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Har du læst??!
Læseklubben, som mødes i
sognegården den 1. torsdag i
måneden, har denne gang kastet
sig ud i en klassiker. Vi har netop
læst Martin A. Hansens
”Løgneren”; historien om Sandøs
skolelærer og degn, Johannes Vig,
som brydes med sig selv og
forholdet mellem drift og
dannelse.
Jeg nød meget den langsomme og
tænksomme leg med sproget, som
Martin A. Hansen fremfører i
bogen, som er skrevet i
dagbogsform. Handlingen
strækker sig ikke over lang tid,
men vi kommer alligevel langt
omkring i livet på øen og dens
beboer.
Martin A. Hansen er ofte på
pensumlisten i både skole og
gymnasium, men det var et dejligt
gensyn med sproget, tiden og
opbygningen, som måske gav
mere mening for mig nu end
dengang. Så en opfordring herfra
er at tage en klassiker ned fra
hylden og læse eller genlæse
nogle af de værker, som betragtes
som kulturkanon, uanset hvordan
man ellers har det med det
begreb.
Findes også som
film.

Vær velkommen 2018
Rigtig glædelig jul og godt nytår til
jer alle sammen! Jeg håber både
julen og nytåret har været præcis,
som I ønskede det.
Her på kirken har der, helt som
det plejer, været rigtig travlt. 1.
søndag i advent fejrede vi på
vanlig vis med gudstjeneste, optog
gennem byen og juletræstænding.
2. søndag i advent afsluttede
minikonfirmanderne deres forløb
med luciaoptog, og 3. søndag i
advent sagde vi pænt goddag til
den nye barselsvikar i Ådalen,
Trine.
Op til jul havde vi besøg af alle
byens mindste børn, da dagplejer,
Kastanjehuset og HulaHop d. 19.
dec. kom på besøg, og fik sunget
sig gennem julens historie. ”Det
var en dejlig dag, de sang
halleluja”… Sådan sang alle
børnene! Tak for jeres dejlige
besøg.
Dagen efter kom Mørke skoles
dejlige elever til juleafslutning og
d. 21. sluttede vi af med at ønske
de skønne elever fra
Firkløverskolen rigtig glædelig jul.
Begge hold satte deres personlige
stjerne på kirkens himmel, som
pyntede til familiegudstjenesten d.
24. dec. Tak for besøget og jeres
hjælp – og tak til både
institutioner, dagplejer og skoler
for at tænke kirken ind i deres
juleprogram.

Juleaften var rigtig dejlig
velbesøgt, og jeg fik ønsket
glædelig jul til over 400
mennesker – hvor er det dejligt, at
Mørke kirke er så fast en tradition
i jeres julefejring! Juledag fandt
mange vej til kirken igen, og
travlheden sluttede med
nytårsgudstjeneste, hvor rigtig
mange kom til
eftermiddagsgudstjeneste med
kransekage og champagne og
ønskede hinanden et godt nytår.
Tusind tak fordi I er med til at
skabe liv i kirken i juletiden, hvor
alle jo har rigeligt at se til.
Også en tak til betjeningen ved
kirken, som har spillet, sunget og
pyntet op til alle julens tjenester!
Nu trækker vi lige vejret i januar,
inden forårets arrangementer
presser sig på – se fx næste side.
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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

Nye tiltag og gamle ”klassikere”
Lad os begynde ved det, vi
allerede kender; babysalmesang. I
foråret starter vi et nyt hold op
igen. Så har du og din baby lyst til
at komme ned i kirken og nyde en
nærværende stund med sang,
sansning og god tid, så meld dig
endelig til! Babysalmesang er både
for mænd og kvinder, eller for
bedsteforældre og børnebørn –
alle er velkommen!
Vi begynder torsdag d. 22 februar
og mødes 7 gange:
22. feb.
1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
5. april
12. april
Vi begynder 9.30 og efter sang,
musik og leg, drikker vi kaffe og
hygger os i kirken. Hvis holdet
ønsker det, så kan tidspunktet
sagtens ændres.
HUSK tilmelding til mig senest 12.
feb. på 51 52 74 46.

Strik og hækl dåbsklude til kirken
Min søde og dygtige kollega, Ann
Maj Lorenzen, fik i 2016 en rigtig
god idé; at folk i sognet kunne
strikke og hækle dåbsklude, som
børnene fik tørret hovedet med
efter dåben. Kluden gives som
gave til familien til minde om
dagen. Helt utrolig mange kirker
har taget idéen til sig, og der
strikkes og hækles på livet løs i
hele landet!
Og vi skal da også være med! SÅ
har du lyst til at strikke sammen
med andre til et godt formål, så
meld dig endelig til hos mig. Vi
mødes i sognegården den sidste
tirsdag i måneden og begynder
tirsdag d. 27. februar kl. 10-12. Vi
serverer lidt frugt, brød og kaffe.
Garn og opskrifter har vi også – så
du skal bare medbringe
strikkepinde og godt humør.
Man kan læse mere om projektet
på www.daabskluden.dk hvor
opskrifterne også kan købes, hvis
man ikke kan vente.
Jeg håber mange har lyst til at
skabe stor glæde for vores
dåbsfamilier.
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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,
Jesper Berggreen
Tlf.: 22 73 50 13
jesper@lifelike.dk
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25
Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08
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 – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20
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

Menighedsmøde 7. januar
Denne søndag efter gudstjenesten
vil menighedsrådet fortælle om
deres arbejde i 2017. De vil
præsenterer lidt nøgletal, fortælle
om de forskellige ting, de har sat i
gang og forsøge at sætte et par
ord på rådets visioner fra den
periode, de er valgt. Bagefter vil
der være en lille rundtur, hvor
man kan få lov at kigge på de
byggesager, som i skrivende stund
er ved at blive afsluttet. Man kan
få lov at kigge ind i graverens nye
kontor og frokoststue, og man kan
få et kig ind på det nye toilet, som
er blevet etableret i kapellet ved
den store parkeringsplads.
Det hele skylles ned med hyggelig
kirkekaffe, småkager og
hyggesnak. Så kom og hør mere
om kirkens arbejde – og giv
endelig dine gode idéer videre.

Kyndelmisse d. 4. februar
Kyndelmisse markerer, at lyset
begynder at vende tilbage efter en
lang og mørk vinter. Det markerer
vi ved en særgudstjeneste kl.
17.00, hvor skønne Trine vil skabe
den helt rigtige stemning i de
første mørke timer.
Brug for en at tale med? Ofte kan
man have brug for en, der bare vil
lytte. Og nogen gange skal det ikke
nødvendigvis være ens nærmeste.
Så har du brug for en snak og et
lyttende øre, så kontakt mig
endelig på 51 52 74 46 – vi kan
både møde hos dig og mig. Jeg har
naturligvis 100% tavshedspligt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 7. jan

11.00

Gudstjeneste v. Maria *

Søndag d. 14. jan

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 21. jan

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 28. jan

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Torsdag d. 1. feb.

10.00

Litteraturklub

Søndag d. 4. feb.

17.00

Kyndelmisse v. Trine *

Onsdag d. 7. feb.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 11. feb.

11.00

Fastelavn v. Maria

