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Har du læst??!
Denne måned vil jeg ikke fortælle
om en bog, jeg har læst, men
derimod om en bog, jeg skal til at
læse.
For ved bogudsalget i februar
fandt jeg en lille sag på 144 sider
fra Kristeligt Dagblads Forlag.
Bogen hedder ”Gennem den
kulsorte sky – Påskehistorier” og er
skrevet af en arbejdsgruppe under
Aarhus Stift, som havde fået den
opgave, at gøre påskens budskab
mere spiseligt og folkeligt UDEN
dog at banalisere og gøre det
poppet, som Kjeld Holm (tidl.
biskop) skriver i forordet.
Bogen er et forsøg på at sætte
påskens begivenheder ind i en
kontekst, det moderne menneske
kan forstå og forholde sig til.
Bogens forfattere er nogle af
Danmarks dygtigste digtere og
forfattere, som hver især forsøger
at sætte ord på miraklet i påsken,
hvor lyset baner sig vej gennem
mørket.

Påsken fejres i Mørke og Skader
I slutningen af denne måned fejrer
vi påske. For nogen betyder det
påskeferie og familiehygge, og for
andre er det arbejdsuge. Sådan er
det her i kirke for præst og
medarbejdere, men det er en
dejlig tid, hvor vi får lov at tage
favntag med livets store
yderpunkter; håb, glæde, sorg,
fortvivlelse og sågar ondskab.
Derfor kan vi kun opfodre til, at
man besøger kirken hen over
påsken, for der er virkelig noget på
spil. Mange tror, at julen er
kirkens vigtigste højtid, men det er
faktisk mere påsken, der rent
teologisk og kirkeligt indtager en
førsteplads. Så kom og hør om
påskens begivenheder; der vil
være et hav af forskellige
gudstjenester; både traditionel
gudstjeneste, aftengudstjeneste
og som noget nyt en
måltidsgudstjeneste. Her kan du
læse lidt om de forskellige
gudstjenester, og hvad er er på
spil.

Skærtorsdag – måltid og svigt
Skærtorsdag spiser Jesus sammen
med sine venner for sidste gang –
han ved han skal dø, og han ved,
at han vil blive forrådt. Denne
aften indstifter Jesus det
nadvermåltid, som fejres i kirkerne
landet over hver eneste søndag.
Så har du også undret dig over,
hvad nadveren egentlig betyder
for os i dag, så tag endelig turen til
Skader kirke kl. 17. For vi skal
nemlig på besøg i Ådalen. I
sommeren tog menigheden fra
Ådalen turen her til Mørke til en
nabogudstjeneste med brunch. Nu
skal vi på besøg hos dem i Skader
kirke, hvor vi vil kombinere
gudstjeneste og måltidsfællesskab
og spise sammen i kirken. Det er
mig, der står for gudstjenesten, og
jeg håber virkelig, at mange har
lyst til at tage med.
HUSK TILMELDING til mig senest d.
22. marts, så vi får lavet mad nok.

Palmesøndag – påsken begynder
Jeg glæder mig til at se påsken
med nye briller – måske andre har
lyst til at læse med?

Palmesøndag er glædens og
håbets dag, da Jesus rider ind i
Jerusalem og bliver hyldet som
konge og frelser. I Mørke har vi en
helt almindelig gudstjeneste
denne søndag kl. 11.00.

Langfredag – sorgens dag
Langfredag er dagen, hvor Jesus
bliver pint, korsfæstet og dør. Til
stor sorg for alle dem, der få dage
forinden havde troet, at han var
deres frelser – for hvordan kan en
frelser dø? Vi holder liturgisk
aftengudstjeneste i Mørke kirke kl.
19.30, hvor lyset vil være dæmpet,
ordene i centrum og stemningen
helt særlig.
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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

Påskelørdag – stilstand

En uge med det hele!

Påskelørdag står fortællingen
stille. Datiden var i chok over tabet
af deres frelser. De ved jo ikke,
hvad vi ved, at i morgen venter
påskedag. Påskelørdag er en
eftertænksomhedens dag, og vi
holder ikke gudstjeneste i Mørke.

Påsken har det hele, så om man
vælger at tage hele turen fra
palmesøndag til Påskemorgen,
eller om man finder den
gudstjeneste, der passer bedst, så
er kirken åbne netop for dig.
Rigtig glædelig påske!

Påskedag – mod alle odds
Ingen havde turdet håbe på et
sådant mirakel, som kvinderne er
vidner til, da de vil salve den døde
Jesus. For graven er tom!! Og det
er ikke fordi, han er blevet flyttet
eller stjålet, men fordi Gud har
oprejst ham fra de døde. En
skæbne, som kirken forkynder
også skal være vores, når vi møder
døden i vores liv. Derfor skal
kirken pyntes, orglet spille
smukkere end nogensinde og
ordene om opstandelsens
vidunderlige gave for os alle lyde
fra alle prædikestole verden over.
Og det skal vi også i Mørke, hvor vi
indbyder til festgudstjeneste kl. 11
– årets fest i kirken med verdens
bedste budskab.

Påskeugen fortalt i billeder
Påsken har de smukkeste salmer
Jeg glæder mig hvert år til at synge
de mange vidunderlige salmer,
som hører påsken til. Nogle af de
dejlige salmer, vi skal synge er
dem her:
192 Hil dig frelser og forsoner
216 Der venter bag langfredag nat
218 Krist stod op af døde
234 Som forårssolen morgenrød
224 Stat op min sjæl, i morgengry
236 Påskeblomst hvad vil du her
…. og mange, mange flere.
Alle salmer kan høres på
www.lyttildanskesalmer.dk eller
på
ww.dendanskesalmebogonline.dk,
hvor man også kan læse teksterne
til de skønne salmer.
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Kirkelig vejviser
Sognepræst, Maria F. Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 51 52 74 46
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

Koncert med kirkens betjening
Dejlig koncert med betjeningen
ved Ådalens, Hvilsager/Lime og
Mørkes kirker. Der vil både være
fællessang, korsatser og orgelspil
så englene synger. Koncerten er
gratis. OBS tidspunktet
Nøøøj det’ for børn…. Og voksne!
I februar måtte vi desværre aflyse
børnegudstjenesten, da der ikke
var nok tilmeldinger – det håber vi
ikke sker igen, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen d. 21. marts,
hvor det naturligvis skal handle
om påsken. Efter gudstjenesten er
der lækker mad! Husk tilmelding
på 51 52 74 46 eller Facebook.

Dåbskludestrik og hækling
Det store hit er kommet til Mørke
– vi strikker dåbsklude til
dåbsbørnene i Mørke kirke.
Medbring blot dine strikkepinde,
så har vi garn, opskrifter og kaffe
på kanden – alt krydret med
hyggesnak og måske en lille sang.
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. Jeg har
naturligvis 100% tavshedspligt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 4. marts

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 4. marts

19.00

Koncert med kirkernes betjening *

Søndag d. 11. marts

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 18. marts

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Onsdag d. 21. marts

17.30

Børnegudstjeneste *

Søndag d. 25. marts

11.00

Gudstjeneste v. Maria

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

Tirsdag d. 27. marts

10.00

Dåbskludestrik *

Torsdag d. 29. marts

17.00

Måltidsgudstjeneste Skader kirke *

Fredag d. 30. marts

19.30

Langfredagsgudstjeneste v Maria *

Søndag d. 1. april

11.00

Påskegudstjeneste v. Maria *

Onsdag d. 4. april

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. april

9.30

Gudstjeneste v. Trine

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

