
 

Har du læst??!    

Eller måske burde det hedde: har 

du besøgt? For jeg kan kun 

anbefale, at man hopper ind forbi 

www.mørkekirke.dk – kirkens 

hjemmeside, som har fået et løft 

og nu gerne skulle være meget 

nemmere at navigere rundt i. 

Hjemmesiden er mest en 

oplysningside, hvor kirkens 

kontaktoplysninger, kalender og 

praktiske ting gerne skulle kunne 

give svar på mange spørgsmål. Det 

er ikke en ”levende” hjemmeside, 

hvor der hele tiden sker nye ting, 

dertil benytter vi i højere grad 

Facebook. Men for dem, der ikke 

er på Facebook, burde 

hjemmesiden dække de samme 

behov for information.  

Oplever du dog, at der mangler 

noget, så vil vi rigtig gerne høre 

om det, så vi kan rette eller tilføje 

på siden.  

Lige nu har webmaster Jesper lagt 

nye billeder ind. Det er 

vidunderlige billeder af kirken og 

præstegården fra gamle dage. 

Måske en af jer kan hjælpe – 

hvornår var kirken kalket hvid, 

som man kan se, på et af 

billederne? Kan du hjælpe, så skriv 

endelig til os.  

Alle billeder findes under 

fanebladet ”historie”  ”fotos”. 

God fornøjelse på 

www.mørkekirke.dk 

 

 

 

 

Store omvæltninger!  

Mange har måske bemærket, at 

der har været hektisk aktivitet den 

sidste tid omkring kirken. Der har 

både været byggeri inde og ude, 

og så har det været gang i den helt 

store motorsav.  

Graveren har fået nye lokaler  

Allerede da jeg kom hertil i 2011, 

var der snak om graverens nye 

kontor og frokoststue. Forskellige 

ting har forsinket projektet, men 

nu står de nye, lækre lokaler klar 

til vores dygtige og gode 

medarbejdere. De har fået nyt 

toilet og bad, men det vigtigste var 

at få adskilt kontor og 

spisekøkken, så graverne ikke 

skulle holde møde oveni 

madpakker fx Det er dejligt at se, 

hvor flot og godt det hele er 

blevet! Så kommer du forbi en 

dag, vil de helt sikkert gerne vise 

rundt i deres nye lokaler.  

Nyt toilet  

Det første, der møder besøgende 

på kirkegården, hvis man benytter 

indgangen ved p-pladsen, er vores 

gule kapel. Men kapellet har ikke 

været i brug længe, så det er 

blevet nedlagt og ombygget til nyt 

offentligt toilet. Kapelfaciliteter 

benyttes de steder, hvor der er 

mulighed for køl. Nu står et nyt og 

flot toilet klar til kirkens gæster og 

besøgende på kirkegården. 

Toilettet er altid åbent, og kan frit 

benyttes. 

 

 

 

 

 

 

Store kæmper er faldet….  

Personligt bliver jeg rigtig ked af 

det, når store, smukke træer skal 

fældes. De store træer har så 

meget historie og storhed, som er 

så ærgerlig at miste. Men efter 

besøg af en konsulent måtte vi 

sande, at mange af kirkens træer 

var for gamle og syge. Så risikoen 

for, at store grene ville falde ned 

og i værste fald ramme 

mennesker, var for stor. Så de før 

så store træer ved kirkens 

parkeringsplads ligger nu i mange 

stykker på jorden. Der er allerede 

for flere år siden plantet nye 

træer, der skulle overtage 

pladsen, men konkurrencen om 

næring og sol har været for stor, 

så de er ikke vokset så meget. 

Men nu er der plads til dem, og vi 

glæder os til der igen kommer 

smukke træer ved p-pladsen.  

Det store træ mellem præstegård 

og kirken er med sine fem 

stammer et prægtigt træ. Men 

også dette træ er snart historie. 

For også her er der risiko for 

nedfaldne grene og brækkede 

stammer. Så selvom det smerter 

rent æstetisk, falder også denne 

kæmpe inden længe.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nye tiltag og gamle ”klassikere”  

Lad os begynde ved det, vi 

allerede kender; babysalmesang. I 

foråret starter vi et nyt hold op 

igen. Så har du og din baby lyst til 

at komme ned i kirken og nyde en 

nærværende stund med sang, 

sansning og god tid, så meld dig 

endelig til! Babysalmesang er både 

for mor og/eller far, eller for 

bedsteforældre og børnebørn – 

alle er velkommen! 

Vi begynder torsdag d. 22 februar 

og mødes 7 gange:  

22. feb. 

1. marts 

8. marts 

15. marts 

22. marts 

5. april 

12. april  

Vi begynder 9.30 og efter sang, 

musik og leg, drikker vi kaffe og 

hygger os i kirken. Hvis holdet 

ønsker det, så kan tidspunktet 

sagtens ændres.  

HUSK tilmelding til mig senest 12. 

feb. på 51 52 74 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strik og hækl dåbsklude til kirken   

Min søde og dygtige kollega, Ann 

Maj Lorenzen, fik i 2016 en rigtig 

god idé; at folk i sognet kunne 

strikke og hækle dåbsklude, som 

børnene fik tørret hovedet med 

efter dåben. Kluden gives som 

gave til familien til minde om 

dagen. Helt utrolig mange kirker 

har taget idéen til sig, og der 

strikkes og hækles på livet løs i 

hele landet!  

Og vi skal da også være med! SÅ 

har du lyst til at strikke sammen 

med andre til et godt formål, så 

meld dig endelig til hos mig. Vi 

mødes i sognegården den sidste 

tirsdag i måneden og begynder 

tirsdag d. 27. februar kl. 10-12. Vi 

serverer lidt frugt, brød og kaffe. 

Garn og opskrifter har vi også – så 

du skal bare medbringe 

strikkepinde og godt humør.   

Man kan læse mere om projektet 

på www.daabskluden.dk hvor 

opskrifterne også kan købes, hvis 

man ikke kan vente.  

Husk tilmelding senest d. 22. feb., 

så jeg kan få købt garn.               

Tlf.: 51 52 74 46 eller 

mfra@km.dk   
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 4. feb.  17.00 Kyndelmissegudstjeneste v. Trine 

Onsdag d. 7. feb.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 11. feb. 11.00 Fastelavn v. Maria * 

Søndag d. 18. feb.  11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Onsdag d. 21. feb.  17.30 Børnegudstjeneste v. Maria * 

Torsdag d. 22. feb.  9.30 Babysalmesang * 

Søndag d. 25. feb.  9.30 Gudstjeneste v. Trine  

Tirsdag d. 27. feb.  10.00 Dåbskludecafé * 

Søndag d. 4. marts 11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Onsdag d. 7. marts 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 8. marts 19.30 Konfirmandgudstjeneste i Dråby * 

Søndag d. 11. marts 9.30 Gudstjeneste v. Maria  

 

 

 

  

 

 

 

Fastelavn som vi plejer med FDF 

Tør jeg sige årets bedste dag; 

fastelavn, hvor der både er 

gudstjeneste, udklædning, 

tøndeslagning, pølser og 

fastelavnsboller! Kom udklædt 

både børn og voksne – det bliver 

SÅ sjovt!  

Nøøøj det’ for børn…. Og voksne! 

Endelig vender 

børnegudstjenesterne tilbage – 

noget jeg har glædet mig rigtig 

meget til, for jeg elsker at have 

børn i kirken.  Vi begynder kl. 

17.30 til gudstjeneste på børnenes 

præmisser, og går så i sogne-

gården og spiser sammen. HUSK 

tilmelding senest mandag d. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandgudstjeneste i Dråby 

Igen i år inviterer vi til stor 

fællesgudstjeneste for alle årets 

konfirmander i Syddjurs. Det bliver 

en gudstjeneste, som det aldrig er 

set før – og jeg glæder mig til at 

have vise konfirmanderne, hvad 

kirken også kan være.  

 

Brug for en at tale med? Ofte kan 

man have brug for en, der bare vil 

lytte. Og nogen gange skal det ikke 

nødvendigvis være ens nærmeste. 

Så har du brug for en snak og et 

lyttende øre, så kontakt mig 

endelig på 51 52 74 46 – vi kan 

både møde hos dig og mig. Jeg har 

naturligvis 100% tavshedspligt.  
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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 

Kirkebilen: 

Tlf.: 86 99 54 00 

Alle oplysninger findes også på: 

www.sogn.dk og på 

www.mørkekirke.dk  


