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Kom med i maskinrummet…

Ny gudstjenesteplan!!

OPGAVE: Begravelsessamtaler

Hen over sommeren holder
mange af de faste aktiviteter også
sommerferie. Det kommer til at
give lidt mere tid til noget nyt;
nemlig planlægning af vores nye
gudstjenesteplan.

Hver anden uge højmesser kl. 11
med stedets præst (sådan som det
også er nu). Det betyder, at Anne
Sophie ikke længere kommer fast
til Mørke, da kl. 9.30gudstjenesterne bliver fjernet.

Anne Sophie i Ådalen og jeg har
nemlig ansøgt biskoppen om lov til
at ændre lidt på
gudstjenesteplanerne i vores
sogne. Som det ser ud nu, så er
der gudstjeneste hver søndag
enten kl. 9.30 eller kl. 11. Anne
Sophie og jeg har så skiftende haft
gudstjenesterne.

I de resterende uger, hvor der ikke
er højmesse i stedets kirke, vil der
ligge alternative gudstjenester i
løbet af ugen. Det kan både være
børnegudstjenester,
stillegudstjenester,
musikgudstjenester,
tema-gudstjenester,
fyraftensgudstjenester,
meditationsgudstjenester
…. og hvad vi ellers kan finde på.

En af kerneopgaverne for præster
er begravelser og bisættelser. Her
i Mørke har vi i snit ca. 25
begravelser/bisættelser om året. I
forbindelse med dødsfald mødes
jeg naturligvis med de pårørende,
hvor de forsøger at sætte ord på
det liv, de tager afsked med. Og
det kan være en svær opgave – for
hvordan sammenfatter man et
helt liv? Og et liv ser aldrig ud på
samme måde for alle. Derfor er
det en af de opgaver, jeg sætter
meget tid af til. For det er SÅ
vigtigt; vigtigt at der er tid til at
komme hele vejen rundt og at alle
får lov at fortælle deres historier.
Til samtalen får jeg gode ord, som
danner grundlag for talen, vi får
snakket ritualet igennem og
naturligvis valgt salmer. Nogle
gange er det på plads allerede
inden jeg kommer, andre gange
finder vi dem sammen. Der er
naturligvis favoritter som I østen
stiger solen op, Op al den ting og
Altid frejdig, men også nyere
salmer er sunget godt ind som fx
Du som har tændt millioner af
stjerner.
Jeg holder meget af den del af mit
arbejde, og jeg er altid meget
beæret over den åbenhed og
ærlighed, jeg møder, og føler mig
utrolig privilegeret over at få
indblik i så mange menneskers liv
– både det gode og det dårlige.

I en prøveperiode på 1 år har vi
fået lov til at prøve noget lidt nyt.
Tankerne bag er, at vi kan notere
os, at gudstjenesterne kl. 9.30 i
alle kirker er dårligere besøgt end
ellers. Vi mener ikke, at det er den
rigtige brug af vores ressourcer og
ønsker at tilbyde noget til andre
målgrupper end dem, der nyder
gudstjenesten hver søndag.
Det kommer til at betyde, at vi
laver en mere varieret
gudstjenesteplan, hvor vi både
tilgodeser søndagens højmesse og
”alternative” gudstjenester på
andre tidspunkter i løbet af ugen.
Som udgangspunkt kommer det til
at betyde, at det kommer til at se
sådan ud (ud fra en normal-måned
med 4 gudstjenester om
måneden):

Særgudstjenesterne vil
hovedsageligt ligge på hverdage –
enten aften eller eftermiddag og vi
håber, at I har lyst til at være med.
Vi har valgt at lægge højmesserne
forskudt i Ådalen og Mørke, så der
er mulighed for højmesse hver
eneste uge i vores lille
samarbejdszone – så der vil altid
være mulighed for at komme i
kirken om søndagen.
Højtiderne bliver naturligvis
dækket, som vi er vant til.
Har du spørgsmål eller måske lyst
til at tænke med på alternative
gudstjenester, så kontakt mig
endelig!
Hold øje med avisen i september,
hvor vi starter 
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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 i kirken
Sommeren betyder mange gode
ting i kirke, sognegård og omegn.
Læs her mere om de forskellige
ting:
Pinse i præstegårdshaven
Traditionen tro rykker vi
gudstjenesten pinsedag ud under
det store lindetræ i haven. Vi vil
lade ånden flyve frit i Guds fri
natur – alle er velkommen, og
man må gerne tage en pude eller
tæppe med at sidde på, hvis
bænkene er lidt hårde.

Sogneudflugt
Vi inviterer i år på sogneudflugt til
Molslaboratoriet, hvor vi sammen
skal sanke, smage og blive klogere
på, hvordan man laver en skøn
snaps. Det bliver en skøn tur i den
smukkeste natur, og hele familien
kan være med – også selvom
snapsen er for de voksne 
Vi sørger for frokost og kaffe, som
vi nyder derude, når turen er slut.
Vores omviser opfordrer til, at
man medbringer et eller flere glas
der kan indeholde mindst ½
liter(f.eks. syltetøj eller
honningglas – undgå glas der har
været stærktlugtende varer i – det
smager igennem). Vi tager vodka
og Brøndumsnaps med, men har
man lyst til andre smage, er man
velkommen til at tage med selv.
Der vil være en egenbetaling på 50
kr. og vi arrangerer fælleskørsel
for dem, som ikke selv kan komme
ud til Molslaboratoriet.

Har man brug for et lift, giver man
blot besked ved tilmelding. Det er
desværre ikke en tur for dårligt
gående.
Husk tilmelding hurtigst muligt på
51 52 74 46 eller mfra@km.dk –
senest 17. juni.
Vi håber, I har lyst til at tage hele
familien – eller bare jer selv – med
på tur!

Sommergudstjeneste med frokost
Som altid fejrer vi sommeren
sammen til en
hverdagsgudstjeneste med
efterfølgende frokost. I år er det d.
11. juli kl. 11.
Vi begynder i kirken med
gudstjeneste og spiser bagefter
sammen i sognegården. Der vil
blive serveret smørrebrød og
øl/vand/snaps. Frokosten er gratis
og kirkebilen kan naturligvis
bestilles.
Husk tilmelding på 51 5 74 46 eller
mfra@km.dk senest d. 8. juli.

Gudstjeneste på Rosenholm Slot
Hver sommer holder Ådalen,
Hvilsager, Lime og Mørke
pastorater en fællesgudstjeneste i
kapellet på Rosenholm Slot.
Gudstjenesten begynder kl. 10.30,
og jeg er præst. Bagefter er man
velkommen til at nyde sin
medbragte mad i parken.
Rigtig god sommer!
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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

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 9. juni

11.00

Pinse i haven *

Søndag d. 16. juni

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Lørdag d. 22. juni

10.00

Sogneudflugt – husk tilmelding *

Søndag d. 23. juni

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Tirsdag d. 25. juni

10.00

Strikkeklub

Søndag d. 30. juni

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Torsdag d. 4. juli

10.00

Litteraturklub

Søndag d. 7. juli

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08

Torsdag d. 11. juli

11.00

Sommergudstjeneste m. frokost *

Søndag d. 14. juli

10.30

Gudstjeneste på Rosenholm Slot *

Graver:
Stig Malmose
Tlf.: 24 27 89 59

Søndag d. 21. juli

Ingen gudstjeneste i Mørke

Lørdag d. 27. juli

Mulighed for lørdagsdåb

Menighedsrådsformand,
Jesper Berggreen
Tlf.: 22 73 50 13
jesper@lifelike.dk
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25

Søndag d. 28. juli

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Søndag d. 4. august

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Onsdag d. 7. august

19.00

Menighedsrådsmøde

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 11. august

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 18. august

11.00

Gudstjeneste v. Anne Sophie

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

Søndag d. 25. august

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 1. sep.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Onsdag d. 4. sep.

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 5. sep.

10.00

Litteraturklub

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30
Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Lørdag-søndag 7-8 sep.
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

Stafet for livet i Rønde

OBS: Fra september træder en ny gudstjenesteplan i kraft – glæd jer!

