
 

 

Månedens salme 

732 ”Dybt hælder året i sin gang” 

C.J. Boye, 1833 

Mel.: Johann Crüger 1653             

Denne salme hører til Boyes store 

salmeværk ”Åndelige Digte og 

Sange” i fire bind, som han udgav i 

perioden 1833-1836 mens han var 

sognepræst i Søllerød. Salmen 

kom med i Den Danske Salmebog 

i 2002.  

Salmen kobler naturens og 

kirkeårets årstider sammen, og 

tager udgangspunkt i følelsen af 

altings forfald, når året går på held. 

Men sådan gælder det ikke for 

evigt, for Gud har i sin visdom 

forudbestemt en evig trøst i kraft af 

Jesus. Gennem hans liv, død og 

opstandelse står håbet om det 

evige liv stedsegrønt og troen kan 

aldrig visne helt. For Jesu 

opstandelse er et løfte om al døds 

og vinterkuldes endegyldige 

nederlag. Årets gang viser os 

troens forkyndelse; at selvom vi 

visner og dør, så vil vi igen spire 

og blomstre præcis som blomster 

og træer.  

Denne fortolkning kan lægges over 

mange af salmebogens 

efterårssalmer, og benyttes tit som 

prædikenudgangspunkt i 

begravelsestaler. For naturen giver 

os den håndgribelige og synlige 

fortolkningsnøgle til forkyndelsen 

om de dødes opstandelse. Den 

opstandelse der lyder til os som 

håb og trøst, når vi mister vores 

kære.  

Julen nærmer sig….  

Kalenderen siger november, og 

juleplanlægningen, gaveindkøb og 

måske allerede en smule julestress 

har indfundet sig i mange hjem. 

Og sådan er det også i Mørke 

kirke. For de sidste år, har vi 

kunnet konstatere, at flere og flere 

har søgt julehjælp ved kirken. Vi 

er så glade for at kunne hjælpe 

trængte familier til at få en dejlig 

jul, hvor penge ikke behøver blive 

en bekymring. Men de mange 

henvendelser betyder jo også, at 

der skal findes flere penge til at 

hjælpe alle. Derfor har vi brug for 

hele sognets hjælp. 

Bøn og Bingo 

Vi har besluttet at prøve noget nyt 

i Mørke kirke; bøn og bingo! Det 

kan lyde vældig smart og kvikt, 

men meningen er ganske simpel; at 

hjælpe hinanden og samtidig 

hygge os sammen en søndag 

formiddag. Konceptet er enkelt: vi 

begynder med en gudstjeneste om 

fælleskab og at løfte i flok i kirken 

kl. 10.30, hvorefter vi går i 

sognegården og spiller en omgang 

bingo. En plade koster kr. 20, som 

udelukkende går til Mørke sogns 

menighedspleje. Alle gevinster er 

sponsoreret af lokale virksomheder 

og forretninger, og vi sørger for 

gevinster til både unge og ældre. 

Vi skal naturligvis ikke sidde og 

hverken sulte eller tørste, så 

menighedsrådet sørger for lidt godt 

til os. Vi ses søndag d. 9. nov. kl. 

10.30 til Bøn og Bingo! 

 

 

 

 

 

Faste traditioner      

Juletid er traditionstid, og 

november byder på den første af 

slagsen, når det store juletræ skal 

tændes på stationen. Vi begynder 

som vi plejer med en familievenlig 

gudstjeneste i Mørke kirke kl. 14, 

hvorefter vi bliver hentet af 

tamburkorpset, som vil lede os 

gennem byen til smukke juletoner. 

Vi ender på stationen, hvor vi 

måske får besøg af julemanden 

igen i år. Det plejer at være en 

rigtig hyggelig dag, og vi håber 

mange trodser vind og vejr og 

følger med allerede fra kirken kl. 

14.00.  

Jeg glæder mig til julens mange 

traditioner og ikke mindst mange 

besøg fra byens folk, institutioner 

og skole.  

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 
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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 

Præstens hjørne er i denne måned 

blevet til ”menighedsrådets 

hjørne”, da vi må sige farvel til to 

medlemmer af rådet:  

En stor tak 

Det er med stor beklagelse, at 

Mørke Menighedsråd må sige 

farvel til 2 personligheder, som har 

været med i rådet i mange år. 

Niels Peter Jensen, kirkeværge og 

Leif Nielsen, kasserer og 

kontaktperson, har begge besluttet 

at udtræde af rådet på grund af 

sygdom. 

Vi vil herigennem gerne sige dem 

begge tak for den store indsats, de 

begge har gjort gennem mange år. 

Tak til Niels Peter Jensen for det 

store arbejde, han har lagt i hvervet 

som kirkeværge. Tak, fordi du har 

passet på bygningerne og været 

tilsynsførende, da kirken var under 

renovering. Vi mindes især din 

udgravning af krypten, den var 

prisværdig. Også da arealerne 

udenom kirken skulle istandsættes, 

var du der.  

Tak fordi du har taget dig af de 

små reparationsopgaver, der har 

været gennem årene, som du har 

udført til alles tilfredshed. Også tak 

fordi du har ført tilsyn med 

kirkegården, henvist gravsteder til 

pårørende og virkelig serviceret 

besøgende på kirkegården. Især vil 

vi takke for de dejlige studieture, 

som du har planlagt gennem årene,  

 

 

 

 

 

 

de har været spændende og 

interessante, og du har virkelig haft 

blik for, hvad vi i rådet ønskede at 

se. 

Tak til Leif Nielsen, for den 

kontrol, der har været med 

regningerne for kirkerenoveringen, 

økonomien hertil er blevet styret 

med hård hånd. Økonomien i det 

daglige har du også taget vare på, 

og du har gjort det på en 

professionel måde. Du har 

forklaret kvartalsrapporterne, 

regnskaber og budgetter, så vi alle 

i rådet har forstået dette. Og som 

kontaktperson har du virkelig haft 

styr på personalet: Husket 

ferieplaner, skaffet vikarer, sørget 

for aflønning, afholdt 

julearrangement for personalet 

o.m.a. 

Vi vil alle komme til at savne jeres 

humor. 

Vi ønsker jer begge held og lykke 

fremover med jeres nye interesser, 

som I utvivlsomt vil finde. 

Som det fremgår på kirkens 

hjemmeside, er Kaja Snor og 

Karen Pedersen, begge tidligere 

suppleanter, nu indkaldt og sidder 

nu som menige medlemmer i rådet. 

 

Ann Pedersen 

Formand 

Mørke Menighedsråd 
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 2. nov. 19.30 Alle Helgens dag* 

Onsdag d. 5. nov.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Fredag d. 7. nov.   Børnekulturnat i Hornslet 

Søndag d. 9. nov.  10.30 Bøn og Bingo* 

Torsdag d. 13. nov.   Ungdomsgudstjeneste i Dråby 

Søndag d. 16. nov.   Ingen gudstjeneste 

Onsdag d. 19. nov.  19.30 Menighedsmøde 

Torsdag d. 20. nov.  19.30 Foredrag ”Et liv med troen”* 

Lørdag d. 22. nov.   Diakoniens dag i Hornslet 

Søndag d. 23. nov.  10.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe 

Onsdag d. 26. nov.  17.30 Børnegudstjeneste m. spisning 

Søndag d. 30. nov.  14.00 Adventsgudstjeneste m. optog 

Søndag d. 7. dec.  10.30 Gudstjeneste 

   

  

 

 

 

*Alle Helgens gudstjeneste Ved 

Alle Helgen mindes vi vores døde 

fra sognet siden sidste år. Alle er 

velkommen til denne 

aftensgudstjeneste, hvor vi slutter 

af med lystænding på kirkegården.   

* Foredrag ”Et liv med troen” 

Torsdag d. 20. nov. holder vi andet 

foredrag i rækken om ”Et liv med 

troen”. Denne gang får vi besøg af 

en katolik, som vil gøre os meget 

klogere. Menighedsrådet servere 

kaffe og godt til ganen.  

 

 

 

 

* Bøn og Bingo                           

Se omtale på side 1.  

* Børnegudstjeneste og spisning 

Onsdag d. 26. nov. byder vi igen 

indenfor til kirke i børnehøjde. 

Efter en kort gudstjeneste spiser vi 

sammen i sognegården 

Brug for en at tale med?          

Jeg tager meget gerne på 

hjemmebesøg, ligesom du er 

velkommen her hos mig, hvis du 

har brug for eller lyst til en snak 

om hvad som helst. Som præst har 

jeg naturligvis tavshedspligt.   
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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: 

Vakant – henvendelse til 

formanden 

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  


