Mørke Sogns kirkesider
Juni, juli og august 2013
Gudstjeneste i det fri
Pinsedag fyldtes præstegårdshaven med
salmesang flot akkompagneret af fuglefløjt,
da vi rykkede gudstjenesten ud af
sognegården og indrettede os under det store
lindetræ i haven. Vejret viste sig fra sin
pænere side, så det blev kun til få dryp fra
himlen. Det er jo altid et sats at arrangere
noget under åben himmel, men alt gik godt,
og jeg håber at kunne gentage succesen
søndag d. 14. juli kl. 10.30 Så fat endelig din
nabo under den ene arm og en hynde under
den anden, og kom og del en dejlig formiddag
under det store lindetræ i præstegårdshaven.
Har du en god idé?
Udendørsgudstjenesten er blot én mulighed
for at gøre tingene lidt anderledes end
normalt. Det er skam ikke fordi, der er noget
som helst galt med ”almindelige”
gudstjenester i sognegården, men når nu
mulighederne er der, så skader lidt variation
ikke. Derfor vil jeg meget gerne have DIG til
at tænke med – hvad kunne DU godt tænke
dig? Er der et særligt arrangement eller en
særlig form for gudstjeneste, der tiltaler netop
dig? Eller en foredragsholder, som du mener,
kunne sige noget spændende til en
sogneaften? Ordet er frit, og jeg vil sætte pris
på alle de gode idéer, I kan komme på. Send
mig derfor en mail på mfra@km.dk, ring til
mig på tlf.: 51 52 74 46, kom forbi til en snak
i præstegården eller mød kirken på den årlige
markedsdag ”Mød os i Mørke” lørdag d. 24.
august på Mørke skole. Kirken er din kirke, så
tøv endelige ikke med at give lyd.
Hen over sommeren vil der som vanligt være
lidt mere stille på kirken – Men det betyder
ikke, at vi holder fri! Som også
gudstjenestelisten på næste side gerne skulle
vidne om, så sker der stadig mange ting i og
for Mørke sogn.

Forklaringsgudstjeneste
Efter sommerferie byder jeg velkommen til
endnu et hold konfirmander. I år vil jeg meget
gerne invitere alle kommende konfirmander
og deres forældre til opstartsgudstjeneste
søndag d. 8. sep. kl. 10.30 i Karlby kirke.
Gudstjenesten former sig lidt anderledes end
normalt, da det vil være en såkaldt
”forklaringsgudstjeneste” – så har du
nogensinde undret dig over, hvorfor vi står op
i kirken? Og hvornår? Og hvorfor vi siger de
ting, vi gør, på den måde vi gør? Alt det
bliver konfirmanderne og deres forældre
meget klogere på denne søndag. Og hvis du
ikke er konfirmand eller forælder, så er du
naturligvis stadig meget velkommen!
Med Benny Andersens digt ”Sommeraften”
vil jeg og menighedsrådet ved Mørke kirke
ønske alle en rigtig dejlig sommer!
To træer hvisker fortroligt sammen
bagest i haven
lange skyggefloder løber gennem græsset
men det varer længe
før solen helt går ned
Fra TV-antennen på taget
holder solsorten et glimrende foredrag
man behøver ikke være ekspert i solsortsk
for at fatte hvad det går ud på
nemlig at dagen i dag
har været endnu bedre end gårsdagen
men morgendagen vil simpelthen
slå alle rekorder
Din hånd i min
og solen stråler af glæde
som et lille barn der har fået lov
til at være længere oppe
Sognepræst Maria F. Rasmussen

Gudstjeneste med frokost
Tirsdag d. 2. juli kl. 11.00 holder vi
traditionen tro gudstjeneste med efterfølgende
frokost. Arrangementet er som altid gratis, og
alle er velkommen til en hyggelig dag i
sognegården. Efter spisningen vil kirken være
åben, så man kan få et smugkig ind i
renoveringen.
Gudstjeneste i det fri
Efter Pinsedags succes holder vi igen
gudstjeneste i præstegårdshaven søndag d. 14.
juli kl. 10.30. Vi sætter igen bænke op, men
medbring gerne en hynde eller tæppe.

Gudstjeneste på Rosenholm Slot
Hvert år holder kirkerne i det gamle
Rosenholm (Ådalen, Hvilsager/Lime og
Mørke) fællesgudstjeneste i Rosenholms Slots
kapel. I år er det søndag d. 21. juli kl. 10.30,
og jeg er prædikant. Alle er velkommen, og
kirkebilen kører naturligvis.
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 tavshedspligt!
Ring tlf.: 51 52 74 46

GUDSTJENESTELISTE
Juni:
Søndag d. 2. juni: 1. s. e. trin
Tirsdag d. 4. juni
Søndag d. 9. juni: 2. s. e. trin
Søndag d. 16. juni: 3. s. e. trin
Søndag d. 23. juni: 4. s. e. trin
Søndag d. 30. juni: 5. s. e. trin

10.30
11.00
10.30
10.30
10.30

Sognegården
Sangformiddag på Lindebo
Sognegården
Ingen gudstjeneste
Sognegården
Karlby kirke

Juli:
Tirsdag d. 2. juli
Søndag d. 7. juli: 6. s. e. trin
Søndag d. 14. juli: 7. s. e. trin

11.00

Søndag d. 21. juli: 8. s. e. trin
Søndag d. 28. juli: 9. s. e. trin

10.30
10.30

10.30

Gudstjeneste med frokost
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i
præstegårdshaven
Rosenholm Slotskapel
Karlby kirke

August:
Søndag d. 4. august: 10. s. e. trin
Søndag d. 11. august: 11. s. e. trin

9.00

Søndag d. 18. august: 12. s. e. trin
Søndag d. 25. august: 13. s. e. trin

10.30

Ingen gudstjeneste
Sognegården v. Lars
Nymark
Ingen gudstjeneste
Sognegården

September:
Søndag d. 1. sep.: 14. s. e. trin
Søndag d. 8. sep.: 15. s. e trin

10.30
10.30

Sognegården
Opstartsgudstjeneste for
konfirmanderne i Karlby
kirke forklaringsgudstjeneste

Nyt fra menighedsrådet

Hvad gør jeg?

Sommeren står for døren, og det betyder
sommerferie for alle – det gælder også
menighedsrådet. Juli måned er vores
feriemåned, men det betyder bestemt ikke, at
al arbejde på kirken går i stå. Tværtimod.
Arbejdet inde i kirken går rask fremad, og
inden længe skal arealerne udenom kirken
også have den helt store tur. Der er nok at se
til, og vi glæder os mere og mere for hver
måned til at tage kirken i brug igen og
præsentere den for menigheden.
Indtil da må vi klare os med sognegården,
præstegårdshaven, Rosenholm Slot og ikke
mindst Karlby kirke – så vi har fine
alternativer til kirkerummet.

Fødsel:
I dag anmeldes alle fødsler af jordemoderen.
Hvis forældrene er ugifte og ønsker fælles
forældremyndighed udfyldes en ”omsorgs- og
ansvarserklæring”, som sendes til
Kirkekontoret i Hornslet.
Dåb:
Henvendelse til præsten for aftale om samtale
og dåbsdato.
Navngivning uden dåb:
Henvendelse til kirkekontoret i moderens
bopælssogn.
Vielse:
Kontakt præsten for samtale og dato for
vielsen. Prøvelsesattest indhentes og sendes
til Kirkekontoret i Hornslet.
Dødsfald:
Kontakt bedemand eller præst. Præsten og de
pårørende aftaler tidspunkt for samtale og
begravelse/bisættelse.
Navneændring:
Henvendelse til Kirkekontoret i Hornslet.

Til alle arrangementer både i og udenfor
sognet gælder det, at kirkebilen kører. Man
skal blot bestille den (gerne dagen inden) på
tlf.: 86 99 54 00. Den er der for det samme, så
tøv endelig ikke med at bruge den!

Kommende menighedsrådsmøder
Alle attester og blanketter findes på
www.personregistrering.dk
Se mere på www.folkekirken.dk

Alle møder afholdes i Sognegården
Onsdag d. 12. juni kl. 19.00
Onsdag d. 14. august kl. 19.00

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst Maria Rasmussen
Kirkevej 30, 8544 Mørke (Mandag er fridag)

Tlf.: 86 37 74 44
E-mail: mfra@km.dk

Menighedsrådsformand
Herdis Pedersen

tlf.: 86 37 73 06
E-mail: hep@fiber.dk

Kasserer: Leif Nielsen

tlf.: 86 37 71 62

Kirkeværge: Niels Peter Jensen

tlf.: 86 37 72 21

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 til alle arrangementer. Bestilles dagen før)

Tlf.: 86 99 54 00

