
 

 

Månedens salme   

I februar skal vi synge en af de 

mange dejlige salmer, som Holger 

Lissner har skrevet. Denne gang er 

det nr. 371 ”Du fylder mig med 

glæde”. Siden den blev skrevet, 

har den arbejdet sig op gennem 

mange sang- og salmebøger, og fik 

sin plads i Den Danske Salmebog 

2002 efter at have været i 

salmebogstillægget indtil da. Og 

den fortjener virkelig også en 

plads i salmebogen.  

Men melodien er jeg ikke helt så 

tosset med, derfor skal vi synge 

den på to forskellige melodier i 

løbet af februar; først melodien til 

”Min død er mig til gode” (530) og 

så vil vi til fastelavnsgudstjenesten 

også syge den på melodien fra 

”Jeg ved en lærkerede”. Det skal 

nok blive godt!  

Månedens nyhed 

Fra 1. feb. vil der efter hver 

gudstjeneste – både kl. 9.30 og 11 

– være kirkekaffe i våbenhuset. Vi 

har længe synes, at det var så 

hyggeligt, når vi var i Ådalens 

kirker, hvor de hver søndag slutter 

af med en stående kop kaffe og en 

småkage. Det er sådan en god 

måde at få hilst på hinanden og 

småsnakke lidt med de andre 

kirkegængere. Så sæt gerne fem 

minutter mere af om søndagen fra 

nu af – det er så hyggeligt!  

 

 

 

 

2017 er Luther-år!                         

Og det skal da fejres! Hvilket det 

også bliver overalt i kirker og 

sognegårde det næste års tid. Vi 

fejrer nemlig, at det er 500 år 

siden, at munken Martin Luther 

slog sine 95 teser op på kirkedøren 

i Wittenberg og satte derved gang 

i reformationens kræfter. Det blev 

efterfølgende til et brud med den 

katolske kirke og de første skridt 

var taget mod den kirke, vi kender 

i dagens Danmark.  

Også i Mørke vil vi gerne sætte 

fokus på Martin Luther og hans 

betydning for os og den måde, vi 

både tænker og udøver kirke på i 

2017. Derfor vil vi gerne invitere til 

flere aftener i sognegården, hvor 

vi bliver meget klogere.  

Foredragsrækken bygger på 

Martin Luthers Bordtaler – 

nedskrevne samtaler, Luther har 

ført over et godt måltid mad. Det 

lutherske hushold var stort. Luther 

havde fået det tidligere 

augustinerkloster til bolig af 

kurfyrsten, og i det gamle klosters 

spisesal, spiste der dagligt 30-40 

personer. Disse omfattede de 

ganske mange studenter, der 

boede i Luthers hus, men også 

mange af Luthers medarbejdere 

og kollegaer spiste fra tid til anden 

med, og hvis Luther ellers ikke var 

for træt af dagens arbejde, gik 

snakken omkring bordet. Og 

emnerne var mange forskellige, 

teologiske og verdslige, om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud og djævel og om ægteskab og 

børneopdragelse. Man indså snart 

vigtigheden af at skrive mesterens 

ord ned, og således har vi for 

eftertiden bevaret en store 

mængde tekster.  

Det er med udgangspunkt heri, at 

vi inviterer til den første aften i 

selskab med Luther, hans idéer og 

hans betydning for os.  

Vi begynder med et oplæg af en 

times varighed, hvorefter vi 

sammen vil spise, få et glas vin og 

lade snakken gå – præcis som det 

ville passe Luther selv. Efter 

middagen vil der være mulighed 

for at stille spørgsmål til aftenens 

oplægsholder og få uddybet 

spørgsmål eller diskutere videre 

om aftenens emne. 

Der vil være tilmelding på 

51527446 og betaling på kr. 25 pr. 

person.  

Første gang er torsdag d. 16. 

marts kl. 18-21, hvor vi får besøg 

af tidligere sognepræst i 

Hvilsager/Lime pastorat, Lars 

Nymark, som vil fortælle om 

Luthers liv og hans betydning for 

vores kirke i dag.  

Skynd dig at tilmelde dig - for 

denne aften vil du ikke gå glip af!  

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2017  



 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Babysalmesang – er det for mig? 

Og det korte svar er; ja! Uanset 

om man bruger kirken meget eller 

slet ikke, så er man hjertelig 

velkommen til babysalmesang. 

Også selvom man fx ikke er døbt 

eller har planer om det.  

Det er helt på de små børns 

præmisser med rasleæg, svingture 

på tæpper og sæbebobler – alt 

krydret med sange og salmer og 

Gunnar (organisten), der spiller til. 

Efterfølgende får vi en kop kaffe 

og lidt godt til ganen, mens vi kan 

udveksle historier, gode råd og 

frustrationer og børnene kan få 

lidt mad, hvis det behøves.  

Det koster ikke noget at være 

med, men jeg vil meget gerne 

have en bindende tilmelding 

senest d. 15. feb. på mfra@km.dk 

eller 51527446  

Vi begynder torsdag d. 23. feb. kl. 

9.30. Tidspunktet kan vi diskutere, 

når vi mødes første gang, så det 

passer bedst muligt med de smås 

sovetider. Vi kører syv gange til at 

begynde med, så I kan allerede 

sætte kryds i kalenderen følgende 

torsdage: 

23. feb.  

2. marts 

9. marts 

16. marts 

23. marts 

30. marts 

6. april – afslutning lige inden 

påsken begynder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnegudstjenester flytter dag 

Det har vist sig, at onsdage er et 

”dårligt” tidspunkt for vores 

børnegudstjenester, da der sker så 

meget andet lige netop der. Så nu 

forsøger vi at rykke det – 

velvidende at der i vores dejlige by 

jo sker 1000 ting hele tiden, så vi 

kommer nok ikke helt fri af alle 

aktiviteter.  

Men derfor holder 

børnegudstjenester rykkedag fra 

den sidste onsdag i måneden til 

ANDEN SIDSTE TIRSDAG I 

MÅNEDEN….  Ja, det er jo nemt at 

huske, ik?! Men bare rolig, jeg skal 

nok sætte opslag op i byen, skrive 

på Facebook og naturligvis i 

Adresseavisen og her i 8544.  

Men det vil altså sige, at den 

første børnegudstjeneste i denne 

sæson ligger TIRSDAG D. 21. FEB. 

kl. 17.30. Der vil som altid være 

tilmelding på 51527446 eller 

Facebook og voksne betaler kr. 25 

for at spise med, mens børn er 

ganske gratis.  

Jeg glæder mig til at se børn i ALLE 

aldre i kirke og sognegård!  

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2017 

http://www.personregistrering.dk/
mailto:mfra@km.dk


 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Onsdag d. 1. feb.  19.00 Menighedsrådsmøde  

Søndag d. 5. feb.  19.30 Kyndelmissegudstjeneste * 

Søndag d. 12. feb. 9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Søndag d. 19. feb.  11.00 Gudstjeneste v. Maria 

Tirsdag d. 21. feb.  17.30 Børnegudstjeneste * 

Torsdag d. 23. feb. 9.30 Babysalmesang * 

Søndag d. 26. feb. 11.00 Fastelavnsgudstjeneste * 

Torsdag d. 2. marts 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 2. marts 9.30  Babysalmesang 

Søndag d. 5. marts 11.00  Gudstjeneste v. Maria  

 

 

  

  

*Kyndelmisse d. 5. feb. kl. 19.30 

Den første søndag i februar fejrer 

vi, at lyset så småt vender tilbage. 

Det gør vi med en sand lys-

gudstjeneste i kirkens smukke 

rum, som vil være oplyst af 

levende lys, fyldt med gode ord og 

smukke salmer.   

* Fastelavnsgudstjeneste            

Det er næsten årets højdepunkt i 

kirken – fastelavnsgudstjenesten! 

Og traditionen tro tilrettelægges 

dagen sammen med Mørke FDF, 

som også vil stå for tøndeslagning 

i gården bagefter. Der vil som altid 

blive serveret lækkerier til både 

børn og voksne. Så find den 

sejeste, sødeste, mest fantasifulde 

udklædning frem og få en dejlig 

søndag i Mørke kirke!  

 

* Babysalmesang og 

børnegudstjeneste         

Se omtale på side 2 af kirkesiderne 

– og husk tilmelding på Facebook 

eller 51527446. Alle er velkomne! 

Brug for en at tale med?            

Der kan være mange grunde til at 

have brug for en at tale med – 

sorg, ensomhed, fortvivlelse eller 

noget helt fjerde. Og nogle gange 

kan det være svært at tale med 

sine nærmeste. Derfor kan man 

altid ringe til præsten og få en 

snak enten i telefonen eller privat. 

Jeg kommer gerne til dig eller 

sætter kaffe over her hos mig. Jeg 

har naturligvis 100% tavshedspligt. 

Henved dig også gerne hvis du er 

pårørende til en, der kunne have 

behov.   

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Februar 2017 

Kirkelig vejviser 

Sognepræst, Maria F. Baungaard 

Kirkevej 30, 8544 Mørke 

(mandag er fridag) 

Tlf.: 51 52 74 46 

Mail: mfra@km.dk 

Menighedsrådsformand, 

Jesper Kristiansen 

Tlf.: 60 24 23 90  

jesperhkristiansen@gmail.com 

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 

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  


