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Kom med i maskinrummet…

Årets konfirmander

KONFIRMANDER: Nu er der ikke
længe til, at årets konfirmander
når den store dag. Og
konfirmander fylde rigtig meget i
en præstekalender. På den gode
måde! For en gang om ugen er jeg
så heldig at få besøg af 19
spørgelystne og søde
konfirmander kl. 14-15.30. Nogle
ville måske mene, at det er
ærgerligt at have dem om
eftermiddagen og ikke om
morgenen, men sådan har jeg det
ikke. Dels fordi jeg selv er
udpræget B-menneske, og dels
fordi konfirmanderne om
eftermiddagen er lidt mere vågne
end om morgenen. Så jeg er glad
for at have dem sidst på dagen.

Jeg synes altid, at det er lidt
vemodigt at sige farvel til vores
konfirmander. De giver nemlig lige
dele grå hår og større
hjertekapacitet. For man kommer
til at holde af dem alle sammen.
Og jeg er utrolig glad for, at der er
sådan en stor opbakning til
konfirmationsundervisningen her i
Mørke – både de unge selv og
deres forældre, men også den
øvrige menighed, som spørger ind
og hilser de unge velkommen.

Og ja, de larmer, ter sig tossede,
spænder mellem at opføre sig som
7-årige og 18-årige, men det er alt
sammen en del af charmen.
Konfirmanderne kommer her
frivilligt, og det er den eneste
aftale vi har; at fordi de er her af
egen fri vilje, så deltager de aktivt
og opfører sig ordentligt. Resten
tager vi hen ad vejen.
Jeg holder meget af at have de
unge mennesker, og gør mit for at
undervisningen skal være
spændende og afvekslende. Det
synes de unge mennesker nok ikke
– for alle voksne er kedelige, men
jeg gør mit bedste 

I år har jeg den store glæde at
kunne konfirmere disse skønne,
unge mennesker fra Mørke:
Aksel Boye Kring
Alberte Mollie Haa Abildgaard
Christoffer Ring
Dicte Bang Ring
Emilie Boulund Houlund
Frederiksen
Johannes Scharling Toft
Julie Rudmar Bonde Nielsen
Katrine Mols Jensen
Liva Seehagen Bergstrøm
Liv Hovgaard Søballe Sørensen
Magnus Nygaard Jakobsen
Marcus Ormslev Christensen
Mathias Nybro Laursen
Niclas Bering Lykke Johansen
Oliver Brouer Vidkjær
Oliver Mathias Hviid Petersen
Sebastian Refshauge Højer
Sofie Meedom Bech
Sune Denhardt Bjørnkilde

Som altid vil der være mulighed
for at aflevere gaver, telegrammer
og blomster til de unge mennesker
på dagen. I det gamle våbenhus vil
der stå poser med
konfirmandernes navne, og man
er velkommen til at komme forbi.
Der vil være vagt på, så ingen
tager fejl af dit og mit.
Sorggrupper for alle
I tæt samarbejde med Syddjurs
kommune tilbyder kirkerne
sorggrupper for dem, der har brug
for andre ligesindede at tale med.
Der er forskellige grupper:
–
–
–

en ”almindelig” sorggruppe
en gruppe kun for mænd
en sorggruppe for børn.

Sorg kan vise sig på mange måder,
og der er ingen fast formel for
processen, men mange har glæde
af at dele tanker og savn med
andre, der forstår deres situation.
Det kan også være rart at kunne
tale frit, uden at tage hensyn til
andres følelser i familien eller
blandt venner.
Så kender du nogen, eller kunne
du selv have behov, så kontakt
mig endelig. Det er gratis at
deltage, og der er naturligvis 100%
tavshedspligt. Grupperne
varetages af både en sognepræst
og en ansat ved kommunen.
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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

Påsken i Mørke kirke
Påsken er kirkens mest centrale
højtid – det er bare ikke altid, at
man kan se det i antal
kirkegængere i forhold til fx jul.
Men prøv engang at se rækken af
anderledes gudstjenester, måske
noget kunne vække din interesse:
Palmesøndag. Hele påsken sættes
i gang med Jesu indtog i Jerusalem
– han hyldes som konge, verdens
befrier. Der er gudstjeneste til
normal til kl. 11 v. Maria
Skærtorsdag. Den sidste aften.
Jesus ved, han skal dø, og samler
sine venner for at vise og fortælle
dem, at hans skæbne nærmer sig.
Han vasker deres fødder, spiser
sammen med dem og indstifter
nadveren, som vil være
gudstjenestens omdrejningspunkt.
Aftengudstjeneste med musik, lys
og ord kl. 19.30 v. Maria.
Langfredag. Jesus fanges, pines og
dømmes til døden. Han går den
lange vej til Golgata, hvor korset
venter ham – omringet af
forbrydere. Vi holder liturgisk
gudstjeneste, hvor ord og musik
smelter sammen for at sætte ord
på påskens allermest dramatiske
dag. Gudstjeneste kl. 11 v. Maria.
Påskedag. Søndag er en festdag –
vi kaster dødens skygge af os og
hylder livets sejr over mørket.
Årets højmesse kl. 11 v. Maria.

Påsken med LIV
Påsken handler om fællesskab,
svigt, død og LIV. Det fortæller vi
med ord og musik – og i år også
med handling! For påskedag
inviteres alle med ud på
kirkegården, hvor vi sammen med
graveren vil tage hul på nogle af
de visioner menighedsrådet
arbejder med for kirkegården.
Denne søndag vil vi nemlig skabe
liv i de dødes have, og plante
nogle af kirkegårdens tomme
grave til. Vi planter af to grunde;
for at skabe liv og frodighed på
kirkegården og for at give folk
mulighed for at plukke en buket til
deres kære ganske kvit og frit.
Så kom søndag d. 21. april kl. 11
til gudstjeneste eller kl. 12 på
kirkegården og vær med til at
skabe liv i livet og i døden. Vi
sørger både for blomsterløg mm
og for kaffe og lidt lækkert, så vi
sammen kan nyde det fine
arbejde. Arrangementer er både
for børn og voksne, så man kunne
jo gøre det til en familieudflugt 

Smart app….
Nu vi taler om kirkegården, så kan
man hente en app der hedder
”Find gravsted”, hvis man vil finde
et specifikt gravsted på
kirkegården. Her kan man også se
takster og kontaktoplysninger.
App’en er gratis.
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Kirkelig vejviser

Børnegudstjeneste med FDF

Har du brug for en at tale med?

Sognepræst, Maria F. Baungaard
Kirkevej 30, 8544 Mørke
(mandag er fridag)
Tlf.: 51 52 74 46
Mail: mfra@km.dk

Onsdag d. 10. april inviterer vi til
børnegudstjeneste i samarbejde
med FDF’erne. Det skal handle om
påske og nadver. Gudstjenesten
bliver på børnenes præmisser, og
bagefter går vi over i sognegården
og spiser lækker mad sammen.
Menighedsrådet har besluttet, at
der ikke længere er betaling for
spisning, så arrangementet er
ganske gratis. Men husk tilmelding
på 51 52 74 46, så vi får lavet mad
nok.

Eller kender du en, der har? Så
kommer jeg meget gerne på besøg
eller du er velkommen her hos
mig. Jeg har 100% tavshedspligt og
vi kan tale om alt. Det behøver
ikke have et religiøs
omdrejningspunkt, men kan
omhandle alt i livet – både det
gode og det dårlige.

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

Kontakt mig på 51 52 74 46

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 7. april

11.00

Gudstjeneste v. konfirmanderne

Onsdag d. 10. april

17.30

Børnegudstjeneste m. FDF *

Søndag d. 14. april

11.00

Palmesøndag v. Maria *

Torsdag d. 18. april

19.30

Skærtorsdag v. Maria *

Fredag d. 19. april

11.00

Liturgisk langfredag v. Maria *

Søndag d. 21. april

11.00

Påskedag med LIV v. Maria *

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Mandag d. 22. april
Søndag d. 28. april

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20

Tirsdag d. 30. april

10.00

Dåbskludestrik

Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30

Onsdag d. 1. maj

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 2. maj

10.00

Litteraturklub

Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Søndag d. 5. maj

10.00

Konfirmation! *

Søndag d. 12. maj

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

Ingen

