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Månedens salme

Konfirmationer 2015

238 ”Det er så sandt at ingen
så”
K.L. Aastrup 1961

Nu er det snart tid til den store dag
for alle vores dejlige
konfirmander. Det er altid en stor
fornøjelse at sende de unge
mennesker ud af kirken efter et års
undervisning i kirke og sognegård.
Og igen i år har det været en
fornøjelse at være sammen med
dem – og jeg vil komme til at
savne dem! Efter den nye reform
har skolen været rigtig søde og
muliggjort undervisning på
forskellige tider af dagen;
eftermiddage, hele dage og halve
dage. Uden et godt samarbejde
med skolen, var det et svært
puslespil at få til at gå op. Så tak
for det.

Det kan være svært at vælge én
salme til påskemåneden – for
der er så mange gode! Men
Aastrups salme her nærmer sig
påsken med en lidt anden
tilgang end de ”klassiske”
salmedigtere. For som der står i
Jørgen Kjærgaards
”Salmehåndbog”:
”Salmen vil som udgangspunkt
fastholde opstandelsens
gådefuldhed. Bevidst afstå den
fra at nærme sig
opstandelsesbegivenheden med
hverken beskrivende eller
tolkende formuleringer. Den
kommer dermed det moderne
menneske i møde, som er
formet af en videnskabsbaseret
kultur, hvor kun det
konstaterbare eller sandsynlige
har betydning. I stedet vil
salmen påpege det enestående i
selve det, at kirken og dens
gudstjeneste alene er funderet
på evangeliets ubegribelige
påstand, at Kristus har
gennembrudt døden forud for
os, og er gået foran os til Gud”.
Salmen kan synges på to
melodier; ”Gør døren høj, gør
porten vid” og ”Behold os,
Herre, ved dit ord”. Begge
melodier understreger salmens
indhold og grundtanke, så
måske vi kommer til at høre
begge i april måned i Mørke
kirke?!

Søndag d. 3. maj kl. 10.00
konfirmeres elever fra Mørke skole
ved Maria Baungaard:
Anders Margon Meldgaard
Camilla Vium Steinicke
Casper Harbo Jensen
Cecilie Holmquist Lynnerup
Emil Vendelbo Berggreen
Jerome Rosaldo Valdemoro
Jonas Refshauge Højer
Kasper Kramer Frandsen
Kasper Paw Nielsen
Laura Rosenberg Pedersen
Laurits Schultz Stender
Mads Braae Antonsen
Magnus Bang Ring

Nu kan jeg kun glæde mig til d. 3.
april, hvor jeg endnu engang får
æren af at konfirmere hele 19
dejlige konfirmander!

Nanna Ring

Lørdag d. 25. april kl. 10.00
konfirmeres elever fra
Firkløverskolen ved Mariann
Kristiansen:

Sarah Trælle

Martin René Bras Rosenkilde
Andreas Schøler Karlsen
Mikkel Emil Carstensen
Sebastian Thomas Gittins
Victor Konrad Andersen

Patrick Friis Horsdal
Philip Nielsen
Preben Lykke Rasmussen

Victor Lundsteen Thomsen
Stort tillykke til alle
konfirmanderne fra Mørke kirke!
Igen i år kan man ved
konfirmationerne komme forbi
kirken og aflevere telegrammer,
blomster og gaver. I ”det gamle
våbenhus” vil der, som altid, stå
poser med konfirmandernes navne
– og vi sætter naturligvis en vagt
ved poserne, så intet bliver hugget.
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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

Præstens hjørne
Måske er der ikke mange som mig,
der jævnligt er inde på
Folkekirkens hjemmeside:
www.folkekirken.dk. Men hvis du
har været der for nyligt, så vil du
måske lægge mærke til, at
hjemmesiden har fået nyt design.
Der er kommet flere billeder til,
flere undermenuer, og så er siden
også tilpasset tablets og telefoner.
Det er en super god hjemmeside,
når man har spørgsmål om alt
vedrørende Folkekirken, og
hjemmesiden er bestemt et besøg
værd.
Og har du brug for en reminder om
kirken i Mørke, så kan du jo altid
tilmelde dig vores sms-service, og
bliv husket på kirkens
arrangementer:
Savner du overblik?
HUSK at tilmelde dig kirkens smsordning. Du skal blot sende mig en
sms fra det nummer, der skal
tilmeldes og skrive følgende (det
med stort) i beskeden:
FAMILIE; her får du info om
tiltag i kirken for børnefamilier
SOGN; her får du info om
sogneaftner, foredrag og andet
godt i sognegård og kirke
KIRKE; her får du info om
særgudstjenester, koncerter mm.
Man kan sagtens tilmelde sig flere
grupper. Alle sms’er indeholder
tidspunkt, emne og evt. betaling.
Alle sms’er sendes til 51 52 74 46

Nyt fra menighedsrådet
På grund af sygdom, har Kaja
Snor valgt at fratræde hos Mørke
Menighedsråd. Vi vil i den
anledning sige Kaja mange tak for
hendes tid i rådet, og tak for alle de
input hun er kommet med
til møderne. Der skal også lyde en
tak for den store hjælp hun har
været i forbindelse med
arrangementer i Sognegården.
I stedet for Kaja Snor, har
menighedsrådet indkaldt suppleant
Thorkild Abildgaard, og ham
byder vi velkommen ved det
førstkommende
menighedsrådsmøde den 8. april.
Ann Pedersen,
menighedsrådsformand
Tak for opbakning!
Som noget nyt, har vi været nødt
til at tage kr. 25 for både kage til
foredrag og mad til de voksne til
børnegudstjenester. Og vi vil gerne
sige tak for jeres forståelse og
stadige opbakning til kirkens
arrangementer. Det er en
fornøjelse at være sammen med jer
til både gudstjenester, foredrag og
andre arrangementer i kirke og
sognegård – bliv endelig ved, for
uden jer, intet sogneliv.
På glædeligt gensyn i kirke og
sognegård!
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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,
Ann Rosendahl Pedersen
Tlf.: 23 83 45 55
Mail: ann.r.pedersen@gmail.com
Kasserer:
Per Henning
Tlf.: 60 11 87 63
Kirkeværge:
Herdis Pedersen
Tlf.: 24 98 78 00
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

*Konfirmandgudstjeneste
Efter sidste års succes forsøger vi
os igen med en gudstjeneste lavet
AF årets konfirmander. Så kom og
se, hvor gode de er søndag d. 12.
april kl. 10.30!
* Børnegudstjeneste m. grill
Sidste år holdt vi en skøn
børnegudstjeneste i
præstegårdshaven under det store
lindetræ – og det vil vi gøre igen i
år onsdag d. 29. april kl. 17.30.
Efter gudstjenesten griller vi pølser
og brød til alle, og børnene kan
lege i haven. HUSK tilmelding på
51 52 74 46 eller mfra@km.dk.
Børn spiser gratis, mens voksne
koster kr. 25. Er vejret dårligt går
vi naturligvis bare ind.

* Sogneeftermiddag
Som noget nyt vil vi forsøge os
med sogneeftermiddage i stedet for
altid at mødes om aftenen. Tirsdag
d. 21. april kl. 14.00 får vi besøg
af sognepræst Jan Schmidt fra
Mols, som vil underholde med
causeriet ”Blandt molboer og
andet godtfolk”. Eftermiddagen vil
desuden byde på fællessange og
kaffe/kage. Arrangementet er
gratis, mens kaffe og kage koster
kr. 25.
Brug for en at tale med?
Jeg tager meget gerne på
hjemmebesøg, ligesom du er
velkommen her hos mig, hvis du
skulle have brug for eller lyst til en
snak. Som præst har jeg naturligvis
100 % tavshedspligt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Onsdag d. 8. april

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 12. april

10.30

Konfirmandgudstjeneste*

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 19. april

10.30

Gudstjeneste m. kirkekaffe

Tirsdag d. 21. april

14.00

Sogneeftermiddag*

Husmor – Karen Nielsen:
tlf.: 60 69 70 26

Lørdag d. 26. april

10.00

Konfirmation – Firkløverskolen

Søndag d. 26. april
Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
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 gudstjeneste

Onsdag d. 29. april

17.30

Børnegudstjeneste m. grill*

Fredag d. 1. maj

10.30

Bededag

Søndag d. 3. maj

10.00

Konfirmation – Mørke skole

Søndag d. 10. maj

10.30

Gudstjeneste

Torsdag d. 14. maj

10.30

Kristi Himmelfarts dag

