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Månedens salme
Påsken falder i april i år, så
månedens salme udgår – der skal
være plads til alle de smukke
påskesalmer, som hver især
rummer påskens forskellige
stemninger, rytmer og følelser. Så
glæd jer til at synge med på ”Hil
dig, frelser og forsoner”, ”Krist
stod op af døde”, ”Stat op, min
sjæl, i morgengry”, ”Påskeblomst
hvad vil du her” og mange, mange
flere!
Husk alle salmer kan høres på
www.lyttildanskesalmer.dk
Månedens nyhed
Sjælesorg bliver digitalt. Et initiativ
fra Aalborg Stift har nu set dagens
lys. En gruppe præster har fra 1.
februar siddet klar bag skærmen
til at hjælpe alle, der måtte have
brug for at dele små og store
sorger og glæder med en præst.
Det kan være svært at tale ansigt
til ansigt, så nu er muligheden der
for dem, som foretrækker nettet.
Se mere på: www.sjælesorg.nu

Mmmm… Mere Luther!
Første Luther-aften blev en
kæmpe succes, hvor vi havde
besøg af Lars Nymark, som
dygtigt, vittigt og ikke mindst i
øjenhøjde fortalte om Luthers liv
og betydning for vores samfund og
kirke i dag.
Bagefter ”bed vi skeer” med
maden fra Luthers bord, da der
blev disket op med ”Luthergryde
med kylling og okse” – en ret med
flere elementer af kål, lækker kød,
gule ærter, roer og ikke mindst
bacon. Det var en stor oplevelse
og rigtig morsomt at smage på
maden, som den kunne have
smagt.
Så stor tak til alle dem, som deltog
og ikke mindst Signe og Bitte i
køkkenet, som stod for timers
snitten, hakken og kogning!
Men der kommer mere!
Var du ikke en af de heldige, som
kunne deltage i den første Lutheraften, så er muligheden der igen i
april. For her skifter vi
sognegården ud med kirken og
byder sognepræst og organist
Mads Djernes velkommen. Mads
vil guide os igennem musikkens
univers på Luthers tid og fortælle
om de tanker, der ligger bag den
store salmeskat, som Luther
efterlod sig.
Hele herligheden gøres endnu
mere festlig ved en anden Luhterspecialitet, nemlig krydret vin.

Der vil blive serveret vin krydret
med honning, kanel, ingefær,
kardemomme, laurbær og nelliker.
Vinen nydes både under og efter
foredraget/koncerten, så vi får
både lækkerier til ørene og ganen.
Aftenen vil ydermere byde på
fællessang, mens Mads fortæller.
Vi ses torsdag d. 27. april kl 19.30!

Mads er tidligere organist ved
både Feldballe, Hornslet OG
Mørke kirke, og er nu præst ved
Egå kirke.
Litteraturklub!!
Har du lyst til at dele din læselyst
med andre, så er muligheden der
nu! Vi starter en gruppe op, som
mødes i sognegården til kaffe,
rundstykker og snak om den læste
bog. Alle er velkommen og alle
kan være med!! Så tag endelig din
veninde, søster eller mand med.
Litteraturen er ikke ”kirkelig
betonet”. Vi mødes første gang
tirsdag d. 2. maj kl. 10-12.
Vi begynder med at læse ”Et hjem
i Mørke” af Katrine Grünfeld
Tilmelding til Maria på 51 52 74
46 senest 24. april. Bogen kan
lånes af præsten på langtidslån.
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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

Årets konfirmander 2017
Nu er der ikke længe til! Både
konfirmander, forældre og præst
kan mærke forventningens glæde
stige. I år ligger konfirmationen af
elever fra Mørke skole søndag d.
7. maj kl. 10.00. Som tidligere år
vil der i det gamle våbenhus stå
poser med konfirmandernes
navne på, så man kan aflevere
telegrammer, blomster og gaver
på dagen. Der vil naturligvis stå en
vagt, så ingen bliver fristet til at
glemme forskellen på dit og mit.
I år har vi glæden af at konfirmere:
Astrid Hagen Jørgensen
Carl Emil Hoff-Lund
Cecilie Kjellerup Bach Rasmussen
Clara Lundsteen Thomsen
Jeanine Søndermark Steinicke
Johanne Marie Rønnov Sørensen
Josefine Hebsgaard
Laura Johnsen
Lucas Bastian Tode
Mads Emil Bach
Maja Rohde Jensen
Malik Miguel Justus Gubba
Kristensen
Maria Rudmar Bonde Nielsen
Mathilde Bilde
Mathilde Schmidt Pedersen
Nicolai Refshauge Højer

Se mere på www.folkekirken.dk

Silke Enggaard Klausen

Børnegudstjeneste med gæst!
Tirsdagen efter påske, d. 18. april
kl. 17.30, holder vi sæsonens
sidste børnegudstjeneste. Og i den
anledning får vi fint besøg. Vi får
nemlig Kirketeatret på besøg! Her
vil der med lyd, udklædning og
humor blive fortalt om påsken i
øjenhøjde med børn.
Bagefter går vi som altid i
sognegården og spiser, med
mindre vejret er så godt, at vi fyrer
op under vores nyindkøbte grill og
steger pølser. Vi ser ad – men
uanset hvad spiser børn gratis
mens det koster 25 kr for voksne.
Alle er velkommen (også uden
børn), men der kan max være 50
til spisning, så det er først til
mølle. Skynd dig derfor at tilmelde
dig allerede nu på Facebook, mail
mfra@km.dk eller på sms 51 52 74
46.
Se mere på www.kirketeater.dk
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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 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

* 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.
* Langfredag d. 14. april
Langfredag byder på helt særlige
toner fra orglet, når fire skønne
sangere vil berige gudstjenesten
med smuk musik. Gudstjenesten
vil denne dag være lidt anderledes
end normalt.

* Lutherkoncert og
børnegudstjeneste
Se side 1 og 2 på kirkesiderne.
Brug for en at tale med?
Der kan være mange grunde til at
have brug for en at tale med. Og
nogle gange kan det være svært at
tale med sine nærmeste. Derfor
kan man altid ringe til præsten.
Jeg kommer gerne til dig eller du
kan komme her – jeg har
naturligvis 100% tavshedspligt.
Kontakt også hvis en pårørende
har brug for et besøg.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 2. april

11.00

Konfirmandgudstjeneste *

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Onsdag d. 5. april

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 6. april

10.00

Babysalmesang – sidste gang

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 9. april

9.30

Palmesøndag v. Anne Sophie

Torsdag d. 13. april

19.30

Skærtorsdag v. Maria

Fredag d. 14. april

11.00

Langfredag v. Maria *

Søndag d. 16. april

11.00

Påskedag v. Maria

Tirsdag d. 18. april

17.30

Børnegudstjeneste med gæst *

Søndag d. 23. april

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Torsdag d. 27. april

19.30

Lutherkoncert *

Søndag d. 30. april

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Onsdag d. 3. maj

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 7. maj

10.00

Konfirmation Mørke Skole

Fredag d. 12. maj

11.00

Bededag v. Maria

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

