
 

Kom med i maskinrummet…     

Det er ikke mange, der egentlig 

ved, hvad præster sådan går og 

laver. Enkelte tror – mere eller 

mindre for sjov – at en præst kun 

arbejder om søndagen. Men det 

er ikke helt rigtigt – faktisk 

tværtimod. Søndagens 

gudstjeneste er naturligvis 

omdrejningspunktet for præstens 

virke, men der er mange, mange 

andre opgaver, som en præst 

tager sig af.  

Her på denne ”klummeplads”, vil 

jeg fremover forsøge at give et 

indblik i præstens hverdag og 

arbejdsopgaver.  

Af og til bliver man som præst 

også bedt om en holdning til et 

givet spørgsmål – og det kan være 

alt mellem himmel og jord. Jeg 

synes, man skal forsøge at være 

varsom med, hvad man som præst 

udtaler sig om offentligt, men jeg 

vil også gerne give mit besyv med, 

når jeg har noget at byde ind med. 

I den forgangne uge blev jeg 

kontaktet af en journalist fra 

Folkekirken.dk, som var i gang 

med at undersøge, hvad 

persondataforordningen har 

betydet for præstejobbet. Den 

korte artikel kan læses på: 

www.folkekirken.dk/aktuelt/nyhe

der/julehjaelp-ramt-af-nye-regler 

 

 

 

 

 

Menighedsrådets arbejde…           

… er utrolig mange ting. En af 

opgaverne er hvert år at invitere 

menigheden til menighedsmøde, 

hvor rådet vil fortælle om det 

forgangne års arbejde OG løfte 

sløret for næste års visioner. Så 

derfor inviteres alle til møde d. 22. 

januar kl. 18. Vi begynder med lidt 

mad, inden rådet vil tage ordet og 

fortælle. Men vi vil også gerne 

have DIT besyv med; hvad skal 

kirken her i Mørke? Og hvordan 

gør vi det bedst? Derfor vil jeg 

opfordre alle til at komme og både 

blive klogere og gøre os klogere på 

kirkelivet her hos os. Vi skal bede 

om tilmelding senest d. 20 jan. på 

51527446, så vil får lavet mad nok. 

Det er ganske gratis og NEJ, man 

kan ikke blive valgt eller sat til en 

opgave   

Rekonstituering  

Menighedsrådet skal hvert år 

rekonstituere sig. I år har det budt 

på et farvel til Jesper Kristiansen, 

som både har været formand og 

næstformand i rådet. Han træder 

ud af menighedsrådet pr. 1. 

søndag i advent, og herfra skal det 

lyde tak for den store indsats og 

arbejde i og for kirken.  

Det har betydet, at pladsen som 

næstformand skulle besættes af 

en anden, og det blev Maria 

Baungaard, som nu skal støtte 

Jesper Berggreen i hans enormt 

omhyggelige og flotte arbejde som 

formand.  

 

 

 

 

 

Julehjælp til alle 

Igen i år håber vi at kunne give alle 

en glædelig jul – også de steder, 

hvor pengene er små. Derfor 

uddeler vi julehjælp fredag d. 21. 

dec. kl. 12-15 her i præstegården. 

Man søger julehjælp gennem 

vores hjemmeside 

www.mørkekirke.dk. Har man lyst 

til at hjælpe til, tager vi med tak 

mod mobilepay på: 75451. Der vil 

også blive samlet ind i kirken ved 

alle decembers gudstjenester.  

Nyt tiltage med Mørke skole            

Som del af børnenes arbejde med 

rettigheder gennem UNICEF vil 

børnene på Mørke Skole hele 

december kunne donere fine, 

brugte julegaver, som kan komme 

andre til gode. Jeg har lovet at 

være mellemmand, så står du og 

mangler gave til et barn eller flere, 

så kontakt mig endelig – så kan vi 

finde en gave, som passer både 

alder og køn; helt gratis.  

Julepynt i kirken og det nye anlæg  

Vi har fået opdateret lydanlægget 

og præsten har fået ny mikrofon, 

som forhåbentlig gør lyden bedre.  

Vi har også fået lavet hylder til 

kirken, som kan sætte på 

radiatorerne. De vil blive brugt 

første gang i hele december, hvor 

indskolingens smukke julepynt vil 

skabe endnu mere stemning i 

vores flotte kirke. Jeg glæder mig 

hvert år til deres fine, fine 

udsmykning – så 1000 tak! 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nu har vi altså jul igen det la’r…. 

… sig ikke skjule! Ingen kan være i 

tvivl om, at december er en rigtig 

travl måned. Det gælder også hos 

os her på kirken. Men det er også 

den allermest vidunderlige tid, 

hvor flyverdragt-klædte børn 

indtager kirken, familierne samles 

og hvor der er plads til både store 

og små. Herunder kan du få et 

overblik over alle julens 

gudstjenester:  

Luciaoptog søndag d. 9. dec. 

markerer afslutningen for årets 

minikonfirmander. Det er SÅ 

hyggeligt, når 3. klasserne går 

optog gennem kirken til denne 

gudstjenesten. Alle er velkommen, 

og bagefter vil der være 

diplomoverraskelse og kage til 

minikonfirmanderne og deres 

gæster.  

Byens institutioner og dagplejer 

inviteres til børnejuleafslutning 

tirsdag d. 18. dec. kl. 10. Her vil vi 

få besøg af den forfængelige 

engel, som lever efter devisen; Et 

godt bud kræver, at man ser godt 

ud! Men gør det nu også det? Kom 

og vær med – både som børn og 

voksne! 

Firkløverskolen markerer også 

julens komme med afslutning i 

kirken onsdag d. 19. dec. kl. 11. 

Dagen efter kommer Mørke skole 

på besøg kl. 13, og begge dage 

skal vi møde Ledestjernen, som 

viser sig at være rigtig led! Alle er 

velkommen til at være med her.  

 

 

 

 

 

Det er en rigtig hård arbejdsjul for 

kirkerne i landet – for der er 

mange søndage, som ligger oveni 

julen. Det gælder også for 4. 

søndag i advent, som ligger d. 23. 

dec. Vi har valgt at lægge en syng-

julen-ind-gudstjeneste, hvor vi 

skal synge de smukke julesalmer, 

hører julens fortælling og slutte af 

med et glas gløgg og ønske 

hinanden en glædelig jul. Det 

bliver bare en rigtig hyggelig 

eftermiddag! 

Juleaften går det løs ad hele to 

omgange – kl. 14 til en rigtig 

familiejul, hvor jeg har kaldt 

assistance ind. For vi får besøg af 

Banko-englen Britta, som vil spille 

om den aller bedste jule-banko-

gevinst. Så tag børnene i hånden, 

og find barnesjælen frem og vær 

med kl. 14. Kl. 16 bliver det lidt 

mere traditionelt, når vi byder 

indenfor til vaskeægte 

julegudstjeneste.  

Hvis man synes kirkebænkene er 

for små d. 24., så er der god plads 

juledag d. 25. dec. kl. 11, hvor 

julens historie fortsætter. Og det 

gør den også julesøndag d. 30. 

dec. kl. 11, hvor vi nyder de sidste 

historier og synger julens sidste 

salmer inden 2018 bliver til 2019.  

Og traditionen tro tager vi afsked 

med det gamle år og siger goddag 

til det nye 1. jan. kl. 16 til 

nytårsgudstjeneste. Bagefter vil 

der blive serveret champagne og 

kransekage. Glædelig jul! 
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 2. dec.  14.00 Familiegudstjeneste v. Maria  

Mandag d. 3. dec.  19.30 Julekoncert 

Torsdag d. 5. dec.  10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 9. dec.  11.00 Gudstjeneste med Luciaoptog * 

Søndag d. 16. dec.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Tirsdag d. 18. dec.  10.00 Juleafslutning for de mindste * 

Onsdag d. 19. dec.  11.00 Juleafslutning for Firkløverskolen * 

Torsdag d. 20. dec.  13.00 Juleafslutning for Mørke Skole * 

Fredag d. 21. dec.  12-15 Uddeling af julehjælp * 

Søndag d. 23. dec. 14.00 Syng julen ind med gløgg * 

Mandag d. 24. dec.  14.00 Familiejulegudstjeneste * 

  16.00 Julegudstjeneste * 

Tirsdag d. 25. dec.  11.00 Gudstjeneste v. Maria  

Onsdag d. 26. dec.   Ingen  

Søndag d. 30. dec.  11.00 Gudstjeneste v. Maria  

Tirsdag d. 1. jan.  16.00 Nytårsgudstjeneste v. Maria * 

Søndag d. 6. jan. 11.00  Helligtrekonger-gudstjeneste * 

Søndag d. 13. jan.  9.30 Gudstjeneste v. Maria (ja kl. 9.30)  

 

   

 

  

 

 

 

Helligtrekongersøndag 6. dec. 

Man synger jo så kækt, at julen 

varer lige til påske, men det er 

altså ikke helt rigtigt – så kom og 

syng de sidste julesalmer fx Dejlig 

er den himmelblå, og gør klar til et 

nyt år i kirken, når julens sluttes 

denne søndag.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsten kommer gerne på besøg            

Livet kan gøre ondt og være hårdt 

– også i julen. Har du (eller en af 

dine kære) brug for en at tale 

med, så kommer jeg meget gerne 

på besøg. Jeg har naturligvis 

tavshedspligt, og vi kan tale om 

alt. Kontakt mig blot på 51527446.   
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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: 

Stig Malmose 

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  

  


