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Månedens salme

Er du vores nye husmor?

Her i julemåneden er der så mange
vidunderlige salmer, der bare skal
synges. Derfor har vi ikke
månedens salme i december. Men
her får du et udpluk af, hvad vi i
hvert fald skal synge:

At være og lave kirke er meget
mere end ”blot” gudstjeneste om
søndagen. Vi har mange
arrangementer i vores fine
sognegård for både unge, gamle og
alle derimellem. Og det er
fantastisk, at vi kan tilbyde sognets
beboere noget forskelligt. Men der
skal hænder til at sørge for rene
lokaler, friskbrygget kaffe og
hjemmelavet mad. Derfor søger vi
nu en husmor, som kan være vores
faste hjælper til arrangementer,
møder og rengøring.

1. søndag i advent:
74 ”Vær velkommen”
80 ”Tak og ære være Gud”
2. søndag i advent:
123 ”Her kommer Jesus dine små”
84 ”Gør døren høj”
117 ”En rose så jeg skyde”
3. søndag i advent:
78 ”Blomstre som en rosengård”
122 ”Den yndigste rose”
112 ”Kom alle kristne”
Juleaften:
104 ”Et barn er født”
120 ”Glade jul”
119 ”Julen har bragt”
121 ”Dejlig er jorden”
94 ”Det kimer nu”
Juledag:
99 ”Velkommen igen”
100 ”Kimer I klokker”
114 ”Hjerte, løft din glædes vinger
101 ”Himlens morgenrøde”
Og dette er kun et udpluk af julens
fantastiske salmer. Men skulle du
ikke høre netop DIN
yndlingssalme, så fortvivl ikke.
For søndag d. 28. dec. synger vi
julen ud med en ”ønskekoncert” i
kirken, hvor man kan ønske sin
yndlingssalme inden gudstjenesten
begynder.

Udlejning af sognegård
Vores smukke sognegård kan lejes
til mindesamvær efter begravelser
og bisættelser.
Følgende regler gælder for leje af
sognegårdens lokaler:
- Vi kan max. dække op til 65
- Leje af sognegård: kr. 500

Stillingen indeholder bl.a.:
- Rengøring af sognegårdens
lokaler hver uge (herunder
pudsning af vinduer to gange om
året)
- Indkøb madlavning, servering og
afrydning til:
- Børnegudstjenester (ca. 6
gange årligt)
- foredrag
- arrangementer
- menighedsrådsmøder
- Indkøb af husholdningsartikler til
sognegården
- Indkøb til kirkekaffe (1 gang om
måneden)
Stillingen vurderes til at være på
ca. 240 timer/årligt eller 20
timer/måneden.
Er du interesseret, kan du
henvende dig til Herdis Pedersen
på telefon: 24 98 78 00
Ansøgningsfrist 19. dec.

- Sognegården kan i øjeblikket kun
lejes uden personale – men forhør
nærmere hos præsten.
- Sognegården kan ikke udlejes til
andre private arrangementer.
Har man ønske om at leje
sognegården kan sognepræsten
kontaktes på telefon 51 52 74 46.

Menighedsrådets konstituering
Hvert år skal menighedsrådet dele
posterne imellem sig – konstituere
sig, som det hedder. I år har
menighedsrådet konstitueret sig
således efter det obligatoriske
menighedsmøde d. 25. nov.:
Formand: Ann Pedersen
Næstformand: Per Henning
Kasserer: Per Henning
Kontaktperson: Ann Pedersen
Kirkeværge: Herdis Pedersen
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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 – Julehjælp
Julen er hjerternes, familiens og
børnenes fest, men det kan også
for nogle være hovedpinernes,
bekymringernes og
frustrationernes fest. For mange
har svært ved at få enderne til at
nå sammen i juletiden med alle
de mange ekstra udgifter. Og
det vil vi rigtig gerne hjælpe
med, så bekymringerne
forhåbentlig bliver erstattet af
glæde og grin.
Derfor har vi de sidste år uddelt
julehjælp i form af et
kontantbeløb. I år har vi dog
valgt, at julehjælpen kommer til
at bestå af en julekurv med
alskens lækkerier til julens
måltider. Kurvene bliver leveret
fra både Dagli’ Brugsen og Min
Købmand her i Mørke
Så sidder du i en situation, hvor
en julekurv kunne hjælpe dig og
din familie, så kan du søge hos
os. Det er kun præsten, der
modtager og uddeler julehjælp,
og som alt andet er det
underlagt fuld tavshedspligt.
Det eneste du skal gøre er at
sende mig en mail på
mfra@km.dk eller ringe på tlf.
51 52 74 46.
Julekurven kan hentes fra d. 22.
dec. i præstegården, leveres
eller afhentes efter aftale, hvis
man fx har brug for den før.

OBS: jeg skal senest have din
ansøgning d. 17. dec., så
butikkerne kan nå at lave
kurvene færdige.
Hjælp til hjælp
Julehjælpen kommer for så vidt
ikke fra kirken, men fra byens
borgere. For ved forskellige
arrangementer og gudstjenester
har vi og vil vi samle ind til
dette års julehjælp. Bl.a. fik vi
samlet næste kr. 3.300 ind til
vores arrangement ”Bøn og
Bingo” d. 9. nov. Og resten af
december samler vi ind i
kirkebøssen udelukkende til
julehjælp – så husk småpenge.
Til bøn og Bingo d. 9. nov.
uddelte vi præmier sponsoreret
af byens erhvervsdrivende.
Dem vil vi gerne sige stor tak:
- Min Købmand
- Dagli’ Brugsen
- Klokker Sejl og Kalecher
- Jon’s El
- Blomsterloppen
- Mørke Idrætscenter
Tusind tak for hjælpen til
både sponsorer og deltagere!
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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:
Per Henning
Tlf.: 86 37 74 38

*Julekoncert d. 8. dec.
Traditionen tro inviterer vi til
julekoncert i Mørke kirke. I år har
vi inviteret Hadsten
Sangerforening, som vil hjælpe os
i den helt rigtige julestemning.
Arrangementet er naturligvis gratis
og kirkebilen kører.

Ønske-salmegudstjeneste 28. dec
Julesøndag forsøger vi med noget
nyt; en ønske-gudstjeneste, hvor
man inden gudstjenesten kan ønske
en salme, vi skal synge til denne
salmegudstjeneste. Så kom og
syng DIN yndlingssalme og slut
julen af på smukkeste vis.

* Luciaoptog d. 14. dec.
Årets minikonfirmander slutter
deres forløb af med at gå
luciaoptog i kirken ved
gudstjenesten d. 14. dec. Alle er
velkommen til en dejlig formiddag

* Helligtrekonger d. 4. jan.
Helligtrekonger-gudstjeneste om
lys, nytår og julens afslutning.
Kom til en stemningsfyldt
aftengudstjeneste kl. 19.30 – og
husk kirkebilen kører.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Kirkeværge:
Herdis Pedersen
Tlf.: 24 98 78 00

Søndag d. 7. dec.

10.30

Gudstjeneste

Mandag d. 8. dec.

12.00

Julehygge på Lindegården

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Mandag d. 8 . dec.

19.30

Julekoncert i Mørke kirke *

Søndag d. 14. dec.

10.30

Gudstjeneste med Luciaoptog *

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 21. dec.
Mandag d. 22. dec.

11.00

Juleafslutning m. Mørke skole

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Tirsdag d. 23. dec.

11.00

Julehygge på Lindebo

Juleaften, d. 24. dec.

14.00
16.00

Familiegudstjeneste
Julegudstjeneste

Juledag, d. 25. dec.

10.30

Gudstjeneste

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

Ingen gudstjeneste

Anden juledag, d. 26. dec.

Ingen gudstjeneste

28. dec., julesøndag

19.30

”Ønske-salmegudstjeneste” *

Torsdag d. 1. jan.

16.00

Nytårsgudstjeneste

Søndag d. 4. jan.

19.30

Helligtrekonger *

