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Har du læst??!
I denne søde juletid vil jeg gribe
muligheden for at anbefale en af
mine absolut yndlingsbøger i
bogreolen. Og dertil også en af de
smukkeste!
Det er Selma Lagerlöfs
”Kristuslegender”. Oversat af
Nanna Thirup og smukt illustreret
af Esben Hanefelt Kristensen. Og
de smukke illustrationer er
bestemt medvirkende til min
begejstring for bogen.
Bogen er skrevet som fortællinger,
som lille Selma har hørt sin
elskede farmor fortælle. Der er 11
fortællinger, som handler om
Jesus, hans fødsel, opvækst og
smertefulde død – men også om
hans underværker blandt
mennesker og i naturen. Det er
ikke Jesusfortællinger, som du
kender dem – det er noget meget
bedre, finere og smukkere. Ja, de
er næsten magisk.
Så mangler du en smukt og
betydningsfuld julegave til én, du
holder af, så er denne bog absolut
en mulighed!

Jule og nytår i Mørke kirke
Julen er en travl tid i kirken – men
det er også den BEDSTE tid! Den
rette julestemning er for mange
tæt knyttet sammen med kirken –
det er det bestemt også for os her
på kirken. Det er ikke rigtig jul før
børnene har været her og skrålet
med på ”Et barn er født”, eller før
julelysene pustes ud efter den
sidste gudstjeneste juleaften, hvor
kirken har været fyldt til
bristepunktet begge gange. Vi
elsker det – og vi elsker, at I
bruger kirken i julen! Så bliv
endelig ved med det.
Ved julens mange gudstjenester
og arrangementer, samler vi ind i
kirkebøsserne. Alt der må finde vej
hertil, går ubeskåret til
menighedsplejen ved Mørke kirke
– hvor også julehjælpen uddeles
fra. Og der er brug for al den
hjælp, vi kan få, så alle kan få en
glædelig jul uden alt for mange
økonomiske bekymringer. Har
man lyst til at hjælpe, så tag
kontanter med i kirken eller
mobilepay 22311001 (husk at
skrive julehjælp).
I julen åbner vi dørene for mange
forskellige gudstjenester og
arrangementer. Som omtalt på
næste side, så har vi vores årlige
julekoncert d. 5. dec. kl. 19.30. Vi
har juleafslutninger for alle børn i
byen – se listen om hvornår – og
så har vi naturligvis juleaften. Som
de sidste mange år har vi
familiegudstjeneste kl. 14.00 og
”alm” julegudstjeneste kl. 16.00.

Jeg glæder mig til at ønske jer alle
en glædelig jul d. 24.
Juledag mødes vi igen kl. 11.00. Og
så trækker vi lige vejret, inden vi
samles igen d. 1. jan. kl. 16.00 til
nytårsgudstjeneste, kransekage og
champagne. Det er både hyggeligt
og festligt at begynde det nye år
på den måde.
Hvad laver menighedsrådet mon?
Er du også nysgerrig, så vil
menighedsrådet gerne gøre
opmærksom på det årlige
menighedsmøde søndag d. 7. jan.
efter gudstjenesten. Her vil
formanden berette om det
forgangne års arbejde og alt det,
rådet arbejder med nu. Mødet
foregår i våbenhuset umiddelbart
efter gudstjenesten og en kop
kaffe.
Nyd den smukke kirkegård
Vores utrolig dygtige
kirkegårdspersonale har ligget på
knæ i regn og rusk – men heldigvis
også lidt sol – for at gøre
kirkegården til den smukkeste i
Syddjurs. Smukke granformationer
dækker nu mange af gravene og er
bestemt et besøg værd. Så hvis du
alligevel er ude at gå, så kom
endelig ind forbi.
Rigtig glædelig jul fra hele kirken!
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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

Barsel i Ådalen
Så kan vi endelig løfte sløret for
Anne Sophies afløser i Ådalen:
Trine Mathiassen Oppfeldt – hun
skriver sådan om sig selv:
Julehjælp ved kirken er for alle
Siden jeg blev færdig på
pastoralseminariet i 2010 har jeg
har altid tænkt, at jeg gerne ville
ud og være præst, men også
tænkt, at jeg skulle blive lidt ældre,
før jeg blev det. Så siden 2010 har
jeg arbejdet som efterskolelærer
på Rønde Efterskole. Der har jeg
undervist i boglige fag og friluftsliv
og virkelig nydt at være sammen
med masser af unge mennesker
døgnet rundt. Men nu kalder
præstelivet og jeg glæder mig
meget til at afløse Anne Sophie og
være præst i Ådalens kirker, indtil
hun kommer tilbage. Jeg er vokset
op i Aalborg og gik på
universitetet i Aarhus, hvor jeg i
2009 blev cand. Theol. Siden er jeg
flyttet med min familie til Grønfeld
i udkanten af Mols Bjerge, hvor jeg
bor med min mand, Asser - som er
læge i Aarhus - og vores 2 børn,
Anna på 8 og Ellen på 5.
Jeg glæder mig til at hilse på jer!

December kan være den mest
fantastiske måned med
familiehygge, gaveindkøb og
lækker mad. Men det kan også
være en måned mange frygter,
når kontoen ikke kan følge med
ræset i julemåneden. Derfor kan vi
her fra kirken hjælpe til at
julemaden i det mindste finder vej
til alle borde rundt om i byen.
Kirken tilbyder alle, der har brug
for det, en julekurv, som sættes
sammen af byens butikker. Der vil
både være til den traditionelle
julemiddag og lidt lækkert til
bagefter. Der vil ikke være alkohol
eller cigaretter i kurvene, og man
kan ikke få kurven ombyttet til
kontanter.
Har du selv, eller kender du
nogen, der har brug for en
hjælpende julehånd, så kontakt
mig endelig! Jeg har 100%
tavshedspligt, og det er kun mig,
der ved hvem, der søger.
Ring 51527446 eller skriv på
mfra@km.dk eller i en pb på
Facebook.
Julekurvene vil blive uddelt i ugen
op til jul, med mindre behovet er
et andet.
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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
Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28
Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81
Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20
Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30

Julen synges ind i Mørke
Traditionen tro inviterer vi til
julekoncert i december. I år får vi
besøg af kvindekoret ”Snap out of
it”, som vil sørge for, at øre,
hjerter og sangstemmer bliver
varmet op til jul. Koncerten er
gratis og brug endelig kirkebilen

1. søndag i advent i familiens tegn
Kom til dejlig familiegudstjeneste
kl. 14.00 inden træet tændes.

Indsættelse af barselsvikar
Søndag d. 10. dec. siger vi
velkommen til Trine i Skørring
kirke. Kom gerne!

Juleafslutninger for alle – også dig
Årets juleafslutninger for skoler,
institutioner og dagplejer er åben
for alle, der har lyst.

Lucia og afslutning for mini-konf
Årets minikonfirmander vil gøre
denne søndag ekstra skøn med
luciaoptog i kirken.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 3. dec.

14.00

Familiegudstjeneste v. Maria

Tirsdag d. 5. dec.

19.30

Julekoncert *

Søndag d. 10. dec.

11.00

Gudstjeneste med Lucia *

Søndag d. 10. dec.

14.00

Indsættelse i Skørring kirke *

Søndag d. 17. dec.

9.30

Gudstjeneste v. Trine

Tirsdag d. 19. dec.

10.00

Juleafslut. institutioner og dagpleje

Onsdag d. 20. dec.

Juleafslutning Mørke skole

Torsdag d. 21. dec.

10.00

Juleafslutning Firkløverskolen

Søndag d. 24. dec.

14.00

Familiejulegudstjeneste

16.00

Julegudstjeneste

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Mandag d. 25. dec.
Tirsdag d. 26. dec.

Ingen gudstjeneste

Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Søndag 31. dec.

Julesøndag – ingen tjeneste

Mandag d. 1. jan

16.00

Nytårsgudstjeneste *

Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

Onsdag d. 3. jan

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 7. jan

11.00

Gudstjeneste v. Maria OBS *

