
 

Har du læst??!    

Står du og skal til konfirmation i 

år, og mangler den helt rigtige 

gave? Så er her en gave med både 

mening, indhold og gode 

fortællinger.  

Faktisk er det en bog, som bliver 

brugt i mange sognegårde til 

konfirmandundervisning over hele 

landet. Det er en tegneserie, som 

er så spændende og anderledes 

tegnet, at den fanger selv de mest 

rørige konfirmander.  

 

Gennem disciplen Peters øjne 

følger vi de dramatiske 

begivenheder omkring Jesus' liv og 

død. Siden den udkom i 1995, er 

den blevet en rigtig klassiker og er 

indtil videre trykt i 16 oplag og er 

endda også udkommet på fransk, 

svensk, norsk og færøsk.  

Menneskesønnen er et kunstværk 

i sig selv. Tegner og forfatter Peter 

Madsen har brugt mere end tre år 

på at forberede tegneserien 

gennem tekstarbejde, tolkning, 

skitser og research i Israel. 

Menneskesønnen kan bl.a. købes 

på www.bibelselskabet.dk eller i 

de fleste boghandler.  

 

 

 

 

Konfirmander og lockout 

Søndag d. 6. maj kl. 10.00 ringer 

klokkerne for årets konfirmander i 

Mørke. Og når I modtager denne 

udgave af ”8544”, er vi endnu ikke 

klar over, hvad en eventuel 

lockout vil betyde på landsplan. 

MEN her i Mørke, er det sådan, at 

jeg er tjenestemandsansat, så jeg 

bliver under ingen 

omstændigheder nødt til at aflyse 

hverken kirkelige handlinger, 

gudstjenester eller andre 

planlagte ting. Mange af mine 

kolleger står i en anden situation, 

og det kommer til at ramme 

mange, hvis der kommer en 

lockout. Men ånd lettet op, hvis 

du er en af dem, der har sat et 

kryds i kalenderen til en kirkelig 

handling her i Mørke den 

kommende tid.  

Særligt landets konfirmander går 

med knuder i maven – og helt 

sikkert også deres forældre, der 

har planlagt, bestilt og sat an. For 

nogle konfirmander vil blive 

tvunget til at rykke deres 

konfirmation, til konflikten er 

ovre. Men her i Mørke kører vi 

ufortrødent videre, som vi plejer. 

Det er et lille, dejligt hold med 

nogle skønne unge mennesker, 

som jeg vil glæde mig rigtig meget 

til at konfirmere! 

Det betyder, at vi d. 6. maj 

kl.10.00 har glæden af at 

konfirmere følgende dejlige 

konfirmander i Mørke kirke:  

 

 

 

 

 

Camilla Skovgaard Stefansen 

Karen Ane Katrine Ninja Kristensen 

Mads Kold Jørgensen 

Mathias Platz Nielsen 

Nicolai Pedersen 

Olivia Vendelbo Berggreen 

Rasmus Buhr-Madsen 

Victoria Gorell Blegvad 

Kristensen,  

Emil Degn Christensen 

Mikkel Lindved 

Sebastian Barrett Truelsen 

Vibe Braae Anthonsen 

I år er vi i en heldig situation, at 

der faktisk er ”god” plads i kirken 

til konfirmationen, så har man lyst 

til at opleve de unge mennesker 

sige ja til deres konfirmation, skal 

man være velkommen. Man må 

også meget gerne komme og 

aflevere gaver, kort eller blomster, 

da der igen i år vil være opstillet 

poser med navne på i det gamle 

våbenhus. Der vil være en vagt 

tilstede, så ingen tager fejl af dit 

og mit.  

Vi har også en til at gå rundt på 

parkeringspladsen for at undgå 

indbrud i bilerne, men for en god 

ordens skyld; undgå 

værdigenstande i bilerne til 

kirkelige handlinger. 
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Menneskesøn-

nen er en 

tegneserie 

baseret på de 

fire evangelier 

i Det Nye 

Testamente. 



 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mit liv som tyskerunge  

Lidt over kl. 4 om morgenen d. 9. 

april 1940 gik tyske tropper over 

den danske grænse og Danmark 

blev besat. Det havde store 

konsekvenser og livet var ikke 

længere som det plejede – for 

nogle, kom besættelsen til at 

skabe hele deres liv, deres 

selvforståelse og verden. Sådan en 

er Birgitte Breiner. 

 

VI har inviteret Birgitte til Mørke 

sognegård netop d. 9. april for at 

fortælle om sit liv med en dansk 

mor og tysk far. Hun skriver: 

”Mine forældre mødtes på et 

dansested i Aarhus og kærligheden 

blomstrede. Det resulterede i min 

undfangelse og fødsel. Alt så lyst 

ud for de to unge, men så kom 

freden den 5. maj 1945. 

Min mor var datter af en streng 

indremissionsk præst. Hun "lå i 

med fjenden" - hun var kommet i 

ulykke ja dobbelt ulykke, og 

passede ikke længere ind i sin 

familie. Det betød at hun måtte 

sende mig på børnehjem og  

 

 

 

 

 

endelig da jeg var tre år 

bortadoptere mig. Jeg mistede 

mine rødder, men fik nye i min 

adoptionsfamilie”. 

Foredraget er en rejse gennem 

barndommens land til voksenlivet, 

hvor Birgitte forsøger at finde 

tilbage til sine rødder.  

Foredraget er gratis, mens kaffe 

og kage koster kr. 25. Tag endelig 

alle du kender med til et meget 

spændende foredrag!          

Mandag d. 9. april kl. 19.30 

 

Gudstjeneste på andre præmisser  

Søndag d. 15. april åbner vi kirken 

til en helt anderledes slags 

gudstjeneste – nemlig en 

gudstjeneste, som årets 

konfirmander har lavet. Natten til 

søndag overnatter 

konfirmanderne i kirken og i løbet 

af lørdagen, har vi strikket en 

ungdomsvenlig gudstjeneste 

sammen for jer. Der vil helt sikkert 

være kendte elementer, men 

måske med et tvist – så kom 

endelig og se, hvad de finder på. 

Det er også en god måde at vise 

byens opbakning til årets 

konfirmander, når de vover sig ud 

på ukendt vand og laver 

gudstjeneste for og med os. 

Søndag d. 15. april kl. 11.00.  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 8. april 9.30 Gudstjeneste v. Trine 

Mandag d. 9. april 19.30 Foredrag Mit liv som tyskerunge * 

Tirsdag d. 10. april 19.30 Forældremøde for konfirmander 

Søndag d. 15. april 11.00 Gudstjeneste v. konfirmanderne * 

Onsdag d. 18. april  17.30 Børnegudstjeneste m. FDF * 

Søndag d. 22. april  9.30 Gudstjeneste v. Trine 

Tirsdag d. 24. april 10.00 Dåbskludestrik 

Fredag d. 27. april 11.00 Bededagsgudstjeneste v. Maria  

Søndag d. 29. april  ingen gudstjeneste 

Onsdag d. 2. maj 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 3. maj 10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 6. maj 10.00 Konfirmation (se s. 1) 

Torsdag d. 10. maj 11.00 Kristi Himmelfart i Mygind kirke * 

 

 

  

 

 

 

Særlige gæster til børnekirke      

Til forårets sidste 

børnegudstjeneste får jeg besøg af 

Mørke FDFs puslinge og tumlinge, 

som vil lave gudstjenesten 

sammen med mig. Det bliver med 

garanti SUPER godt, når de sætter 

deres præg på gudstjenesten. 

HUSK normal tilmelding! 

 

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. Jeg har 

naturligvis 100% tavshedspligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles Kristi Himmelfart                

Til årets Kristi Himmelfarts 

gudstjeneste rykker vi sognene 

samme og holder 

fællesgudstjeneste i Mygind kirke. 

Så tag på en lille udflugt og se en 

anden kirke, end du er vant til. Det 

er mig, der er prædikant, så helt 

fremmede bliver det ikke   

SOGNEUDFLUGT!!!                     

Hold rigtig godt øje med næste 

nummer af 8544, hvor vi løfter 

sløret for vores planlagte 

sogneudflugt. Men sæt allerede 

NU kryds i kalenderen Anden 

Pinsedag kl. 12-16.  
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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  


