
 

Har du læst??!      

Har du læst ”Sommeren med 

Ellen” af Agnete Friis?  

Hvis ikke, så bør du gøre det – om 

ikke andet så for at kunne tale 

med, når forfatteren besøger 

Mørke Idrætscenter onsdag d. 14. 

nov. Her vil hun fortælle om sit 

forfatterskab og ikke mindst 

hendes nye bog.  

Og hvorfor er hun så, så 

interessant? Jo, for hun er nemlig 

opvokset i Mørke. Og hendes egen 

barndom danner grundlag for 

fortællingen om et lille samfund i 

70’erne på Djursland.  

Vi kaster os over ”Sommeren med 

Ellen” i litteraturklubben, og kan 

kun opfordre andre til at gøre det 

samme. 

Vil du også med til foredrag, så 

find oplysninger og køb billet (50 

kr.) på Syddjurs Bibliotekers 

hjemmeside.  

Vi vil også meget gerne arbejde 

med en litteraturklub, der mødes 

om aftenen eller i weekenden, så 

alle arbejdende også kan være 

med. Giv lyd, så vi kan vurdere 

behovet/lysten: 51527446 eller 

mfra@km.dk  

 

 

 

 

 

Persondataforordning….  

Det kan lyde både tungt, kedeligt 

og bøvlet – og det er det også; i 

hvert fald bøvlet. I hvert fald i 

præstearbejde. For den nye 

forordning indskærper, at 

personfølsomme data ikke må 

udveksles på usikre platforme. 

Rent konkret betyder det, at 

oplysninger om trosforhold, cpr 

osv. ikke må indgå på mail til 

præsten.  

I praksis betyder det, at man ikke 

længere kan aftale dåb, vielser 

mm. på mail, men kun over 

telefonen eller ved fysisk brev i 

postkassen. Jeg har skullet lære 

nogle nye arbejdsgange, som er 

meget mindre fleksible end før, 

men det hele er jo blot et forsøg 

på at beskytte den enkelte border; 

og det kan man jo ikke være imod. 

Derfor:  

Ved dåb og vielser skal man ringe 

direkte til præsten eller sende en 

mail til mig med ønske om 

dåb/vielse og et telefonnummer, 

jeg kan ringe på. Når man 

kontakter mig, må man gerne 

have de pågældende oplysninger 

klar, hvis man har dem. Alternativt 

kan man stadig aflevere et fysisk 

brev i postkassen  

Ved dåb skal jeg bruge følgende 

oplysninger: 

- Barnets navn og cpr 

- Forældrenes cpr og adresse 

- Navn og adresse på faddere (min 

2 max 5)  

 

 

 

 

 

Ved vielse skal jeg bruge:  

- Parrets fulde navne, cpr og 

adresser 

- Navn og adresse på to vidner, 

som er til stede i kirken på dagen. 

 

Er man i tvivl, ring endelig    

 

Konfirmander mm.  

Den nye forordning betyder også, 

at jeg ikke længere må sende 

nyhedsbreve eller infobreve ud til 

konfirmandforældrene på mail – 

derfor opfordrer jeg alle til at blive 

ven med mig på Facebook 

(sognepræst), så generelle 

oplysninger kan gå den vej også. 

Jeg vil naturligvis også sende 

informationer ud pr. brev.  

Ådalen og Hvilsager/Lime 

I øjeblikket er min kollega i 

Hvilsager/Lime desværre 

langtidssygemeldt, så jeg er 

tilknyttet sognene derude som 

præst. Dertil kommer at Tine 

stopper i barselsvikariatet d. 8. 

okt., så jeg også passer Ådalen 

indtil d. 5. nov., hvor Anne Sophie 

vender tilbage. Så er jeg lidt lang 

tid om at vende tilbage på 

henvendelser, så bær over med 

mig   

Hold endelig også øje med gode 

arrangementer, foredrag og 

gudstjeneste i nabosognene – find 

alle oplysninger på deres 

hjemmesider! 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der sker mange ting!  

Og det er jeg så glad for! For 

efteråret byder på mange gode 

ting, som I burde sætte i 

kalenderen: 

Børnegudstjeneste for alle børn 

og barnlige sjæle. Vi forsøger med 

en ny ugedag, da vi ramlede 

sammen med de mindstes 

mødedag i FDF. Og hvis vi kan 

brede goderne ud, så er det jo at 

foretrækker. Derfor mødes vi 

torsdag d. 11. okt.  kl. 17.30 til en 

sjov gudstjeneste i kirken. 

Bagefter spiser vi lækker mad 

sammen i sognegården. Husk 

tilmelding – børn spiser gratis, 

voksne 25 kr.  

”Et liv med troen” vender tilbage. 

I september fortalte Jesper 

Berggreen om sin tro, som han 

fandt som voksen. Og her i 

oktober får vi besøg af et sandt 

livstykke og bysbarn, Mette Birk, 

som i dag er gadepræst i Aarhus. 

Hun vil fortælle om livet på kanten 

og hvad troen kan, når det er 

svært at tro på noget som helst. 

Snyd ikke dig selv for en 

spændende aften om livet, som de 

færreste kender. Vi begynder kl. 

19.30 og der vil blive serveret 

kaffe og lidt lækkert. Foredraget er 

gratis, mens kaffe mm. koster kr. 

25.  Kirkebilen kører selvfølgelig, 

bestil blot dagen før på 86 99 54 

00. Vi ses i sognegården onsdag d. 

24. okt. kl. 19.30!  

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmander kommer igen 

til at skabe liv og glæde i kirke og 

sognegård. Vi mødes første gang 

d. 25. okt. kl. 14, hvor jeg henter 

børnene på skolen. I løbet af 

forløbet skal vi lege, hygge, synge, 

være kreative og høre gode 

historier. Alle i 3. klasse er 

velkommen – tilmelding følger 

gennem skolen.  

BUSK-gudstjeneste står for Børn 

Unge Sogn Kirke og er en årlig 

tilbagevendende begivenhed, hvor 

kirken og FDF’erne vil stable en 

familiegudstjeneste på benene for 

alle – også selvom man ikke har 

børn. Det bliver en anderledes 

gudstjeneste, så tag endelig 

hinanden i hånden og kom søndag 

d 28. okt. kl. 11, hvis du er lidt 

nysgerrig.  

Alle Helgen er en aften, hvor vi 

mindes dem, der ikke længere er 

blandt os. Vi inviterer til en 

stemningsfuld aften, hvor de 

levende lys, ordene og salmerne 

vil skabe rum for eftertanke, sorg, 

taknemlighed og savn.  Vi holder 

aftengudstjeneste søndag d. 4. 

nov. kl. 19.30 hvor vi også læser 

navnene op på sognets døde det 

sidste år. Har man som pårørende 

IKKE lyst til, at et navn skal 

nævnes, så kontakt mig på 

5157446.  

Efter gudstjenesten vil man kunne 

sætte lys på gravene. Lysene 

sørger vi for.  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 7. okt.  9.30 Gudstjeneste v. Tine 

Torsdag d. 11. okt.  9.30 Babysalmesang  

Torsdag d. 11. okt.  17.30 Børnegudstjeneste m. spisning * 

Søndag d. 14. okt.  11.00 Gudstjeneste v. Maria  

Søndag d. 21. okt.   Ingen gudstjeneste  

Onsdag d. 24. okt.  19.30 ”Et liv med troen” 2 – Mette Birk *  

Torsdag d. 25. okt.  9.30 Babysalmesang 

Torsdag d. 25. okt.  14.00 Opstart minikonfirmander * 

Lørdag d. 27. okt. 10.30 Kirkestafet i Skader kirke * 

Søndag d. 28. okt.  11.00 BUSK-gudstjeneste v. Maria * 

Tirsdag d. 30. okt.  10.00 Strikkecafé  

Torsdag d. 1. nov.  10.00 Litteraturklub  

Torsdag d. 1. nov.  9.30  Babysalmesang  

Lørdag d. 3. nov.   Diakoniens Dag i Hornslet * 

Søndag d. 4. nov.  19.30 Alle Helgen v. Maria * 

Onsdag d. 7. nov.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Fredag d. 9. nov.   Børnekulturnat i Hornslet * 

Søndag d. 11. nov.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie  

 

 

  

Kirkestafet i Skader kirke          

Kom på besøg i Skader kirke og 

hør kirkens historie og sognet 

visioner. Det er ganske gratis og 

rigtig spændende!  

Børnekulturnat i Hornslet           

Tag hele familien med til 

Børnekulturnat i Hornslet – og 

kom især forbi kirken!  

 

 

 

 

 

Diakoniens dag i Hornslet 

Sammen med andre konfirmander 

fra Syddjurs, vil Mørke kirkes 

konfirmander være med til at 

samle penge ind til det diakonale 

arbejde i Syddjurs. Gennem 

legetøjssalg, som de selv har 

indsamlet, forsøger vi at hjælpe 

dem, som har mindst. Kig forbi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørke Sogns Kirkesider 

Oktober 2018 

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: 

Stig Malmose 

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  

  


