
 

Kom med i maskinrummet…      

Opgave: GAVER  

Både til konfirmanderne og 

dåbsbørn giver kirken små gaver.  

Konfirmanderne får hvert år en 

udgave af Den Nye Aftale – 

bibelen på hverdagsdansk. Bibelen 

er skrevet på et sprog, som ligger 

de unge lidt tættere end de 

traditionelle bibler. Det er kun Det 

Nye Testamente, men jeg håber 

alligevel de unge får glæde af 

gaven.  

Dåbsbørnene får faktisk to gaver; 

dels en dåbsklud, som skønne 

damer har lavet, og dels får de en 

børnebibel.  

Der findes et utal af oversættelser, 

billedbøger og udgaver af 

børnebibler, at det kan være svært 

at vælge. Derfor bruger jeg også 

ret meget tid på at søge nettet 

tyndt i jagt på de rigtige gaver. Jeg 

forsøger at skifte mellem 

forskellige udgaver, så man ikke 

nødvendigvis får den samme bibel 

ved barn nr. 2 eller 3. Og så er det 

jo altid dejligt at stifte 

bekendtskab med et bredt udvalg 

af bibler.   

I den kommende tid vil 

dåbsforældre også få et dåbslys 

med hjem, som de på årsdagen for 

dåben kan tænde for sig selv og 

deres barn til minde om dåben.  

 

 

 

 

 

Flere højtider  

Påsken er knap slut inden vi igen 

skal have et par helligdage 

afviklet. For nogle betyder det jo 

dejlige fridage, mens det her i 

kirken betyder arbejde. Men det 

er dejligt arbejde! 

Bededag 

I mere end 300 år har den fjerde 

fredag efter påske været fast 

bededag i den danske kirke. Det er 

en særlig helligdag, fordi vi ikke 

deler den med andre lande. Det er 

en udbredt misforståelse, at store 

bededag er resultatet af 

Struensees reform med samling af 

mange forskellige helligdage i 

nogle få i 1770. På det tidspunkt 

havde store bededag været en 

realitet i næsten 100 år. Dagen er 

ment som bønnens særlige dag, 

og bag dagen stod 1600-tallets 

komet på den teologiske 

stjernehimmel i Danmark, 

professor og biskop Hans Bagger. 

Ingen måtte arbejde på 

helligdagen, så derfor bagte 

bageren hveder, som kunne 

varmes dagen efter. Og vi nyder jo 

stadig varme hveder hver 

Bededag.  

Kr. Himmelfart 

Kristi himmelfart har været fejret 

siden det fjerde århundrede til 

minde om, at Jesus 40 dage efter 

sin opstandelse tog sine disciple  

 

 

 

 

 

med ud af Jerusalem og tog afsked 

med dem, før han ifølge Bibelen 

forsvandt i skyerne. Derfor ligger 

Kristi himmelfart altid på 

torsdagen 40 dage efter påskedag. 

10 dage senere ligger pinsen, hvor 

Helligånden bliver sendt til jorden. 

Pinse i haven 

Og det er netop Helligåndens 

komme vi fejrer i pinsen under det 

store lindetræ i 

præstegårdshaven. Vi hører om 

disciplenes gave: at kunne tale 

alverdens sprog, så budskabet 

kunne spredes til hele verden. Vi 

nyder åndens susen rundt om os, 

når vi trækker gudstjenesten 

udenfor og lader os omslutte af 

ånd, vind og luft.  

Byfesten synges i gang 

Traditionen tro får vi lov at tage 

hul på årets byfest med en skøn 

koncert i kirken. I år får vi besøg af 

det fantastiske kor, Female 

Singers. Koret er et rent kvindekor 

(deraf vel navnet  ) og er et 

rytmisk kor, som bliver flankeret 

af både cello, rammetromme og 

klaver.  

Det bliver uden tvivl en fantastisk 

koncert med toner og ord med 

noget på hjertet. Koncerten er 

ganske gratis.  

Husk at kirkebilen kører til alle 

arrangementer og gudstjenester, 

den skal blot bestilles – regningen 

tager vi os af.  
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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 2019 

Påsken er kirkens store højtid og vi 

har været så heldige med god 

kirkegang, skønne gudstjenester 

og fantastisk vejr. Her kommer et 

par billeder fra påsken i kirken.  

Skærtorsdag afslørede vi de nye, 

midlertidige alterbilleder, som vil 

hænge i kirken indtil trinitatis 

søndag (16. juni). Her var kirken 

også pyntet som et langt bord, da 

vi jo fejrer den sidste nadver.  

Langfredag var der mørkt og trist i 

kirken, men flaget på halvt stod 

smukt op mod den blå himmel. 

Påskedag var der fest i kirken, og 

vi fortsatte på kirkegården, hvor vi 

plantede blomster og liv i de 

dødes have. Vi glæder os til at se 

resultatet.  

Alle påskedagene (undtagen 

Langfredag) kunne vi også nyde 

den smukke pynt, som børnene i 

Hulahop har lavet. Det er så skønt, 

at de vil være med til at fejre 

påske med os, så tak for det!  

Og tak til alle som fandt vej til 

påsken i kirken.  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 5. maj 10.00 Konfirmation Mørke skole 

Søndag d. 12. maj 9.30 Gudstjeneste v. Anne Sophie 

Fredag d. 17. maj 11.00 Bededagsgudstjeneste v. Maria *   

Søndag d. 19. maj  Ingen gudstjeneste i Mørke  

Onsdag d. 22. maj 19.30 Byfest-koncert * 

Lørdag d. 25. maj 11.00 Lørdagsdåb  

Søndag d. 26. maj 11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Tirsdag d. 28. maj 10.00 Dåbskludestrik  

Torsdag d. 30. maj 9.30 Kr. Himmelfart v. Anne Sophie * 

Søndag d. 2. juni 11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Onsdag d. 5. juni 19.00 Menighedsrådsmøde  

Torsdag d. 6. juni 10.00 Læseklub  

Søndag d. 9. juni 11.00 Pinsedag i præstegårdshaven * 

 

 

 

 

  

 

 

 

Faste gode ting i kirke og 

sognegård 

Hver måned har jeg glæden af at 

tilbringe gode timer med gode 

mennesker. Den første torsdag i 

måneden mødes vi til kaffe og lidt 

lækkert, mens vi diskuterer 

månedens bog. Og den sidste 

tirsdag i måneden får jeg gang i 

fingrene sammen med skønne 

hækle/stikke-damer, når vi laver 

dåbsklude og andet fint pynt til 

kirken. Har du lyst til at være med, 

så kontakt mig endelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du brug for en at tale med?  

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.   

Kontakt mig på 51 52 74 46 
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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  

  


