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Kom med i maskinrummet…

Nyt fra kirkegården

OPGAVE: Sjælesorgssamtaler

Som noget nyt, har vi anskaffet
nogle træ-kors, som kan sættes på
gravsteder som midlertidige
gravsten. Når et menneske
bisættes eller begraves går der
gerne nogen tid, før stenen med
vedkommendes navn står på
gravstedet. I den tid, kan man
vælge at gøre brug af vores nye
kors. Her vil vi sætte afdødes navn
på, og korset vil så stå på
gravstedet indtil stenen kommer.
Det kan være en trøst for de
efterladte, at der ikke står ”et
tomt gravsted”, men også hvis
andre vil lægge en blomst og på
den måde kan finde frem til den
rigtige grav. Når man udvælger
gravsted sammen med graveren,
kan man aftale om korset skal
benyttes eller ej.

En af kerneopgaverne for en præst
er samtaler med mennesker. Man
behøver ikke være i stor sorg eller
på kanten af livet for at tale med
mig.
Jeg kommer gerne ud til en snak
om vind og vejr, hvis det er dét,
behovet er. Men kommer
selvfølgelig også, når der er ting i
livet, man har brug for at vende
med nogen.
Det kan være nemmere at tale
med en, der ikke på samme måde
er følelsesmæssigt involveret i en,
som familiemedlemmer fx er.
Og min fornemmeste opgave er
bare at være der og lytte. Jeg kan
ikke komme med løsninger eller
redskaber, som en psykolog fx,
men jeg kan lytte. Jeg kan være
vidne til den historie der bliver
fortalt og hjælpe med at bære på
de ting, der fylder for netop dig.
Nogle gange er det en lettelse
bare at sige ting højt, og jeg vil
gerne være den, du fortæller til.
Så kontakt mig endelig, hvis du
eller en du kender, kunne have
lyst, gavn eller brug for en snak. Vi
kan enten mødes hos mig eller dig
– uanset har jeg 100%
tavshedspligt.
Ring eller skriv: 51 52 74 46

Har man gået en tur på
kirkegården hen over sommeren,
har man kunnet se både
velklippede hække og fine revne
gange, men også områder med
vilde planter, græs og forsøg på at
få noget til at blomstre. For vi har
gjort os nogle erfaringer med det,
som kaldes ”vildt med vilje”.
Områder, der skal være med til
dels at øge biodiversiteten og

derved tiltrække insekter mm., og
dels skal være med til at fylde liv
på kirkegårdens arealer. Nogle
steder er det lykkes over al
forventning, andre gange har vi
måttet sande, at det ikke blev,
som vi ønskede. Men vi
fortsætter, så vi kan finde den helt
rette fordeling af traditionelle
gravsteder og vild med viljeområder.

Og husk endelig at gøre brug af de
smukke bede med bl.a. geoginer,
som er blevet plantet i foråret.
Her er muligheden for at plukke
en blomst til sin kæres gravsted.
Der vil komme skilte op de steder,
hvor der er mulighed for selvpluk
til gravsteder. Og hele familien kan
være med, da vi også har
børnevandkander hængende på
vores stativer.

ENDELIG har vi fået nye låger på
kirkegården. Det var på høje tid,
da de gamle i den grad havde
udtjent deres værnepligt.
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Gode ting til kalenderen:

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

Mørket kommer snigende
De lange lyse aftener er ved at
være væk – mørket kommer
tidligere og kalder på lidt andre
aktiviteter end sommerens lyse
dage. Der er mere hygge under
tæppet på sofaen, flere kopper
kaffe og flere indetimer i det hele
taget. Også på kirken samler vi os
lidt, når mørket kommer tættere.
Vi mødes bl.a. til den årlige Alle
Helgen aften, søndag d. 3. nov. kl.
19.30. Her vil kirken blive badet i
levende lys, mens vi beder og
håber på, at lyset er tændt hos
dem, vi ikke længere kan være
sammen med. Traditionen tro, vil
vi læse navnene op på de døde, vi
har taget afsked med i Mørke sogn
det sidste år. Ønsker man som
pårørende IKKE at et navn læses
op, skal man endelig kontakte mig
og dette vil blive overholdt. Alle
Helgen er ikke kun for dem, der
har mistet det sidste år, men for
alle. Alle der har mistet. Alle der
kender til sorg. Alle der har noget
der tynger. Alle der vil takke for
livet. Alle der fyldes af glæde.
Stort set alle. Så kom endelig til en
smukt og stemningsfuld aften. Og
har du selv et navn, du har brug
for at høre, skal du blot kontakte
mig enten før eller på aftenen, så
læser jeg navnet op.

BUSK-gudstjeneste søndag d. 27.
okt. kl. 11 i kirken. Sammen med
Mørke FDF sammensætter vi en
skøn familiegudstjeneste med
tjubang, sjov og gode ord og
sange. Så tag hele familien med!
Børnekulturnat i Hornslet er en
tilbagevendende begivenhed, som
jeg glæder mig meget til. Mørke
kirke deltager hvert år, og det
plejer at være en kæmpe succes.
Så selvom du ikke bor i Hornslet,
så tag endelig familien med til
Hornslet kirke og oplev en kirke,
som du aldrig har oplevet den før.
Man kan komme dryppende hele
aftenen, og der er altid plads.
De første to omgange af Ro til Tro
er, når bladet udkommer, allerede
løbet af staben. Men snyd ikke dig
selv for en fantastisk
aftengudstjeneste d. 14. nov. kl.
10.30.
Også børnene kan glæde sig – eller
rettere sagt; hele familien kan
glæde sig, for vi siger endnu
engang Godnat Gud d. 22. okt. kl.
17.30, hvor vi begynder med at
spise sammen og bagefter går
over i kirken og hører
godnathistorie, mens vi sidder på
madrasser under tæpper. Man er
MEGET velkommen til at tage
nattøj på eller med, så man er helt
sengeklar kl. ca. 19. Og bamser er
også mere end velkommen!
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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

Gudstjeneste hver søndag…

Faste ting

Man kan altid komme til
gudstjeneste hver søndag – nogle
gange skal man bare lige et smut
over sognegrænsen. Når der ikke
er højmesse her i Mørke, så er der
gudstjeneste i Ådalen – som regel i
Søby eller Skørring kirke. Så tag
endelig til Ådalen og hør skønne
Anne Sophie. Og man må hjertens
gerne tage kirkebilen fra Mørke –
den betaler vi.

Der er plads til flere rundt om
bordene ved vores faste møder i
både litteraturklubben og når vi
strikker/hækler dåbsklude og
andet hyggeligt. Så er det noget
for dig, så kom endelig forbi eller
kontakt mig for at høre mere.
Litteraturklubben mødes altid
første torsdag i måneden
Strikke/hækle-holdet mødes altid
den sidste tirsdag i måneden

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Graver:
Stig Malmose
Tlf.: 24 27 89 59

Søndag d. 6. okt.

11.00

Gudstjeneste i Søby v. Anne Sophie

Søndag d. 13. okt.

11.00

Gudstjeneste i Mørke v. Maria

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 20. okt.

11.00

Gudstjeneste i Skørring v. AS

Tirsdag d. 22. okt.

17.30

Godnat Gud m. spisning

Søndag d. 27. okt.

11.00

BUSK v. Maria og FDF

Tirsdag d. 29. okt.

10.00

Dåbskludestrik

Søndag d. 3. nov.

19.30

Alle Helgen v. Maria

Onsdag d. 6. nov.

19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 7. nov.

10.00

Litteraturklub

Fredag d. 8. nov.

17.30

Børnekulturnat i Hornslet

Søndag d. 10. nov.

11.00

Gudstjeneste i Mørke v. Maria

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

OBS hold øje med adresseavisen og opslag i byen – der kommer en koncert
først i oktober, men datoen er endnu ikke på plads.

