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Kom med i maskinrummet…

Lørdagsdåb

Til en helt almindelig søndag, skal
der både skrives prædiken og
vælges salmer. Salmerne vælges
ud fra de tekster, der knytter sig til
den pågældende søndag, men kan
også afspejle årstiden eller hvis
der fx er dåb.

Flere og flere efterspørger
muligheden for at få deres børn
døbt en lørdag i stedet for en
søndag. Det kan der være mange
grunde til og vi kan se, at ønsket
stiger.

Søndagens gudstjeneste er bygget
op over tre tekster, som er nøje
udvalgt og sammensat. Det er
sådan, at vi kører med det, der
hedder to tekstrækker, hvor man
skifter 1. søndag i advent, som er
kirkens nytår. En tekstrække
indeholder de tekster, som anses
for kernetekster, og som bedst og
mest nuanceret belyser
kristendommens centrale budskab
og forkyndelse. Teksterne skal
være med til at tydeliggøre Guds
væsen og frelsesplan og give os et
billede af Jesus som Guds søn.
Teksterne til de enkelte søndage
ligger altså fast, og lyder i alle
kirker landet over. Og det er et
benspænd, som kan være både
godt og give grå hår. For nogle af
teksterne synes selv præsten er
svære eller næsten uforenelige
med billedet af Gud. Men netop
når man arbejder med sådanne
tekster, udvides ens horisont og
gudsforståelse.
Bagerst i salmebogen findes en
komplet alterbog, som det
hedder, med alle årets tekster.

Vi har ved Mørke kirke det sidste
år holdt øje med ønsket om
lørdagsdåb og har nu besluttet at
fastlægge lørdage spredt over
året, hvor lørdagsdåb kan tilbydes.
Vi forsøger os med en ordning der
hedder den sidste lørdag i hver
anden måned til at begynde med.
Det betyder, at der er mulighed
for lørdagsdåb følgende lørdage i
2019:






30. marts
25. maj
27. juli
28. sep.
23. nov.

Dåben ligger traditionelt om
søndagen, og giver udtryk for, at
barnet nu optages i den kristne
menighed, som ved dåben også
mindes om deres egen dåb og
dåbens betydning. Så vi håber
selvfølgelig, at vi også får lov at
døbe mange skønne børn om
søndagen fremover.

Visioner, drømme og gode idéer
Den 22. jan. afholdt
menighedsrådet det årlige
menighedsmøde. I år inviterede vi
på lidt mad og selvfølgelig den
obligatoriske gennemgang af årets
projekter og kirkeliv. Men
aftenens egentlige formål var i
højere grad at få menigheden på
banen. Menighedsrådets
visionsarbejde (se vores
hjemmeside) lægger stor vægt på,
at kirken skal være kirke, som
FOLK vil have den. Derfor blev der
lagt op til en aften, hvor ordet var
frit, og hvor drømmene kunne
flyve højt.
Det var en dejlig aften fyldt med
energi og glæde ved kirken og det
kirkelige liv. Der kom mange gode
bud på flere aktiviteter og
koncerter. Flere udtrykte også
ønske om, at kirken kunne åbnes
endnu mere for aktiviteter, og at
kirkens rum, kirkegård og
sognegård i højere grad kunne
spille en aktiv rolle i byens liv.
Dertil kom også nogle helt
konkrete tilbud fra folk. Bl.a. har vi
nu mulighed for at kontakte en
vågekone, hvis der måtte være
brug for det. En vågekone tilbyder
at sidde ved den dødendes leje og
våge; at holde øje og være tilstede
– til glæde for både den dødende
og de pårørende. Så kontakt mig
endelig, hvis behovet opstår.
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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

Udvidelse af det musikalske
Ved flere lejligheder har vi hørt
ønske om, og drøftet med
hinanden, hvordan det musikalske
lydtæppe i kirken skal være. Nu
har vi fået installeret og afprøvet
vores nye klaver – og det lyder
bare rigtig godt!
Nu skal betjeningen og
menighedrådet finde ud af,
hvordan det nye klaver kan bruges
til at løfte både gudstjenesten og
andre kirkelige arrangementer.
Menighedsrådet har besluttet at
undersøge og forhåbentlig synge
et nyt salmetillæg ind. Tillægget
hedder ”100 salmer” og man kan
læse mere på www.100salmer.dk,
hvor man også kan høre de nye
melodier.
Nye salmer skal naturligvis læres –
både af os på kirken og jer i
menigheden. Og derfor har
aktivitetsudvalget besluttet at
invitere en af tillæggets idémænd
til Mørke. Morten Skovsted er
sognepræst i Hjortshøj og gift med
en rigtig dygtig salmedigter, Iben
Krogsdal. Mortens hjerte banker
for salmesang – både de nye og de
gamle, og han har stort blik for, at
nye ikke erstatter gamle salmer,
men supplerer. Morten kommer
til Mørke d. 2. april og fortæller
om ”100 salmer” – og vi skal
naturligvis også synge mange af
dem. Så kom og syng med – og lær
noget nyt. Jeg glæder mig meget
til at arbejde med salmerne, som
er rigtig fine og solide – både
musisk og teologisk.

Hvad skal det koste??
Det spørgsmål havde
menighedsrådet oppe at vende,
da vi diskuterede ”brugerbetaling”
ved arrangementer på kirken. I et
stykke tid har vi bl.a. taget penge
for kage og kaffe til foredrag og
spisning ved fx børnegudstjeneste.
Det har rådet nu valgt at fjerne
igen. Kirkelige arrangementer skal
som udgangspunkt være gratis –
dog kan der ved særligt store
koncerter fx tages en indgangspris.
En sådan vil blive diskuteret fra
gang til gang.
Men som udgangspunkt er alle
arrangementer (litteraturklub,
sogneaftener, fællesspisning osv.)
gratis at deltage i. Synes man, at
man gerne vil bidrage alligevel,
opfordrer vi til, at man betænker
menighedsplejen, som bl.a.
uddeler julehjælp.
Børnegudstjenester er et hit!
Jeg ELSKER at holde
børnegudstjenester – og nyder at
der er så stor opbakning til dem. I
dette forår er jeg så heldig, at jeg
ikke skal lave dem alene; jeg får
hjælp af Mørke FDF. Som led i
deres forkyndelsesmærke, skal
børnene deltage i og hjælpe med
en gudstjeneste. Så
børnegudstjenesten i april bliver i
tæt samarbejde med Piltene fra
FDF. Det kommer til at handle om
påske og nadver.
Vi har også børnegudstjeneste i
marts – hvor det igen bliver en
gudstjeneste for alle sanserne!
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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

Ny gudstjenesteplan
Kim Arne, præst i Hvilsager og
Lime, har valgt pr. 1. feb. at
fratræde sin stilling. Indtil vi ved,
hvad der skal ske derude, dækker
Anne Sophie og jeg stadig
gudstjenesterne. Derfor vil der
være lidt huller i vores egen
gudstjenesteplan, for at vi kan få
det hele til at gå op. Jeg tager mig
ligeledes af de kirkelige handlinger
i de to kirker. Jeg ønsker Kim Arne
al mulig held og lykke fremover,
og håber han finder lige præcis
dét, som gør ham glad.

Konfirmandgudstjeneste
Som led i de unges undervisning,
skal de overnatte i kirken og dagen
efter være med til at lave
gudstjeneste. Gudstjenesten bliver
i deres sprog med et tema, som de
kender til. De vælger salmer,
musik og ord, og er selv med til at
udføre meget af det. Så snyd ikke
dig selv for en forkyndelse på
andre præmisser, når
konfirmanderne inviterer til
gudstjeneste d. 7. april kl. 11. Det
vil betyde meget for dem, hvis vi
kunne fylde kirken og bakke op
om dem.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 3. marts

11.00

Fastelavnsgudstjeneste

Graver:
Stig Malmose
Tlf.: 24 27 89 59

Onsdag d. 6. marts

18.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 7. marts

10.00

Litteraturklub

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 10. marts

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

Ingen – se Lime kirke kl. 11

Søndag d. 17. marts

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Torsdag d. 21. marts

17.30

Børnegudstjeneste *

Søndag d. 24. marts

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Tirsdag d. 26. marts

10.00

Strikkeklub – OBS i præstegården

Lørdag d. 30. marts

Mulighed for lørdagsdåb *

Søndag d. 31. marts

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Tirsdag d. 2. april

19.30

Sogneaften med nye salmer *

Onsdag d. 3. april

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 4. april

10.00

Litteraturklub

Søndag d. 7. april

11.00

Konfirmandgudstjeneste for alle *

Onsdag d. 10. april

17.30

Børnegudstjeneste m. FDF *

