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Månedens salme

Det nye menighedsråd 2016:

Som de sidste år, har vi ikke i
december en månedens salme –
der er simpelthen for mange gode
salmer, der skal synges. Og jeg
glæder mig hvert år, for der findes
ikke meget bedre end når kirken
fyldes af tonerne fra ”Blomstre
som en rosengård”, ”Tak og ære
være Gud”, ”Gør døren høj”, ”Fra
himlen højt” og sådan kunne listen
blive ved. Så kom endelig forbi
adventsgudstjenesterne og syng
med.

Bitte Nielsen: Jeg
har boet i Mørke
siden 1974 og siden
1978 på Vesterskovgårdsvej. Jeg er gift
med Karl og har to voksne børn og
5 børnebørn, hvoraf vores datter
med familie er bosiddende i
Mørke. For mig betyder menighed
fællesskab. Dette fællesskab vil jeg
gerne dele med nye såvel som
gamle beboer i Mørke.

Månedens nyhed
Før kirkens renovering hang en
mindeplade over sognepræst Lars
Peter Gothard Larsen, som var
sognepræst i Mørke fra 19031921. Pladen hang på væggen lige
ved udgangen til det gamle
våbenhuset. Den blev pillet ned,
da kirken skulle renoveres, men
finder nu vej tilbage til kirken.
Menighedsrådet har iværksat et
arbejde, så den får sin egen
speciallavet fod, og vil pynte
væggen i midten af kirken – der
hvor lysgloben står.

Ken
Rasmussen,
nyvalgt
kasserer.
Jeg er 40 år,
og har boet i
mørke i ca. 7
år. Jeg bor på
Vestervej sammen med min kone
og to piger. Jeg spiller indendørs
fodbold i Mørke. Til daglig
arbejder jeg med bygningsvedligeholdelse (drift, renovering
og nybyg). Jeg ser meget frem til
denne spændende udfordring,
som det er at være imellem de
nyvalgte medlemmer i
menighedsrådet.
Min hovedopgave som kasserer
går jeg ind til med stor ydmyghed
og glæder mig meget til at komme
i gang.
Det bliver spændende, at skulle
samarbejde med Maria og de
andre i menighedsrådet om at få
åbnet vores kirke op, så den ikke
kun er for de få men for alle.
Det er netop det arbejde som
bliver en spændende udfordring,
og den som jeg imellem de mange
opgave ser meget frem til at
komme i gang med.

Jesper
Kristiansen,
nyvalgt
formand.
Jeg er 33 år,
og har boet i
Mørke i lidt
over seks år.
Jeg bor i Gl. Mørke sammen med
min kone Nina, og vores bette kat,
Mille. Til daglig arbejder jeg som
gymnasielærer på et
handelsgymnasium, hvor jeg
underviser i historie og dansk.
Jeg er meget ydmyg overfor det
hverv jeg er blevet betroet - ikke
blot som medlem, men endda som
formand. Vi har allerede et
utroligt levende sogn, og jeg
oplever, at Mørke er en by med et
stadigt stærk voksende fællesskab.
Det er skønt at se, hvor meget der
sker i byen. Det forpligter.
Jeg glæder mig til sammen med de
øvrige nyvalgte medlemmer og
Maria at arbejde for at videreføre
og udbygge den linje, der er
allerede er lagt: at Kirken skal
være en integreret og naturlig del
af byens liv og puls - og jeg ønsker
at arbejde for en folkekirke i
Mørke, der virkelig bliver Mørkes
folks kirke. Åben og moderne,
med respekt for traditionerne.
Mit navn er
Jeanette.
Jeg er 46 år og
bor i Mørke med
min mand og to
døtre på 11 og
13 år.
Jeg arbejder som kontorassistent i
en handelsvirksomhed, og i min
fritid nyder jeg samværet med….
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Hvad gør jeg ved…

… fortsat fra sidste side…

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.

… min familie og vores venner.
Jeg ser frem til et forrygende
samarbejde med de andre
"menighedsrødder" og håber, at vi
kan være med til at gøre vores
kirke levende og nærværende,
hvor end vi er i livet.

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.

Mit navn er Jesper Berggreen. Jeg
er 47 år gammel og har boet i
Mørke i snart 20 år.
Som næstformand i
menighedsrådet vil jeg støtte op
omkring vores kirke, præst og
menighed og dermed bidrage til
den positive udvikling der generelt
er i vores by. Jeg vil arbejde for at
vores kirke fortsat signalerer
åbenhed, dialog og
medmenneskelighed.

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

Jeg hedder Ida-Marie Duus
Peitersen er gift og har boet i
Mørke i små 30 år. Jeg er 59 og
arbejder som psykomotorisk
terapeut/afspændingspædagog i
Århus og i min klinik her i Mørke.
Jeg har i mange år haft et ønske
om at være i menighedsrådet og
nu har jeg været så heldig at
komme med.

Kirken er et af de naturlige
samlingspunkter her i Mørke og
med byfornyelsen i baghovedet,
tror jeg, at menighedsrådet kan
arbejde for hele byen. Jeg glæder
mig til at yde en indsats de næste
4år hvor det første år er som
kontaktperson. I det hele taget
bliver det rigtig spændende at
skulle arbejde tæt sammen med
nogle dejlige mennesker og en
dejlig præst
Konstituering:
Menighedsrådet ved Mørke kirke
har valgt ved møde d. 17. nov.
2016 at konstituere sig således:
Formand: Jesper Kristiansen
Næstformand: Jesper Berggreen
Kirkeværge: Birthe Steen Nielsen
Kasserer: Ken Rasmussen
Sekretær: Jeanette Rudmar Bonde
Nielsen
Kontaktperson: Ida-Marie Duus
Peitersen
Skole-kirke-repræsentant:
Jeanette Rudmar Bonde Nielsen
Et stort og glædeligt velkommen
til det nye menighedsråd ved
Mørke kirke. Som præst glæder
jeg mig ustyrligt til samarbejdet og
til at se, hvordan vi skal forme
kirken her hos os de næste fire år.
Jeg kan allerede fornemme
fantastisk arbejdsiver, modig
nytænkning og rigtig god stemning
i det nye råd. Det kan KUN blive
godt!!
HUSK; alle kan søge julehjælp
ved kirken. Kontakt blot
præsten – jeg har naturligvis
tavshedspligt. Søg endelig!
Sognepræst Maria Baungaard

Mørke Sogns Kirkesider
December 2016

Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria F. Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 51 52 74 46
Mail: mfra@km.dk
Menighedsrådsformand,
Jesper Kristiansen
Tlf.: 60 24 23 90
jesperkristiansen@gmail.com
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25

*Luciagudstjeneste med mini’er
Igen i år runder vi årets
minikonfirmandundervisning af
med at gå Luciaoptog i kirken. Alle
er velkommen.
* Årets julekoncert: OBS DATO
I år får vi besøg af Hornslet
Voksenkor, som vil synge os i
julestemning med smukke satser
og fællessang. OBS på datoen,
som i år ligger senere end tidligere
annonceret: 15. dec. kl. 19.30

*Nytårsgudstjeneste 1. jan.
Traditionen tro mødes vi i kirken
til gudstjeneste og det nye menighedsråd vil efterfølgende byde på
et lille glas og lidt godt, så vi kan
ønske hinanden et godt nyt år.
*Kirkebilen – brug den!
Kirkebilen kører til alle årets og
julens gudstjenester og
arrangementer. Brug den endelig,
den er for det samme. Husk at
bestille på tlf.: 86995400

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08

Søndag d. 4. dec.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 11. dec.

11.00

Luciagudstjeneste v. Maria *

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Torsdag d. 15. dec.

19.30

Julekoncert*

Mandag d. 12. dec.

12.00
Julefrokost på Lindegård - jeg
fortæller julehistorie

Søndag d. 18. dec.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Mandag d. 19. dec.

10.00

Juleafslutning for institutioner

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81
Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20

og dagplejen
Onsdag d. 21. dec.

Lørdag d. 24. dec.

Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30
Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

Søndag d. 25. dec.

10.00

Juleafslutning Firkløverskolen

13.00

Juleafslutning Mørke Skole

14.00

Familiegudstjeneste v. Maria

16.00

Julegudstjeneste v. Maria

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Mandag d. 26. dec.

Ingen gudstjeneste

Søndag d. 1. jan.

16.00

Nytårsgudstjeneste v Maria *

Søndag d. 8. jan.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

