
 

Har du læst??!      

Denne måneds bog er for de lidt 

yngre. Gennem mit arbejde i 

SkoleKirke – Skoletjenesten i 

Syddjurs provsti – har jeg arbejdet 

med en skøn, skøn bog. Den 

hedder ”Ved arken klokken otte” 

og er skrevet af Ulrich Hub.  

Handlingen er ret enkel; tre 

pingviner, én vandflod og kun to 

billetter til Noas ark. Hvad gør 

man? Hvem skal med? Og hvem 

bestemmer?  

Alt, hvad pingvinerne oplever i 

denne "syndflodsfortælling" ligger 

ikke fjernt fra menneskelivet. Så 

voksne og børn kan fælles læse sig 

gennem en vidunderlig fortælling 

om de tre pingviners rejse og 

overvejelser.  

 

Bogen kan lånes på biblioteket 

 

 

 

 

Årets konfirmander  

Måske du når at have bladet her i 

hænderne, inden klokkerne ringer 

ind til årets konfirmation i Mørke 

kirke d. 6. maj kl.10.00. Her har vi 

glæden af at konfirmere følgende 

dejlige konfirmander:  

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 

Man må 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.  

Et stort tillykke til de dejlige unge 

mennesker, som jeg i høj grad har 

nydt at være sammen med og 

lære at kende. Jeg håber, dagen 

bliver præcis, som I ønsker den! 

 

 

 

 

 

 

Børnesagen samler ind         

Konfirmation er en særlig 

begivenhed i et ungt menneskes 

liv, men mange udsatte familier 

ser frem til dagen med bekymring. 

For ikke alle har råd til at give 

deres børn den konfirmation, de 

ønsker. Børnesagen forsøger hvert 

år at hjælpe der, hvor behovet er 

størst.  

Det vil vi gerne støtte op om, 

derfor samler vi ind ved årets 

konfirmation og sender alt videre 

til det landsdækkende projekt for 

næste års konfirmander. Vil du 

støtte kan du også sende direkte 

på mobilepay: 24 62 62 29 

Se mere på www.boernesagen.dk  

Endelig har vi fået mobilepay!! 

Det er ikke mange, der har 

kontanter i lommen længere. 

Derfor har vi også på kirken fået 

mobilepay, så man fremover kan 

støtte og betale den vej igennem.  

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. 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
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

 
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  

Menighedsrådets aktivitetsudvalg 

arbejder i skrivende stund på 

vores bidrag til festpladsen. Sidste 

år havde vi både quiz og 

altervinssmagning, gad vide hvad 

vi finder på i år?!  

Vi ses både i kirken og på pladsen 

 

 

 

 

 

 

 

Pinseudflugt 2. pinsedag      

Mange har efterspurgt en 

sogneudflugt gennem årene. Nu 

forsøger vi og håber på opbakning. 

Så anden pinsedag inviterer vi alle 

på udflugt ud i det danske 

sommerland. Programmet ser 

sådan ud: 

12.00 Afgang fra sognegården – 

man har spist frokost hjemmefra 

13.15 Besøg i Tved kirke – Jan 

Schmidt fortæller 

14.30 Kaffe og kringle på 

Skovmøllen 

16.00 Hjemkomst 

Der vil både være lidt 

underholdning i bussen og sang i 

kirken.  

Vi bliver nødt til at have 

tilmeldinger senest 10. maj, så vi 

kan melde ud, hvis ikke der er nok 

til turen. Så spred budskabet og 

tag gerne en eller to under armen 

– for det er jo sjovere, når vi er 

flere. 

Fakta: 

Tilmelding senest 10. maj til mig: 

51 52 74 46 eller mfra@km.dk 

Betaling: 60 kr. på dagen 
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Onsdag d. 3. maj 19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 3. maj 10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 6. maj 10.00 Konfirmation Mørke skole 

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

Søndag d. 13. maj 11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Mandag d. 14. maj 14.00 ”Foredrag” på Lindegården * 

Søndag d. 20. maj 11.00 Pinsedag i præstegårdshaven *  

Mandag d. 21. maj 12.00 Pinseudflugt * 

Søndag d. 27. maj 9.30 Gudstjeneste v. Trine  

Tirsdag d. 29. maj 10.00 Dåbskludestrik  

Søndag d. 3. juni 11.00 Gudstjeneste v. Maria 

Tirsdag d. 5. juni 19.00 Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 6. juni 19.30 Sommerfestkoncert m. HP Lange * 

Torsdag d. 7. juni 10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 10. juni 9.30 Gudstjeneste v. Trine 

 

  

 

  

*Kristi Himmelfart i Mygind 

Fællesgudstjeneste for Ådalen og 

Mørke i Mygind kirke. Jeg er præst 

og kirkebilen kan bestilles, hvis 

man ikke har kørelejlighed.  

* ”Foredrag” på Lindegården     

Jeg underholder på Lindegården 

denne eftermiddag under 

overskriften ”Mellem mor, Maria 

og præst” – en lille status og 

tanker om livet som præst her 

blandt jer i Mørke.   

 

*Pinsedag under lindetræet      

Det er næsten blevet tradition, at 

vi rykker pinsedagsgudstjenesten 

udenfor under lindetræet, så det 

gør vi også i år. Og måske det 

lykkes at få duer med i år?!    

*Kirkebilen – brug den!  

Kirkebilen kører til alle 

gudstjenester og arrangementer. 

Brug den endelig, den er for det 

samme. Husk at bestille på tlf.: 

86995400 
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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  

  


