
 

Kom med i maskinrummet…     

Her i det nye år, kan jeg godt 

mærke, at julen trækker på alle 

kræfter i en præst. Naturligvis pga. 

de mange arrangementer og 

gudstjenester, men også fordi der 

kommer nogle meget vigtige 

opgaver ind. En af dem er 

uddeling af julehjælp. Det 

begynder allerede i november, når 

de første ansøgninger kommer 

ind. Men det er særligt i dagene 

op til udlevering, at arbejdet kan 

mærkes.  

Jeg har en rigtig god aftale med 

vores lokale butikker, at jeg uden 

problem kan komme og fylde de 

mange julekurve hos dem. De er 

super hjælpsomme, når jeg 

kommer med mine lange lister. 

Her i sognet uddeler vi en julekurv 

med en komplet julemiddag, og 

man kan vælge mellem and eller 

flæskesteg, om man drikker te 

eller kaffe og om man har nogle 

allergier, der skal tages hensyn til. 

Det kan lade sig gøre, fordi jeg 

ikke uddeler flere, end jeg gør. For 

jeg kan godt specialpakke hver 

enkel – og gør det gerne. 

I år har jeg uddelt 12 julekurve og 

et bjerg julegaver, som du kan 

læse om her   

Jeg er glad for at kunne uddele 

hjælp til alle, der søger – og det 

kan jeg kun pga. alle jer, der 

hjælper økonomisk. Så tusind tak 

til alle jer!!!  

 

 

 

 

Den skønneste julehistorie!  

Julen er hjerternes fest – og det 

kunne især mærkes i Mørke i år. 

For jeg var så heldig, at Mørke 

skole er en skole med visioner. De 

arbejder på at blive 

rettighedsskole under Unicef og 

har bl.a. arbejdet med 

bæredygtighed og levestandarder 

for børn. Og deres skønne lærer 

tænkte, at deres viden kunne 

leves ud i praksis. Derfor 

opfordrede de alle børnene til at 

tage brugte, men gode, gaver 

med, som de kunne lægge under 

et juletræ. Børnene kunne lade 

deres favoritlegetøj blive brugt 

igen og skabe glæde hos en ny 

dreng eller pige. Og sikke en 

mængde, der blev indsamlet! 

Børnene pakkede deres gaver ind, 

satte et skilt på med køn og 

aldersgruppe, og så blev træet på 

skolen ellers proppet. Jeg måtte 

afsted hele fire gange og hente 

gaver – og bilen var stop fuld alle 

fire gange!  

Det rører mig så dybt, at børn og 

deres voksne er med til at løfte 

juleglæden ude af egne stuer og 

ind der, hvor juleglæden måske 

har trange kår. Alle børn, voksne, 

lærere og ledere på skolen kan 

godt give sig selv et KÆMPE 

julekram og klap på skulderen – 

for det er så fantastisk godt gået!!!  

 

 

 

 

 

TUSIND TUSIND TUSIND for at 

have fået lov at være julemand 

med alle jeres fine gaver. Jeg ved, 

at de har skabt glæde i mange 

hjem – og at I har gjort en kæmpe 

forskel for andre.  

Det har været en pragtfuld jul! 

Julen er vidunderlig som præst – 

og de mange skønne børn og 

voksne fylder både kirke og 

præstehjerte med juleglæde. I år 

har bestemt ikke været nogen 

undtagelse.  

De mindste børn og børnene fra 

Firkløverskolen var på besøg i 

kirken og skulle hjælpe den 

forfængelige budbringer-engel 

med at bringe det gode bud ud.  

Mørke skole kom med på en 

konge-jagt sammen med den lede 

stjerne, som ledte de vise mænd 

verden rundt i forsøget på at finde 

den konge, som skulle bygge Guds 

rige på jorden.  

Juleaften fik vi igen besøg af en 

engel, nemlig Banko-englen Britta, 

som hjalp den juletravle præst 

med at sprede en glædelig jul. 

Hele herligheden blev rundet af 

med en helt almindelig 

julegudstjeneste uden spas og 

løjer, men med budskabet om at 

være vasket ren.                            

Tak til alle, der fandt vej til kirken 

i julen!  

Mørke Sogns Kirkesider 

Januar 2019 



 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Endnu et år er gået….  

Mange af jer har sikkert sat jer en 

masse nye mål for 2019, måske 

endda på baggrund af alt det, som 

2018 ikke bragte med sig, eller I 

ikke kom i mål med. Måske er det 

endda de samme nytårsforsæt, 

som kører igen i år? 

Af og til er det rigtig godt at have 

en lejlighed til at stoppe op og se 

nærmere på sit liv. Er jeg dér, hvor 

jeg gerne vil være? Er der noget 

der skal justeres, ændres eller helt 

smides væk? Er der noget, der gør 

mit liv dårligere? Og er der noget, 

jeg kan tilføje for at gøre det 

bedre?  

Måske vi skal værre bedre til at se 

på de positive – finde det, som 

giver os glæde, i stedet for altid at 

fokusere på det, som er forkert, 

som gør os triste eller som ikke 

lykkes. I stedet for at sige; jeg vil 

ikke…. Kunne man sige; jeg vil 

gerne…  

Helt personligt vil jeg gerne have 

mere tid. Mere tid til de vigtige 

opgaver i mit arbejde, og ikke 

mindst mere tid til min familie. Jeg 

vil gerne blive en bedre 

prædikant, som i højere grad tager 

udgangspunkt i evangeliets 

budskab til os i vores liv nu og her. 

Jeg vil gerne kende jer endnu 

bedre – besøge jer mere, være 

mere sammen med jer og høre 

flere historier om jeres liv, tanker 

og gøren. 

 

 

 

 

  

Det er mine ønsker for 2019? 

Hvad er jeres? Jeg ved mange 

kæmper med sig selv, med 

dagligdagen, med sorg, smerte og 

ensomhed. Men jeg, håber mange 

af jer – som jeg – ønsker et nyt år 

med mere latter end tårer. Med 

mere ros end ris. Lad 

nytårsforsættet være, at vi skal 

forsøge at vække de gode ting i 

hinanden og være der for 

hinanden og hjælpe hinanden 

igennem det, som er svært. Måske 

det bare er at hilse pænt ved 

købmanden eller hjælpe med at 

skovle sne. Måske er det en kop 

kaffe i en ukendt stue eller en 

gåtur rund i den skønne natur. For 

glæde kan komme ind selv af de 

mindste sprækker.  

Med håb om et dejligt 2019 for 

alle os i denne skønne by, som kan 

så meget, og et håb om fred og 

fordragelighed i den store verden 

– rigtig godt nytår! 

Maria  

Kirkens nytårsforsæt…..  

…. Dem kan du komme og høre 

ved det årlige menighedsmøde, 

hvor vi vil fortælle om vores 

arbejde OG forsøge at lokke gode 

idéer og drømme for kirkens rolle i 

Mørke ud af jer. Så kom endelig d. 

22. jan kl. 18 i sognegården. Vi 

byder på aftensmad, så vi vil 

meget gerne have tilmelding 

senest 20. jan. Det er naturligvis 

ganske gratis.     

Mørke Sogns Kirkesider 

Januar 2019 

http://www.personregistrering.dk/


 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 6. jan. 11.00 Helligtrekonger v. Maria   

Onsdag d. 9. jan.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 13. jan.  9.30 Gudstjeneste v. Maria  

Søndag d. 20. jan.   Ingen (henviser til Hvilsager kl. 11) 

Tirsdag d. 22. jan.  18.00 Menighedsmøde med aftensmad* 

Søndag d. 27. jan.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie  

Søndag d. 3. feb.  11.00 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Onsdag d. 6. feb.  19.00 Menighedsrådsmøde  

Søndag d. 10. feb.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie  

 

 

  

 

 

 

Ny gudstjenesteplan                     

Da vores kollega i Hvilsager og 

Lime, Kim Arne, fortsat er 

sygemeldt, er Anne Sophie og jeg 

blevet bedt om at dække 

gudstjenesterne derude også. 

Derfor har jeg lavet en ny 

gudstjenesteplan, hvor vi to 

præster skal dække tre pastorater, 

så alle får gudstjenester med et 

rimeligt interval. Derfor vil der nu 

komme enkelte huller i 

gudstjenesterne her i Mørke, fordi 

vi må varetage gudstjenester i de 

andre kirker. I vil også se, at jeg fx 

ikke altid har gudstjeneste kl. 11 

her i Mørke, men nogle gange kl. 

9.30, fordi jeg skal videre til en 

anden kirke kl. 11. Jeg håber, I vil 

støtte op om de nye kirketider, så 

vi kan få gudstjenester i alle tre 

pastorater. Og så håber vi Kim 

Arne snart er tilbage.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye toner i kirken                         

Menighedsrådet arbejder sammen 

med vores organist, Gunnar, hårdt 

på at få anskaffet et godt klaver til 

kirken. På den måde kan vi få 

andre toner og muligheder for 

sang og musik ind i kirken. Vi 

glæder os meget til at høre 

Gunnars dygtige hænder spille for 

os på klaveret til gudstjenester og 

arrangementer. Dertil kommer, at 

vi vil kigge nærmere på nogle af de 

gode salmeudgivelser, der er 

kommet de sidste par år. Så måske 

der vil blive sunget et par nye 

salmer ind her og der. 

Præsten kommer gerne på besøg            

Har du (eller en af dine kære) brug 

for en at tale med, så kommer jeg 

meget gerne på besøg. Jeg har 

naturligvis 100% tavshedspligt, og 

vi kan tale om alt. Kontakt mig 

blot på 51527446.   

 

 

 

 

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Januar 2019 

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  

  


