
 

Kom med i maskinrummet…      

OPGAVE: Samarbejde i Mørke  

Jeg har ikke kun glæden af at 

arbejde tæt sammen med Anne 

Sophie i Ådalen og de andre 

fantastiske kolleger i nærområdet. 

Jeg har også mange vidunderlige 

samarbejdspartnere her i Mørke.  

Jeg har glæden af byens børn til 

påske, hvor de pynter kirken så 

fint op med kyllinger, æg og 

påskeliljer. Løbende hele året 

arbejder jeg tæt sammen med FDF 

om både børnegudstjenester, lejr-

ture, fastelavn, Skt. Hans og ikke 

mindst BUSK-gudstjenesten i 

oktober. Og til jul fylder 

indskolingen kirkerummet med 

fabelagtig pynt på både grene og 

hylder – og sådan kunne jeg blive 

ved.  

Det kan nemlig godt være ensomt 

at være landpræst, hvor vi jo ikke 

har præstekolleger på samme 

måde som ved de store kirker, og 

derfor sidder vi meget med 

planlægningen alene. Derfor er 

samarbejdet med byens andre 

institutioner en uvurderlig gave. 

For flere hjerne tænker som 

bekendt bedre end en – og jeg har 

måske tendenser til altid at trække 

de samme ting frem af 

værktøjskassen. Så at have gode 

legekammerater, som både 

tænker med, tænker nyt og 

udfordrer det ”vi plejer”, er guld 

værd!  

 

 

 

 

Julen nærmer sig igen!  

Juleglæde er ikke kun for børn, 

mange voksne elsker også den 

søde juletid med samvær, hygge 

og godter. Men for nogle er der 

lidt malurt i bægret – for glæden 

blandes med bekymringer om at 

få enderne til at nå sammen.  

Står du, eller en du kender, i den 

situation, så kan man ved Mørke 

kirke søge julehjælp hos mig. Jeg 

er den eneste, der behandler 

ansøgningerne og det foregår 

under 100% tavshedspligt.  

Julehjælpen består af en kasse 

med julemad og godter, og der vil 

også være mulighed for at vælge 

en gave til børnene fra vores 

gemmer. Man kan vælge mellem 

flæskesteg eller and, kaffe eller 

the og hvis der er allergier, tager vi 

naturligvis højde for det.  

Ansøgningen ligger på vores 

hjemmeside www.mørkekirke.dk 

og skal printes og afleveres i min 

postkasse, da jeg ikke må modtage 

personfølsomme data på mail.  

Alle kan søge og man bliver ikke 

registreret noget sted eller bliver 

bedt om kontoudtog mm. Der er 

ingen skam i at modtage julehjælp 

– vi er bare så glade for, at kunne 

give lidt luft til juleglæden i de 

hjem, hvor der er behov.  

 

 

 

 

 

 

Bind din egen krans 

Har du som jeg også rigtig svært 

ved at få købt ind og lavet julens 

dekorationer? Eller mangler du 

inspiration til at gøre det på en ny 

måde? Eller har du bare lyst til et 

par timers hygge i sognegården, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen 

lørdag d. 23. nov. kl. 10-12  

Ikke nok med, at søde 

gravermedhjælper Mai-Britt er 

dygtig på kirkegården og til at tage 

sig af mennesker, hun møder, så 

er hun også en super dygtig 

blomsterbinder, og vil denne 

lørdag være vores helt egen 

ekspert. Hendes kæmpe viden vil 

stå til rådighed for alle, der har 

lyst til at være med i sognegården.  

Du skal selv medbringe: 

Lys 
Beskærersaks/havesaks 
Bånd, dekoration, pynt 
Fad/opsats el. lign.  

Vi tilbyder: 

Ler 
Grønt 
Gran 
Ståltråd 
Kogler 

Vi byder også på æbleskiver og 

gløgg, når vi er færdige. Hele 

herligheden er ganske gratis. 

HUSK tilmelding, så vi har nok til 

alle: 51 52 74 46 eller 

mfra@km.dk senest d. 21. nov. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sæt allerede kryds nu:  

Der er mange gode ting, I kan 

plotte ind i kalenderen allerede nu 

– både for unge og gamle. 

November og december er en 

dejlig travl tid med masser af 

aktivitet på kirken. Så jeg håber, vi 

ses!  

Børneloppemarked:  

Lørdag d. 9. nov. kl. 10-12 byder vi 

indenfor til en mini-diakoniens dag 

her i Mørke. Sognegården vil være 

fyldt med brugt legetøj, som bliver 

solgt af vores konfirmander. Hele 

overskuddet går udelukkende til 

menighedsplejens julehjælp – så 

ved at købe brugt hos os, hjælper I 

med til en glædelig jul hos andre 

her i Mørke.  

Ro til tro tager fat i de sidste 

perler på kristuskransen, når vi 

dæmper lyset i kirken og giver ro 

til tro. Vi skal lytte til endnu en 

fantastisk fortælling og give plads 

til tanker, ro og et pusterum inden 

julens høje gear. Torsdag d. 14. 

nov. kl. 19.30. 

Torsdag d. 28. nov. siger vi igen 

godnat Gud ved en skøn 

familiegudstjeneste, hvor vi 

begynder i sognegården med 

lækker risengrød. Bagefter følges 

vi over i kirken, sætter os under 

tæpperne og får læst 

godnathistorie om Pippi. Har man 

lyst, må man meget gerne komme 

i nattøj – eller tage det med 

sammen med en bamse. Giv 

familien et pusterum og nyd 

nærhed med jeres børn. Husk 

tilmelding senest 26. nov. på 51 52 

74 46.  

 

 

 

 

 

Søndag d. 1. dec. gør vi, som vi 

altid gør  Vi holder nemlig 

adventsgudstjeneste inden vi 

følges op gennem byen med 

musik. Vi ender på stationen, hvor 

det store juletræ vil blive tændt og 

FDF’erne vil servere lækre 

æbleskiver, gløgg og saft. Og mon 

ikke julemanden også kommer?  

Gudstjenesten vil være tilrettelagt 

børnene, så alle kan roligt komme 

og begynde adventen sammen 

med os.  

Torsdag d. 5. dec. kommer vi i 

fantastisk selskab, når årets 

julekoncert sætter os i den helt 

rigtige stemning. I år har vi ikke 

inviteret et kor, som vi plejer, men 

lader kirkerummet fylde af 

vidunderlige toner fra klaver, cello 

og violin, når Toneregn tager 

imod. Der vil dog også være tid til 

fællessang, så kom endelig og bliv 

fyldt op af julens toner! Koncerten 

er gratis.  

Som noget nyt, inviterer vi 

menigheden til Lucia-gudstjeneste 

tirsdag d. 10. dec. kl. 18. Her vil 

årets minikonfirmander gå 

Luciaoptog som afslutning på 

deres forløb. Det vil være en smuk 

og stemningsfuld aften for alle – 

også selvom man ikke kender en 

af dem, som skal gå Lucia. Kom og 

støt op om de skønne 3. klasser.  

 

Der er altså mange gode grunde til 

at komme et smut forbi kirken – 

og har man ikke lyst til noget af 

det her, så kan man altid gå en tur 

på kirkegården og nyde den 

smukke pynt, som medarbejderne 

netop nu lægger på.  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 3. nov.  19.30 Alle Helgen 

Onsdag d. 6. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde  

Torsdag d. 7. nov.  10-12 Litteraturklub 

Fredag d. 8. nov.  17-20 Børnekulturnat i Hornslet  

Lørdag d. 9. nov.  10-12 Børneloppemarked i sognegården  

Søndag d. 10. nov.  11.00 Gudstjeneste v.  Maria   

Torsdag d. 14. nov.  19.30 Ro til tro  

Søndag d. 17. nov.  11.00 Gudstjeneste i Søby v. AS  

Lørdag d. 23. nov.  10-12 Bind en krans i sognegården  

Søndag d. 24. nov.  11.00 Gudstjeneste v. Maria   

Tirsdag d. 26. nov.  10-12 Dåbskludestrik  

Torsdag d. 28. nov.  17.30 Godnat Gud m. spisning  

Søndag d. 1. dec.  14.00 Adventsgudstjeneste v. Maria   

Torsdag d. 5. dec.  10-12 Litteraturklub  

Torsdag d. 5. dec.  19.30 Julekoncert  

Søndag d. 6. dec.  11.00 Gudstjeneste i Skørring v. AS  

Tirsdag d. 10. dec.  18.00 Luciagudstjeneste v. Maria   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjeneste hver søndag 

Man kan altid komme til 

gudstjeneste hver søndag – hver 

anden gang i Ådalen. Og man må 

hjertens gerne tage kirkebilen fra 

Mørke – den betaler vi.  

Brug for en at tale med?                 

Jeg har 100% tavshedspligt og 

lytter gerne til alt du har på hjerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnekulturnat i Hornslet      

Hvert år samarbejder præsterne i 

Hornslet, Ådalen, Hvilsager/Lime 

og Mørke om at lave 

Børnekulturnat. I år er temaet ”I 

orkanens øje” – og vi byder 

indenfor i Betlehem år 0 i kaos og 

forvirring. Kom og hjælp os med at 

finde roen – vi har brug for alle 

mand! Hornslet kirke kl. 17-20. 
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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  

  


