
 

 

Månedens salme 

324 ”Dig rummer ej himle” 

N.F.S. Grundtvig, 1836 

Mel: Thomas Laub1913 

Månedens salme er mestendels 

valgt pga. den – for mig at se – helt 

fuldkomne vidunderlige melodi fra 

Thomas Laubs hånd. En melodi 

som også kan bruges til andre 

salmer i salmebogen, og som jeg 

synes rammer en helt særlig 

højtidelig og dybfølt stemning. Og 

netop den stemning, synes jeg, 

passer godt til den årstid, vi netop 

går ind i; efteråret. Her hvor de 

levende lys får sin fulde 

berettigelse, når dagene bliver 

kortere og vejret mere råt. De 

mørke aftner og sommerens 

tilbagetog kalder næsten på 

eftertænksomhed, og noget, der 

særligt vækker sådanne følelser i 

mig, er musik. Derfor skulle 

månedens salme være en smuk 

melodisk oplevelse, når orglet 

toner slå an til salmesang i 

oktober.  

Salmen er egentlig skrevet med 

henblik på kirkeindvielse, og det 

passer ikke helt skidt med, at vi for 

en helt særlig flok næsten kan 

siges at indvie kirken – nemlig 

årets konfirmander, som fra medio 

september fylder godt i kirkens 

rum og præstens kalender. 

Velkommen til jer med smukke 

toner fra Laub og flotte ord fra 

Grundtvig! 

 

 

 

 

 

Nyt navn – ”gammel” præst 

Lad mig allerførst sige tusind, 

tusind tak for den store og 

overvældende opmærksomhed, 

hele byen viste ved vores bryllup 

d. 6. sep. Da jeg på vej hjem fra 

frisøren med nyopsat brudehår 

kørte gennem hovedgaden og så, at 

der var blevet opsat flagallé i 

dagens anledning, faldt den første 

taknemligheds-tåre. Og dagen 

fortsatte i samme spor med hilsner, 

lykønskninger, gaver og blomster 

og ikke mindst mange dejlige 

menneskers tilstedeværelse i 

kirken og ved receptionen i haven.  

I var alle med til at gøre dagen helt 

magisk, og vi sætter stor pris på 

jeres mange lykønskninger og 

deltagelse.  

Det var en fantastisk dag, hvor jeg 

fik lov at opleve ”min egen” kirke 

fra en anden vinkel, end jeg er vant 

til – og det betyder så utrolig 

meget for mig og Jakob, at netop 

Mørke kirke dannede ramme om 

vores vielse.  

Tusind, tusind tak endnu engang 

fra pastor Baungaard! 

 

 

 

 

 

 

Nyt navn – ”gammel” kending 

Som man kan se i ”den kirkelige 

vejviser”, så har vi fået et gammelt 

navn tilbage på listen. Efter endt 

barselsorlov lyder Vibekes smukke 

stemme igen i Mørke kirke. 

Velkommen tilbage – vi har savnet 

dig! 

Men vi har bestemt været i gode 

hænder i Vibekes fraværd. For 

Kirstine Lykkebo har det sidste års 

tid været vores faste afløser – og 

har gjort det fremragende! Det har 

været en fornøjelse at arbejde 

sammen med Kirstine, og vi 

kommer bestemt til at savne hende. 

Mørke kirke og menighedsråd 

ønsker hende alt godt fremover og 

siger tusind tak for hjælpen! 

Nyt hold – ”gammel” fornøjelse 

Når bladet her udkommer, så har 

vi sagt velkommen til de nye 

konfirmander ved Mørke kirke. Og 

jeg har glædet mig til igen at 

kunne være sammen med de unge 

mennesker, som giver utrolig 

meget til præstegerningen. Jeg 

bliver hvert år forundret og 

forbløffet over de unges 

dybsindighed og engagement – og 

glæder mig til at tage hul på et nyt 

kapitel i konfirmandrækken.  

Mangler man oplysninger, opslag 

eller blot er nysgerrig, så kig ind 

forbi Mørke kirkes hjemmeside på 

www.mørkekirke.dk. Og er man 

på Facebook, så find kirken 

derinde også.  

Sognepræst Maria Baungaard 

Mørke Sogns Kirkesider 

Oktober 2014 

http://www.mørkekirke.dk/


 

 

 

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 på borger.dk 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:  

tlf.: 86 99 40 30  

 

Alle attester og blanketter findes 

på www.personregistrering.dk 

 

Se mere på www.folkekirken.dk 

 

 

 

 

 

Præstens hjørne – om løfter                

Nu er jeg selvfølgelig ganske 

farvet af de nylige begivenheder i 

mit eget liv, men mine tanker 

kredser om det at give et løfte til 

hinanden. Når vi giver hinanden et 

løfte, så forpligter vi os overfor 

hinanden. Man siger, at et 

mundtligt løfte eller aftale juridisk 

set er lige så bindende som et 

skriftligt (om end lidt sværere at 

bevise), og i denne teknologiske 

hverdag, hvor alt foregår på skrift i 

en eller anden form for anonymitet 

og med en vis distance, så er der 

måske blevet endnu mere om 

netop det udsagn. For at stå 

overfor et andet menneske, kigge 

dem i øjnene og afgive et løfte, er 

et stærkt øjeblik. Og vi kan love 

hinanden mange ting; evigt 

troskab, at vi er uskyldige, at vi vil 

lade fortid være fortid eller noget 

helt fjerde. Et løfte kan være 

mange ting – men desværre af og 

til føre til løftebrud. For hvor 

meget vi end mener det i det 

øjeblik, vi afgiver et løfte, så har vi 

nogen gange svært ved at holde 

det. For pludselig er situationen en 

anden, eller skæbnen har spillet os 

et puds, og vi føler os ikke længere 

i stand til at opretholde det løfte, vi 

gav. Vi ved ikke, hvad 

morgendagen bringer, og hvor 

vores løfter føres os hen. Men her i 

efterdønningerne af mit livs største 

løfte, så håber jeg inderligt, at 

ingen skæbne, ingen ændret 

situation eller forvirrede følelser 

nogensinde vil vende os væk fra 

det løfte, vi gav hinanden.  

 

 

 

 

 

Og sådan håber jeg for alle de 

løfter, som er givet mellem 

mennesker. Så husk på jeres løfter 

og ær dem. Husk, at I lovede 

hinanden at fortid var fortid, at I 

lovede hinanden fred, at I lovede 

hinanden at tage vare på et eller 

andet, at I lovede hinanden at 

passe på hinanden, at I lovede at 

arbejde for en fælles sag – eller 

hvad jeres løfte nu var. Vi har ét 

løfte som vores forbillede - det 

løfte som lød ved døbefonden; at 

Gud vil være med os alle dage 

indtil verdens ende. Uanset 

situation, uanset skæbne, uanset 

følelser. Dét løfte er vores til 

efterfølgelse.  

Så pas godt på jeres løfter! 

Udlejning af sognegården 

Af og til får vi forespørgsel på 

udlejning af sognegårdens lokaler 

til barnedåb, fest og andre 

begivenheder. Vi udlejer dog kun 

til begravelseskaffe, og henviser i 

andre tilfælde til de andre tilbud i 

byen.  

Lejebetingelser: 

- Vi kan max. dække op til 65 

- Leje af sognegård: kr. 500  

         eks. personale 

- Sognegården kan lejes med            

         og uden personale 

- Henvendelse ang. leje: 

         Niels Peter Jensen 

         Tlf.: 86 37 72 21 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Oktober 2014 



 

 

Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 5. okt. 10.30 Høstgudstjeneste m. frokost* 

Onsdag d. 8. okt.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 12. okt. 10.30 Gudstjeneste 

Søndag d. 19. okt.  10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe 

Mandag d. 20. okt. 14.00 Underholde på Lindegården 

Søndag d. 26. okt.  10.30 BUSK-gudstjeneste * 

Onsdag d. 29. okt.  17.30 Børnegudstjeneste * 

Søndag d. 2. nov. 19.30 Alle Helgensgudstjeneste * 

Tirsdag d. 4. nov. 11.00 Sang på Lindebo 

Fredag d. 7. nov.  Børnekulturnat i Hornslet 

Søndag d. 9. nov.  10.30 Gudstjeneste  

   

 

   

  

 

 

 

Høstgudstjeneste m. frokost  

Som vi plejer, inviterer vi til 

høstgudstjeneste i Mørke kirke 

med efterfølgende frokost. Så kom 

og vær med til at takke for 

naturens gaver og nyd et par timer 

i sognegården med en god frokost. 

For at mindske madspild vil vi 

meget gerne have tilmelding til 

frokost: mfra@km.dk eller 51 52 

74 46 senest fredag d. 3. okt. kl. 11    

BUSK-gudstjeneste              

BUSK står for Børn-Unge-Sogn-

Kirke, og igen i år har jeg 

fornøjelsen af at arbejde sammen 

med FDF Mørke om at skabe en 

skøn familiegudstjeneste d. 26. 

okt. Så tag hele familien med og 

nyd søndagen sammen med os! 

 

 

 

 

 

 

Børnegudstjeneste           

Sæsonens børnegudstjenester 

begynder d. 29. okt. kl. 17.30. 

Først en kortere gudstjeneste på 

børnenes præmisser og så 

fællesspisning i sognegården. Det 

er ganske gratis og for alle! 

Alle Helgen                                

Ved Alle Helgen mindes vi de 

døde fra det forgangne år. Men 

også alle dem, som vi gennem 

tiden har mistet. Derfor inviterer vi 

til aftengudstjeneste med plads til 

tanker og minder. Efterfølgende vil 

man kunne sætte lys på gravene på 

kirkegården.  

Brug for en at tale med?          

Ring endelig: 51 52 74 46.   
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Kirkelig vejviser 

Sognepræst, Maria Baungaard 

Kirkevej 30, 8544 Mørke 

(mandag er fridag) 

Tlf.: 51 52 74 46 

E-mail: mfra@km.dk 

Menighedsrådsformand, 

Ann Rosendahl Pedersen 

Tlf.: 23 83 45 55 

E-mail: 

ann.pedersen@rosenholms.net 

Kasserer: 

Herdis Pedersen 

Tlf.: 24 98 78 00 

Kirkeværge: 

Niels Peter Jensen 

Tlf.: 22 74 92 22 

Graver: 

Per Kvist 

Tlf.: 24 27 89 59 

Kirkesanger: 

Vibeke Jokumsen 

Tlf.: 27 32 45 28 

Organist: 

Gunnar Kolind 

Tlf.: 86 37 26 81 

Hornslet Kirkekontor: 

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet 

Tlf.: 86 99 40 30 

Kirkebilen: 

(kører gratis til alle arrangementer, 

bestilles dagen før) 

Tlf.: 86 99 54 00 

Alle oplysninger findes også på: 

www.sogn.dk og på 

www.mørkekirke.dk  

mailto:mfra@km.dk

