
 

 

Månedens salme   

I marts går vi ind i fastetiden. De 

40 dage fra fastelavn til påske. I 

vores protestantiske kirke gør vi 

ikke så meget ud af denne 

forberedelse til påske, men 

teksterne og salmerne rummer 

dog lidt. Derfor skal vi synge en 

smuk melodisk salme som 

månedens salme, nemlig nr. 652 

”Vor Herre! til dig må jeg ty”.  

Italesættelsen af anfægtelsen og 

håbet i troen synes jeg passer 

rigtig godt til månedens 

fastetema. Så jeg glæder mig rigtig 

meget til at synge Grundtvigs ord 

på den smukke melodi af Thomas 

Laub.  

Husk alle salmer kan høres på 

www.lyttildanskesalmer.dk 

Månedens nyhed 

Dem af jer, der har besøgt Mørke 

Kirkes hjemmeside, vil nok give 

mig ret i, at den kunne være bedre 

og pænere (det må jeg gerne sige, 

da jeg selv har været med til at 

lave den). Men det råder vi bod på 

nu! For vi har fået et nyt design på 

vores hjemmeside, så nu er det 

endnu nemmere og pænere at 

finde alle oplysninger om kirken, 

betjeningen, gudstjenesterne osv. 

Så skynd dig ind på  

www.mørkekirke.dk  

 

 

 

 

2017 er Luther-år!                          

Og vi er rigtig langt med 

planlægning af vores fejring af 

jubilæet her i Mørke. 

Som skrevet i sidste blad 

introducerer vi tre aftener om 

Luther: en aften om ham selv, en 

aften om musikken bag og en 

sidste aften om samtiden.  

Første aften er torsdag d. 16. 

marts kl. 18-21 ca. Her vil tidl. 

sognepræst Lars Nymark fortælle 

om Luthers liv og hans betydning 

for den kirke, vi har i dag. Derefter 

vil der være fællesspisning, hvor 

vores ganer vil stifte bekendtskab 

med retter fra Luthers eget bord. 

Dertil vil der serveres vin, hvis 

man har lyst. Aftenen sluttes af 

med spørgsmål, diskussion og 

samtale omkring bordet.  

Hele herligheden koster kun 25 kr. 

og der er tilmelding på 51 52 74 46 

(også SMS) eller mfra@km.dk. 

Først til mølle, da der kun er 30 

pladser.  

Anden aften vil blive sidst i april, 

hvor kirkerummet vil lægge 

rammer til en musik-aften, hvor vi 

vil blive præsenteret for Luthers 

salmer, lytte til dem og selv synge 

med. Under og efter 

koncerten/foredraget vil vi servere 

krydret vin, som Luther selv drak 

den. Arrangementet er gratis.  

Sidste aften rykker vi ud en maj 

aften i præstegårdshaven, hvor vi 

vil træde ind i Luthers samtid og  

 

 

 

 

 

 

både høre et kort oplæg om livet 

på den tid, lytte til ægte 

middelaldermusik og nyde en 

rigtig Luther-pandekage over bål.  

Se mere på Facebook, opslag i 

byen, 8544 og Adresseavisen for 

tider og tilmeldinger.  

Vi glæder os meget til at dykke 

ned i Luthers univers – både med 

øre, øjne og smag.  

Så husk:  

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.  

Herefter spisning og diskussion. 

Tilmelding til præsten. 

Skynd dig at tilmelde dig - for 

denne aften vil du ikke gå glip af!  

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Marts 2017  
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til ny kollega 

Søndag d. 19. feb. blev Kim Arne 

Pedersen indsat som sognepræst i 

Hvilsager og Lime. Det var en 

dejlig gudstjeneste, hvor kirken 

var fuld, prædikenen god og stort 

set alle salmer skrevet af 

Grundtvig. For Kim Arne er ikke 

blot sognepræst, men også en af 

landets absolutte bedste 

Grundtvigforsker. Så velkommen 

til Kim Arne – og tillykke til både 

ham og menighederne!  

 

Du kan stadig nå at være med! 

Til babysalmesang i Mørke kirke. 

Det koster ikke noget at være 

med, men jeg vil meget gerne 

have en bindende tilmelding på 

mfra@km.dk eller 51527446  

Når bladet her udkommer, er vi 

allerede begyndt, men tøv ikke 

med at melde dig og din baby til – 

det er så hyggeligt! Vi mødes hver 

torsdag kl. 9.30 og kører syv gange 

til at begynde med og slutter 6. 

april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Det vil altså sige, at vi i marts 

måned mødes TIRSDAG D. 21. 

MARTS 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 

Marts 2017 

http://www.personregistrering.dk/


 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Torsdag d. 2. marts  19.00 Menighedsrådsmøde  

Torsdag d. 2. marts 9.30  Babysalmesang * 

Søndag d. 5. marts 11.00 Gudstjeneste v. Maria 

Torsdag d. 9. marts 9.30  Babysalmesang 

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

Torsdag d. 16. marts 9.30 Babysalmesang 

Torsdag d. 16. marts 18.00 Sogneaften om Luther * 

Søndag d. 19. marts 11.00 Gudstjeneste v. Maria 

Tirsdag d. 21. marts 17.30  Børnegudstjeneste * 

Torsdag d. 23. marts 9.30 Babysalmesang 

Søndag d. 26. marts 9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Torsdag d. 30. marts 9.30 Babysalmesang 

Torsdag d. 30. marts 19.30 Ungdomsgudstjeneste i Dråby * 

Søndag d. 2. april 11.00 Konfirmandgudstjeneste * 

Onsdag d. 5. april 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 6. april 9.30 Babysalmesang 

Søndag d. 9. april  11.00  Palmesøndag v. Maria  

 

 

  

*Sogneaften om Luther                 

Se side 1 på kirkesiderne.  

*Babysalmesang og 

børnegudstjeneste         

Se omtale på side 2 af kirkesiderne  

* Ungdomsgudstjeneste i Dråby               

Fælles for hele provstiet for årets 

konfirmander. Forældre er 

velkommen – tilmelding til præst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Konfirmandgudstjeneste        

Årets konfirmander vil efter 

overnatning i kirken holde 

gudstjeneste for alle søndag d. 2. 

april.  Alle er meget velkommen til 

at komme og se, hvad de unge, 

seje mennesker har fundet på.  

* Brug for en at tale med?    

Kontakt mig endelige! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Marts 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  

jespershkristiansen@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  


