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Har du læst??!
I denne reformationsmåned,
finder Martin Luther også vej her
til boganmeldelsesdelen af
kirkesiderne. For sognepræst
Jacob Ørsted, Flensborg, har
samlet et muntert lille værk med
gode citater fra Luthers egen
mund. Og der er mange guldkorn;
Plages du af depression,
fortvivlelse eller en dårlig
samvittighed, så skal du spise,
drikke og være sammen med
venner. Hjælper det dig at tænke
på piger, så gør det!
Med bogen her inviteres du med
rundt om bordet i Martin Luthers
hjem, hvor der altid var mange
spændende mennesker samlet.
Jacob Ørsted har forsøgt at samle
de mange citater i temaer, og
hvert emne har fået et par ord
med på vejen til forståelsen af
hvor, hvem og hvad der tales om.
Martin Luther var en yderst
produktiv mand og skrev omkring
350 bøger, 2000 prædikener og
2500 breve – men Jacob Ørsted
slår et slag for, at det er gennem
bordtalerne her, at man bedst
lærer personen Martin Luther at
kende.
Så snyd ikke dig selv for denne
alternative indgang til
reformationens absolutte stjerne.

Reformationsjubilæum
1517-2017
I år er det 500 år siden, at Martin
Luthers tanker satte gang i en
bevægelse i kirken, som ingen
havde kunnet forudse. Vi fejrer i
år, at kirken delte sig i to, og at vi
her i Danmark blev et
protestantisk land.
Det bliver fejret og er blevet fejret
over alt i alle afskygninger. Og er
det også blevet her i Mørke! Men
vi er ikke færdige endnu. For
tirsdag d. 31. okt. er den officielle
reformationsaften, hvor landets
kirker er blevet opfordret til at
lave en særlig klokkeringning, som
markerer dagen. Vi krydrer
klokkernes kimen med et stort
arrangement i kirken.
Så sæt kryds i kalenderen d. 31.
okt. kl. 19.30
Sammen med folk fra Aarhus
Teater vil vi bade rummet i lys, ord
og noget for alle sanserne, når vi
forsøger at oversætte
reformationens tanker om en ny
kirke til nutidens behov for at
gentænke Folkekirken. Vi vil
forsøge at få jeres stemmer i spil,
så vores kirke her i Mørke kan
blive JERES kirke.
Hvordan skal kirken se ud anno
2017? Hvad skal den tilbyde? Hvad
giver mening? Hvad giver IKKE
mening? Hvordan får vi kirkens
budskab ud til mennesker i vores
liv, så den siger noget givende og
vigtigt i nutiden?

Men til alle de spørgsmål har vi
brug for JERES hjælp. Så vi sætter
rammerne – I kommer med
indholdet denne skønne
reformationsaften i Mørke.
Vi glæder os til at fejre alt det som
var og alt det som kommer!
Reformationen – kort
Reformationens hovedfigur,
Martin Luther, satte ord på den
stemning i den etablerede kirke,
som forandrede kirken for altid.
Begivenheden kaldes
reformationen, fordi det hele
startede som en kamp om at
ændre, at reformere, den katolske
kirke. Egentlig skulle det aldrig
have ført til en ny kirke. Men
sådan endte det– kirken blev delt i
to store retninger: den katolske
kirke og den
protestantiske/reformerte kirke.
Reformationen er også et produkt
af samtiden, som ændrede sig
både videnskabeligt og teologisk –
men opgøret med Pavens magt
over kirken og i særdeleshed
afladshandlen satte bevægelsen i
gang – en bevægelse som ikke
kunne stoppes.
Kirken og det politiske liv var på
denne tid tæt vævet ind i
hinanden, så Martin Luthers
tanker om kirken omhandlede ikke
kun kirken som sådan, men
samfundet i sin helhed.
Fortsættes næste side
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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

Reformationen – fortsat
Derfor blev reformationen et
politisk, kirkeligt og
samfundsmæssigt projekt, hvor
kirkens rolle blev redefineret.
Luthers tanker kom blandt andet
til at betyde, at kirken skulle
underordne sig den lokale
politiske magt og ikke ledes
centralt af en pave. Gudstjenesten
skulle holdes på modersmålet, så
menigmand kunne forstå den, og i
øvrigt skulle man forstå Guds nåde
og frelse som en gave og ikke
noget, man kan gøre sig fortjent til
med fromme gerninger.
Den kirke vi kender i dag og den
forkyndelse, der finder sted, har
sit ophav i disse tanker, som vi i år
fejrer over hele landet – også her
hos os.
ANDRE VIGTIGE DATOER TIL
KALENDEREN:
Børnegudstjeneste
Der er ikke noget bedre end børn
og kirke – synes jeg i hvert fald, så
jeg håber mange vil komme og
lege med onsdag d. 25. okt. kl.
17.30, hvor vi igen fylder kirken
med børn, leg og grin. Bagefter
spiser vi sammen i sognegården
HUSK TILMELDING 51527446
Børn spiser gratis, mens voksne
betaler kr. 25.
Sidste gang blev der udklækket et
hel hold superhelte – gad vide
hvad jeg finder på denne gang? 

BUSK-gudstjeneste 2017
Hvert år holder kirkerne BUSKgudstjeneste. BUSK står for Børn,
Unge, Sogn og kirke og her i
Mørke er jeg så heldig, at FDF’erne
hjælper mig med at skabe den
skønneste familiegudstjeneste. Så
kom og fyld kirken med børn,
forældre, bedsteforældre og
venner søndag d. 29. okt. kl.
11.00
Alle Helgen
Hvert år bruger vi den første
søndag i november til at mindes,
savne og takke dem, vi har mistet.
Navnene på afdøde i det år, der er
gået, vil blive læst op ved denne
særlige aftengudstjeneste, hvor
kirkens rum vil blive badet i lys,
ord og sang, som taler sorgen og
mørket imod. Alle er velkommen,
og har man brug for at få et navn
læst op, som har særlig betydning
for en, så medbring blot en seddel
med navnet, og jeg vil læse det op
søndag d. 5. nov. kl. 19.30.
Bagefter vil der være mulighed for
at bære lys med ud på
kirkegården.
Børnekulturnat i Hornslet
Hvorfor nu reklamere for noget,
der foregår i Hornslet? Det er fordi
det er for ALLE. Og fordi det er SÅ
godt et arrangement. Præsterne i
den gamle Rosenholm kommune
byder velkommen i Hornslet kirke
til vores bud på en oplevelse af at
gå i andres fodspor. Så kom forbi
kirken – det vil I ikke fortryde!
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Kirkelig vejviser

Menighedsrådsmøder

Sognepræst, Maria F. Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 51 52 74 46
Mail: mfra@km.dk

Hver måned mødes de skønne
mennesker i menighedsrådet og
tager stilling til spørgsmål som
spænder over det praktiske, når
bygninger og arealer skal sætte i
stand og til de store spørgsmål;
hvordan skal vi være kirke her hos
os? Lørdag d. 23. sep. holder vi et
lille visionsmøde for os selv, så vi
kan blive endnu skarpere på, hvad
VI gerne vil. Det glæder jeg mig til
at fortælle mere om i næste
nummer. Har man selv inputs,
gode idéer, ris eller ros, må man
endelig kontakte rådets formand,
Jesper Berggreen. Alt modtages
med glæde!

Menighedsrådsformand,
Jesper Berggreen
Tlf.: 22 73 50 13
jesper@lifelike.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

Har du brug for en at tale med?
Så komme jeg meget gerne på
besøg eller sætter kaffe over her
hos mig. Man kan bruge præsten
til alle tanker, spørgsmål og
følelser. Jeg er ikke terapeut, men
er god til at lytte. Jeg har
naturligvis tavshedspligt og ingen
emner eller tanker er forkerte at
dele med mig. Ring eller skriv –
også hvis du kender en, som
kunne have brug for eller gavn af
et besøg og en snak.
Gospelgudstjeneste
som blev nævnt i sidste nummer
af 8544, bliver rykket til et senere
tidspunkt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Onsdag d. 4. okt.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. okt.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 15. okt.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 22. okt.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Onsdag d. 25. okt.

17.30

Børnegudstjeneste *

Søndag d. 29. okt.

11.00

BUSK-gudstjeneste m FDF *

Tirsdag d. 31. okt.

19.30

Stort reformationsarrangement *

Onsdag d. 1. nov.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 5. nov.

19.30

Alle Helgen v. Maria *

Fredag d. 10. nov.

17.30

Børnekulturnat i Hornslet *

Søndag d. 12. nov.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

