
 

Kom med i maskinrummet…     

Det er ikke mange, der egentlig 

ved, hvad præster sådan går og 

laver. Enkelte tror – mere eller 

mindre for sjov – at en præst kun 

arbejder om søndagen. Men det 

er ikke helt rigtigt – faktisk 

tværtimod. Søndagens 

gudstjeneste er naturligvis 

omdrejningspunktet for præstens 

virke, men der er mange, mange 

andre opgaver, som en præst 

tager sig af.  

Her på denne ”klummeplads”, vil 

jeg fremover forsøge at give et 

indblik i præstens hverdag og 

arbejdsopgaver.  

Første arbejdsopgave er faktisk 

denne; at skrive kirkesiderne til 

8544. Og indrømmet; jeg er en 

dårlig samarbejdspartner for de 

skønne mænd, som samler vores 

lokalblad. For jeg tror, at det kan 

tælles på én hånd de gange, jeg 

har fået afleveret til tiden(!)  

Det er selvfølgelig frygtelig pinligt, 

men oftest er det fordi, at der lige 

er et par aftaler, der skal på plads, 

eller jeg kommer i tanke om, at jeg 

har glemt noget vigtigt….. Og 

andre gange er det simpelthen 

bare fordi, at jeg er bagud eller 

smådistræt.  

Kirkesiderne er en fantastisk måde 

at få kirkens aktuelle aktiviteter ud 

til byens borgere, så jeg er SÅ glad 

for vores månedsblad!   

 

 

 

 

Åååh den søde juletid…  

Ja, den nærmer sig med hastige 

skridt! Juleforberedelserne er i 

hvert fald i fuld gang her hos os på 

kirken. De skønne gravere har haft 

mini-gran-kursus, hvor de både 

lærte fra sig og lærte nyt af andre 

kolleger, så vores kirkegård igen 

kan blive pyntet smukt op til jul. 

Det er noget af det, jeg glæder 

mig mest til; de mange grave som 

forvandles til små kunstværker 

med gran i flere farver og former. 

Som altid håber vi at være færdige 

med grandækning 1. søndag i 

advent, så kom endelig forbi og 

kig.  

Kom og bind en krans med os. 

Sidste år forsøgte vi at lave en 

formiddag i sognegården, hvor 

dygtige Mai-Britt 

(gravermedhjælper og tidl. 

blomsterbinder) vil hjælpe med 

gode idéer til årets kranse og 

dekorationer. VI vil også byde på 

lidt godt til ganen, derfor må man 

meget gerne melde sig til på 51 52 

74 46.  

 

Vi sørger for gran, ler og ståltråd 

mm. Lys, pynt, fade og hvad man  

 

 

 

 

 

 

ellers måtte have brug for, skal 

man selv tage med.  

Så tag børnene, veninden, naboen 

eller ægtemanden under armen 

og kom og hyg med os i 

sognegården søndag d. 18. nov. 

kl. 12.30 efter gudstjeneste. Det 

er ganske gratis og rigtig hyggeligt.  

Julehjælp  

Som alle ved, kan julen være en 

dyr fornøjelse – uanset hvor 

meget man skærer ned, 

planlægger og sparer op. Derfor er 

vi rigtig glade for, at vi fra kirken 

kan uddele julehjælp (en kurv med 

mad) hvert år. Men det kan KUN 

lade sig gøre, fordi folk her i 

sognet er så gode og villige til at 

hjælpe til. For julehjælpen bliver 

ikke betalt af kirkekassen, men 

derimod af donationer, 

indsamlinger og kollekter.  

Derfor siger vi tak for alt det, der 

måtte komme i kirkebøssen, når vi 

samler ind i adventstiden. Og 

kirkebøssen er både den fysiske i 

kirken og den helt moderne; 

nemlig mobilepay (nr. 75451).  

Vi har med jeres hjælp kunnet 

uddele julehjælp til alle, der søger 

– og det håber vi også at kunne i 

år. Så har du selv, eller kender du 

nogen, der har brug for en 

julehåndsrækning, så kontakt mig 

endelig. Jeg er naturligvis 

underlagt 100% tavshedspligt og 

intet bliver registreret.  
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mange gode ting til kalenderen: 

1) 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.  

2) Børnegudstjeneste er en af de 

ting, som står allerhøjst på listen 

over arbejdsopgaver, som bringer 

glæde og energi. Derfor glæder jeg 

mig til torsdag d. 15. nov., når jeg 

endnu engang kan tage imod 

børn, deres forældre og andre 

barnlige sjæle. Det er årets sidste 

børnegudstjeneste, og traditionen 

tro skifter vi den lækre kødsovs ud 

med endnu mere lækre risengrød. 

Så meld jer endelig til på 51 52 74 

46 eller mfra@km.dk. Børn spiser 

gratis, mens voksne betaler 25 kr. 

Vi begynder i kirke kl. 17.30 og alle 

er mere end velkomne! 

 

 

 

 

 

 

 

3) 1. søndag i advent er en fast 

tradition her i Mørke. Vi begynder 

i kirken med en familie-

gudstjeneste inden vi bliver hentet 

af tamburkorps, som vil spille hele 

vejen gennem byen op til det 

store juletræ. Der vil både være 

æbleskiver, julemand og sang. Så 

kom endelig i kirken søndag d. 2. 

dec. kl. 14 og få hele festen med! 

4) Ingen jul uden julekoncert i 

kirken! Sådan skal det selvfølgelig 

også være i år, derfor har vi 

inviteret et rytmiske kor Courage 

til Mørke, som vil bringe os i den 

helt rigtige julestemning. Så sæt 

kryds i kalenderen mandag d. 3. 

dec. kl. 19.30 og ta’ alle du kender 

med. Koncerten er som altid 

ganske gratis. 

 

5) Efteråret byder også på en 

anden skøn ting; 

minikonfirmander! Mørke skoles 

3. klasser kommer på besøg til 

sjov, sang og hygge hver torsdag. 

Vi slutter af med at gå luciaoptog i 

kirken søndag d. 9 dec. kl. 11. Alle 

er velkommen til denne dejlige 

gudstjeneste. Efter gudstjenesten 

vil der være kage, kaffe og 

diplomoverrækkelse til årets 

minikonfirmander.   
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 4. nov. 19.30 Alle Helgen m. navnelæsning 

Onsdag d. 7. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde  

Fredag d. 9. nov.  17.30 Børnekulturnat i Hornslet * 

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

Torsdag d. 15. nov.  9.30 Afslutning m. babysalmesang * 

Torsdag d. 15. nov.  17.30 Børnegudstjeneste m. spisning * 

Søndag d. 18. nov.  11.00 Gudstjeneste + bind en krans * 

Søndag d. 25. nov.  9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie  

Tirsdag d. 27. nov.  10.00 Stikkecafé – sidste inden jul  

Søndag d. 2. dec.  14.00 Juletræstænding + gudstjeneste * 

Mandag d. 3. dec.  19.30 Julekoncert m. Courage *  

Torsdag d. 6. dec.  10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 9. dec.  11.00 Luciagudstjeneste m. minikonf *  

   

 

  

 

 

 

Anne Sophie vender tilbage!                       

Efter barsel med lille fantastiske 

Vincent vender Anne Sophie 

tilbage til kjole, kirke og 

prædikestol. Og jeg har glædet 

mig! Anne Sophie er en dejlig 

kollega og en dygtig præst, så det 

bliver dejligt at blive et team igen. 

Anne Sophie har første 

gudstjeneste her i Mørke d. 11. 

nov., så kom endelig og sig hej til 

hende.  

Børnekulturnat i Hornslet for alle. 

Kom forbi Hornslet kirke til 

børnekulturnatten d. 9. nov. – det 

bliver ganske fantastisk! Jeg skal fx 

kaste med lagkager!!!  

 

 

 

 

Babysalmesang takker for i år. 

Det har været et dejligt efterår 

med mange skønne babyer og 

deres forældre. Torsdag 

formiddag har været blandt 

favoritdagene i præstekalenderen, 

når barnevognene indtog 

våbenhuset og koret foran altret 

blev forvandlet til babyområde. 

Skulle der sidde nogle derude, 

som har lyst til at komme til 

babysalmesang i foråret, så 

kontakt mig endelig – jeg opretter 

kun, hvis der er tilslutning. 

Babysalmesang er ganske gratis og 

rigtig, rigtig hyggeligt!  
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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: 

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  

  


