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Har du læst??!
Har du læst hele bibelen??!
Spørger konfirmanderne HVERT
år. Og nej, jeg har ikke læst det
hele – men langt det meste.
Men jeg har alligevel kastet mig
over et projekt, som jeg har
fundet stor glæde i. Jeg har nemlig
begivet mig ud på et halvmaraton.
Nærmere bestemt et
bibelhalvmaraton. Det er faktisk
min tidligere studiekammerat,
Lasse Åbom, som har været med
til at sætte denne bog sammen; en
bog som med små indledninger og
afslutninger guider dig gennem de
mest centrale læsninger i bibelen.
Hvis man følger bogens
opbygning, kan man på et halvt
års tid lukke bibelen efter
Johannes Åbenbaring og føle, at
man er rigtig godt klædt på.
Jeg blev helt grebet af læsninger i
en bog, hvor der næsten ved hver
kapitel åbner sig nye ting. Så kast
dig ud i det, hvis du gerne vil
kende Bibelen bedre at kende. Og
som de siger i indledningen; ved
ethvert maraton vil man møde
muren, men man bliver så lykkelig,
når man løber over målstregen.
Så kom
og ”løb” med!

Nye tiltag i kirken!!!
Menighedsrådet har besluttet, at
vi skal forsøge at skrue lidt på
gudstjenesten i Mørke kirke. VI
laver ikke gudstjenesten
fuldstændig om, men vi vil forsøge
os med enkelte ændringer i den
faste liturgi (”køreplan”), som vil
tilgodese nogle ønsker fra jer i
menigheden. De nye tiltag vil ære
en prøveperiode, og vi vil MEGET
gerne høre jeres syn på dem. Så
giv endelig jeres meninger til
kende enten ved kaffen efter
gudstjeneste, til mig eller andre i
menighedsrådet.
Huk; gudstjenesten er ikke
menighedsrådet eller betjeningens
eller præstens, men menighedens.
Så meld endelig ind – både godt
og skidt.
Hvad betyder det så?
Den første lille ændring er en kort
”intro” mens klokkerne ringer – så
er vi klar til at lytte til bedeslag og
gudstjeneste. Den vante
kirkegænger vil også kunne høre
nye ord ved indgangsbøn (og
udgangsbøn), når søde Vibeke
beder gudstjenesten i gang.
1. salme bliver den første tydelige
ændring, for her står vi op. Flere
har ønsket at stå op og synge, for
så synger man bedst! Og salmerne
vil løbende forsøgt sat lidt ned,
hvis det gør det nemmere at
synge. Man er dog altid
velkommen til at blive siddende,
hvis man synes bedre om det eller

hvis fysikken ikke kan holde til at
stå op. Vi står op under den første
OG den sidste salme.
De faste meddelelser efter
prædiken om, hvad der sker i
kirken den kommende tid, flytter
plads til sidst i gudstjenesten. På
den måde kan prædiken og
kirkebønnen få lov at stå lidt mere
selvstændigt.
Efter prædiken vil man også kunne
mærke de nye ændringer, når
nadveren indledes med nogle nye
ord. Det som kaldes helligsangen
(Hellig, hellig, hellig er Herren…)
udgår og af den faste salme 439 O,
du Guds lam, vil der fremover kun
blive sunget 1 vers. Nadveren er
og bliver den samme, men de
indledende ord bliver ”mere
nutidige” – forhåbentlig.
Jamen jeg bliver jo helt forvirret!!
Det skal du ikke blive, for vi vil
trykke gudstjenesteplaner, som vil
ligge i kirken i prøveperioden – på
den måde kan man altid følge
med.
Jeg glæder mig til at holde
gudstjeneste med jer – og fortæl
endelig, hvad I synes.
Endelig har vi fået mobilepay!!
Kontoen er knyttet sognets
menighedspleje, som hjælper bl.a.
til jul, konfirmation, lejre osv.
Mørke kirke: 75 451
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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.

Sommer betyder byfest!
Og traditionen tro åbner kirken
festlighederne og inviterer til
koncert onsdagen inden festen går
i gang. I år er vi utrolig heldige at
kunne byde velkommen til:

HP LANGE

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

Hverdagsgudstjeneste m frokost
Det er sommerens hyggeligste
gudstjeneste, når vi inviterer til
gudstjeneste med efterfølgende
frokost med smørrebrød. Vi
starter i kirken d. 12. juli kl. 11 og
spiser sammen bagefter.
Frokosten koster 25 kr og
tilmelding senest d. 9. juli på
51527446 eller mfra@km.dk
Rosenholm Slot

Koncerten begynder kl. 19.30 og
er ganske gratis. Så tag hele
familien, vejen og vennekredsen
med til skøn koncert med en af
byens egne.
Resten af byfestprogrammet kan
ses på www.moerkebyfest.dk
Sommer på kirken
På næste side kan du se en
oversigt over sommerens
gudstjenester og aktiviteter. Der
er selvfølgelig også sommer på
kirken, hvorfor der bliver skruet
lidt ned for nogle aktiviteter. Men
der vil også være nogle ”sommerklassikere”, som vi glæder os til.
Litteraturklub og dåbskludestik
fortsætter også, men holder også
en måneds sommerferie i juli.

Ådalen, Hvilsager, Lime og Mørke
kirker inviterer til fælles
gudstjeneste i kapellet på
Rosenholm Slot d. 15. juli kl.
10.30. Men er meget velkommen
til at nyde madpakke i parken
bagefter.
Afskedsgudstjeneste
Ak ja, alting har en ende!!! Og det
er med våde øjne, at vi søndag d.
5. august kl. 11 skal sige farvel til
verdens bedste graver. For Per går
på pension, og det fortjener han
også. Per har været en fantastisk
kollega for mig, og har gjort et
stort stykke arbejde her på vores
smukke kirkegård. Jeg vil savne
ham ubeskriveligt, og vil altid være
ham og den øvrige betjening
inderlig taknemlig for den måde,
de tog imod mig herude for 7 år
siden. Men mon ikke der i næste
nummer kommer en længere
takketale til Per. Her vil jeg nøjes
med at invitere alle til at komme
og sige pænt farvel 5. august.
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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,
Jesper Berggreen
Tlf.: 22 73 50 13
jesper@lifelike.dk
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
JUNI
Søndag d. 3. juni

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Tirsdag d. 5. juni

19.00

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 6. juni

19.00

Koncert med HP Lange *

Søndag d. 10. juni

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 17. juni

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 24. juni

11.00

Gudstjeneste v. Maria

JULI

Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08

Søndag d. 1. juli

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 8. juli

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Torsdag d. 12. juli

11.00

Hverdagsgudstjeneste v. Maria *

Søndag d. 15. juli

10.30

Gudstjeneste på Rosenholm Slot *

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 22. juli
Søndag d. 29. juli

Ingen gudstjeneste
9.30

Gudstjeneste v. Trine

AUGUST
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Onsdag d. 1. aug.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 5. aug.

11.00

Afskedsgudstjeneste v. Maria *

Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20

Søndag d. 12. aug.

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 19. aug.

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Søndag d. 26. aug.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 2. sep.

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Onsdag d. 5. sep.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 9 sep.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30
Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk
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