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Månedens salme
Rubrikken her har været en fast
del af kirkesiderne i lang tid. Men
nu skal vi prøve noget nyt.
Her på stykket vil fremover blive
trygt en bøn, et bibelstykke eller
andet litteratur, som vil indgå i
kirkens arbejde den pågældende
måned. Det kan også være en
boganmeldelse, som det bliver
denne gang.
For jeg vil rigtig gerne gøre
opmærksom på en fabelagtig
bønnebog. Og mange tænker
måske lidt negativt eller føler sig
fremmede for bønnens sprog og
virkning. Men vil man gerne
udforske hvad bøn er og kan være,
så læs denne;
Himlen i mine fodsåler
Bogen er redigeret af otte dygtige
mennesker og indeholder bønner
fra et utal af bidragydere. Det er
en bønnebog til hverdagsbrug om
helt almindelige ting i dagligdagen;
om arbejde, undren, skrøbelighed,
kamp og kærlighed. Her en lille bid
af, hvad bogen rummer;
Bøn betyder stemme / stemme
betyder bøn / Barnets søde gråd er
en bøn / oldingens bitre suk er en
bøn / stemmer i dit kirkekor / Vi
hvisker, hviner, sukker, skriger /
Herre, hør vores stemmer, hør
vores bøn.

Årets sommerfest 2017
Traditionen tro åbner Mørke kirke
sommerfesten her i Mørke. Det
gør vi onsdag d. 6. juni. kl. 18-20.
Men det bliver ikke en koncert,
som vi plejer at holde. Men
derimod vil vi omdanne hele kirke
til en kirke på Luthers tid i 1517.
Denne aften bliver vores sidste af
tre aftener om Luther og hans
samtid i anledning af
Reformationsjubilæet.
Kirken vil denne aften ikke ligne
kirken, som vi plejer at se den,
men vil byde på både pave,
afladshandel, skuespil, musik og
smagsprøver – så Luthers samtid
vil finde vej til både øre, øjne,
mund og mave.
Det bliver en helt anderledes
oplevelse, som I ikke burde snyde
jer selv for!
Vi åbner dørene kl. 18 og vil holde
åbent til kl. 20. Det er ikke en fast
forestilling, men derimod en
løbende oplevelse, og man kan
komme og gå hele aftenen.
Vi har valgt at åbne kl. 18, så også
børn kan få lov at komme forbi
inden sengetid.
Kom og oplev din kirke, som du
aldrig har set den før!!

Pinse i præstegårdshaven
Søndag d. 4. juni er det pinsedag,
og det fejrer vi under det store
lindetræ i præstegårdshaven. Vi
holder gudstjeneste udenfor, og
man er meget velkommen til at
blive efterfølgende og spise sin
medbragte mad i haven. Vi
begynder kl. 11, som vi plejer, og i
tilfælde af dårligt vejr rykker vi
naturligvis ind i kirken.
Sorggruppe for efterladte
I samarbejde med Syddjurs
kommune vil vi forsøge at starte
en sorggruppe op for folk, som har
mistet. Sorggruppen er for voksne
og vil blive varetaget af mig og
netværkskoordinator ved Syddjurs
kommune, Mette Hedelund.
Der lægges vægt på, at gruppen er
et trygt og omsorgsfuldt sted, hvor
man støtter og lytter til hinanden.
Der er opstart d. 23. maj –
tilmelding og information til Mette
Hedelund på tlf.: 23 49 70 98 eller
mehed@syddjurs.dk
Sognepræst Maria Baungaard
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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.

Årets konfirmander 2017
Uha, præsten har lavet en fejl! I
sidste nummer af 8544
offentliggjorde vi navne på årets
konfirmander, men ak – der havde
sneget sig en fejl ind. Mike
Bødskov Riis Andersen var nemlig
ved en fejl røget af liste. Så her
kommer – om end noget for sent –
den fulde liste.
I år har vi glæden af at konfirmere:

Helgi Daner kommer til Mørke

Astrid Hagen Jørgensen

Onsdag d. 24. maj omdannes den
store græsplæne ved kirken til
tiden omkring Holger Danske. På
baggrund af Josefine Ottesens
roman, Helgi Daner, har SkoleKirke
Syddjurs inviteret indskolingens
elever til et fortryllende rollespil
her i Mørke.

Carl Emil Hoff-Lund
Cecilie Kjellerup Bach Rasmussen

Navngivning uden dåb:
Henvendelse til kirkekontoret i
moderens bopælssogn.

Clara Lundsteen Thomsen
Jeanine Søndermark Steinicke

Vielse:
Kontakt præsten for samtale og
dato for vielsen. Prøvelsesattest
indhentes og sendes til Hornslet
kirkekontor.

Johanne Marie Rønnov Sørensen

Dødsfald:
Kontakt bedemand eller præst.
Præsten og de pårørende aftaler
tidspunkt for samtale og
begravelse/bisættelse.

Mads Emil Bach

Josefine Hebsgaard
Laura Johnsen
Lucas Bastian Tode

Maja Rohde Jensen
Malik Miguel Justus Gubba
Kristensen
Maria Rudmar Bonde Nielsen

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

Mathilde Bilde
Mathilde Schmidt Pedersen
Mike Bødskov Riis Andersen
Nicolai Refshauge Højer
Silke Enggaard Klausen

Allerede om tirsdagen vil der blive
stillet op på græsplænen, og alle
er velkommen til at komme forbi
og kigge både tirsdag og onsdag.
Litteraturklub i Mørke
Du kan stadig nå at være med i
vores nye litteraturklub. Vi mødes
d. 2. maj kl. 10, hvor vi vil snakke
om ”Et hjem i Mørke”.
Efterfølgende vil vi mødes d. 1.
juni. Har du lyst til at høre mere,
så kontakt endelig præsten på tlf.:
51 52 74 46.
Hvilken bog, der skal læses næste
gang, beslutter vi i fællesskab.
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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 Kristiansen
Tlf.: 60 24 23 90
jespershkristiansen@gmail.com
Kasserer:
Ken Rasmussen
Tlf.: 29 20 86 25
Kirkeværge:
Birthe Steen Nielsen - Bitte
Tlf.: 30 32 76 08
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

* Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 3. maj og tirsdag d. 6.
juni afholdes der
menighedsrådsmøde. Møderne er
offentlige, og har man lyst, er man
velkommen til at deltage. Har man
idéer eller ønsker, vil
menighedsrådet meget gerne høre
om dem. Send gerne mail på.
8244@sogn.dk eller ring til
formanden, Jesper Kristiansen.

Brug for en at tale med?
Der kan være mange grunde til at
have brug for en at tale med. Og
nogle gange kan det være svært at
tale med sine nærmeste. Derfor
kan man altid ringe til præsten.
Jeg kommer gerne til dig eller du
kan komme her – jeg har
naturligvis 100% tavshedspligt.
Kontakt også hvis en pårørende
har brug for et besøg.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Tirsdag d. 2. maj

10.00

Litteraturklub

Onsdag d. 3. maj

19.00

Menighedsrådsmøde *

Søndag d. 7. maj

10.00

Konfirmation Mørke Skole (s. 2)

Fredag d. 12. maj

11.00

Bededag v. Maria

Søndag d. 14. maj

Ingen gudstjeneste

Søndag d. 21. maj

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Tirsdag d. 23. maj

13.30

Sorggruppe i Rønde (se s. 1)

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Onsdag d. 24. maj
Torsdag d. 25. maj

9.30

Kristi Himmelfart v. Anne Sophie

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

Søndag d. 28. maj

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Torsdag d. 1. juni

10.00

Litteraturklub (se s. 2)

Søndag d. 4. juni

11.00

Pinsedag i haven v. Maria (s. 1)

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

Helgi Daner (se s. 2)

Mandag d. 5. juni

Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 6. juni

13.30

Sorggruppe i Rønde

Tirsdag d. 6. juni

19.00

Menighedsrådsmøde *

Onsdag d. 7. juni

18.00

Sommerfestopstart i kirken (s. 1)

