
 

Kom med i maskinrummet…     

I en præstekalender er der noget, 

man skal, og noget man kan. SKAL-

opgaverne er fx søndagens 

gudstjeneste, 

begravelser/bisættelser, dåb, 

vielser, konfirmander, 

minikonfirmander osv. Og så er 

der alle KAN-opgaverne – alle de 

ting, som præsten og 

menighedsrådet lægger ind i 

kirkelivet, som gerne skulle passe 

til sognets sammensætning og 

efterspørgsel. Det er her hos os fx 

babysalmesang, litteraturklub, 

børnegudstjenester, 

dåbskludestrik, sogneaftener osv.  

Men en af de ting, som er på 

SKAL-opgave-listen, er en af de 

ting, som for alvor giver 

præsteembedet mening. Det er de 

personlige samtaler. Nogle gange 

er det livet, der gør ondt eller 

uforløste ting, som man ikke kan 

dele med ens nærmeste. Det kan 

være sorg, fortrydelser eller angst. 

Men det kan også være mere 

glædelige ting, som gør livet værd 

at dele.  

Jeg holder utrolig meget af at 

besøge folk og lytte til deres 

historier – men jeg kommer ikke 

uanmeldt og banker på en dør. Jeg 

håber og tror, at folk ved, at jeg er 

til rådighed og kontakter mig. Jeg 

har 100% tavshedspligt og anser 

samtalerne som en af 

kerneopgaverne i mit arbejde. Så 

brug mig endelig! 

 

 

 

 

Så er året i gang…  

Dagene begynder at blive længere, 

og lyset har magt lidt længere i 

disse dage – og det er som om, at 

der lige er lidt mere gejst på 

arbejdskontoret her i 

præstegården. Og så er det jo 

dejligt, at tingene igen begynder 

at fylde i kalenderen og 

spændende ting er i vente.  

Gode samarbejdspartnere 

Jeg er så heldig som præst at have 

en aktiv og god FDF-kreds at lege 

med. Det betyder, at vi her i 

foråret kommer til at bruge rigtig 

meget tid sammen med Mørke 

FDF. Og vi begynder med de 

mindste, som vil hjælpe mig med 

at lave børnegudstjeneste onsdag 

d. 20. feb. kl. 17.30. FDF’erne skal 

tage forkyndelsesmærket, og 

derfor er jeg så heldig, at de vil 

hjælpe med at skabe en skøn 

gudstjeneste for hele familien. 

HUSK tilmelding til mad på 51 52 

74 46 – børn spiser gratis, mens 

voksne betaler 25 kr. Der kan 

betales med kontant og 

mobilepay.  

Og jeg får lov at lege endnu mere 

med de skønne FDF’ere – for nu er 

det snart fastelavn! Og det kan 

næsten ikke blive fastelavn uden 

vores fælles fejring her i Mørke. Vi 

begynder i kirken kl. 11 med en 

familievenlig gudstjeneste, hvor 

alle er velkommen til at være 

klædt ud. Bagefter går vi over til  

 

 

 

 

 

sognegården, hvor der vil være 

tøndeslagning, pølser, 

fastelavnsboller og kaffe/saft. Det 

er uden tvivl årets hyggeligste 

arrangement, så tag endelig hele 

familien med! Og det er gratis!  

Hjemmesiden  

Mørke kirke har sin egen 

hjemmeside, www.mørkekirke.dk, 

hvor særligt vores formand skriver 

vidunderlige og meget kloge ting. 

Man kan også finde alle de 

praktiske oplysninger, man har 

brug for, ligesom man kan læse 

referater fra møder og de gamle 

kirkesider her fra 8544. Personligt 

er jeg rigtig glad for, at vores 

formand, Jesper, har tid og 

overskud til at styre hjemmesiden 

og dens opsætning. Og så er jeg 

rigtig glad for, at vi her i Mørke har 

en formand, som tænker store 

tanker og har lyst til at dele dem 

med os. Så skynd jer endelig ind 

på hjemmesiden og læs med – 

både til inspiration og samtale.  

Men vi er også på Facebook 

Er man mere til hurtigere 

informationer, så kan man også 

blive ven med kirken på Facebook. 

Man skal blot finde Maria 

Baungaard (sognepræst) – vi ses 

online!  

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vinterhilsen fra graveren på 

Mørke Kirkegård 

Vintertiden på kirkegården er 

meget afhængig af vejret og 

derfor ekstra spændende.  Indtil 

her midt januar har vi været 

forskånet for sne og frost i større 

stil. Så kan meget lade sig gøre - 

man kan bakse med gamle sten, 

komme i jorden osv.  Nu lover de 

mere vinterligt vejr ind i februar 

og så er det først og fremmest de 

indendørs gøremål, som fylder 

hverdagen. Oprydning, 

planlægning og vedligehold af 

kirkegårdsbænke mv.  

På kirkegårdskontoret skriver og 

sender jeg regninger ud på de 

aftaler, som ligger fra sidste år. 

Regningen burde komme i 

postkassen - elektronisk eller 

fysisk - i begyndelsen af februar. 

Hvis der er ønsker om ændringer 

til aftalen for 2019, så tag endelig 

kontakt til graveren.  

Vi hjælper selvfølgelig også gerne i 

løbet af året med, hvad der måtte 

være i forbindelse med både nye 

og gamle gravsteder. 

Vintertid er også tid til at nyde 

grandækningen fra efteråret, som 

vi jo synes, er rigtig fin. Faktisk har 

vi lagt rigtig meget på net og stået 

op ved borde i laden mere i 2018 

end nogen sinde. Vi synes, at det 

skåner vores knæ og det giver en 

stor forbedring af arbejdsmiljøet. 

 

 

 

 

 

 

Hækkene er desværre noget 

hullede efter den tørre sommer. Vi 

har valgt at plante og sætte nye 

der, hvor det gav mening. Med 

tiden bliver det rigtig godt.  

Personligt er jeg meget glad for at 

arbejde for jer her på Mørke 

Kirkegård - I har taget godt imod. 

Tak for det og rigtig godt nytår.  

Stig Malmose 

Nytænkning af Kirkegården – fra 

de dødes gård til de levendes 

have TORSDAG 28. FEB. 19.30 

Anne Dorthe fra VEGA landskab 

tager udgangspunkt i erfaringer 

fra arbejde med helende haver og 

stress-reducerende landskaber når 

den traditionelle kirkegård 

nytænkes.  

• Kan kirkegården gøres 

bæredygtig? 

• Kan kirkegården blive sognets og 

byens fælles 'helende have'? 

• Kan kirkens uderum blive en 

aktiv medspiller i sognets liv? 

Vi undersøger de eksisterende 

udfordringer - fra de tomme 

gravsteders opløsning af 

strukturen til klimaændringernes 

betydning for valg af beplantning 

og driftsmetoder. 

Vi ser på muligheden for at bringe 

årstidernes vekslen ind på 

kirkegården og give plads til det 

'vildtvoksende' og på for at lade 

kirkegården blive det grønne rum, 

der forbinder kirkens liv med 

sognet og byen. 
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Onsdag d. 6. feb.  19.00 Menighedsrådsmøde  

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

Søndag d. 17. feb.  11.00 Gudstjeneste v. Maria  

Onsdag d. 20. feb.  17.30 Børnegudstjeneste m. FDF * 

Søndag d. 24. feb.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Tirsdag d. 26. feb.  10.00 Dåbskludestrik  

Torsdag d. 28. feb.  19.30 Foredrag om den nye kirkegård * 

Søndag d. 3. marts 11.00 Fastelavn * 

Onsdag d. 6. marts 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 7. marts 10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 10. marts Ingen gudstjeneste – se Hvilsager 

kirke kl. 11 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye toner i kirken                          

Så er det nye klaver snart på plads 

i kirken, og 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.   
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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  

  


