie Ricevuto

Søndag d. 23. okt.

11.00

Maria Baungaard

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

Onsdag d. 26. okt.

17.30

Børnegudstjeneste og spisning *

Torsdag d. 27. okt.

14.00

Opstart minikonfirmander

Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Søndag d. 30. okt.

11.00

BUSK Maria og FDF *

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

Fredag d. 4. nov.
Søndag d. 6. nov.

Børnekulturnat i Hornslet *
19.30

Alle Helgen *

