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Har du set??!

ÆNDRING

Den nye klumme her på
kirkesiderne, byder i denne
omgang på en boganmeldelse. Og
ikke en hvilken som helst bog,
men derimod en Bibelanmeldelse.

Der kom simpelthen et tilbud, der
var for godt til at sige nej, så
derfor lavede vi lige en ændring i
sidste øjeblik. I sidste nr. af 8544
reklamerede vi med en stor
”forestilling” i Mørke kirke som
optakt til årets sommerfest.

For årets konfirmander er netop
”sprunget ud”, og hvert år får de
en gave fra kirken. Igen i år valgte
menighedsrådet, at de unge skulle
sende ud i livet med en helt særlig
udgave af Bibelen, nemlig den, der
hedder ”Den Nye Aftale”.
Den Nye Aftale er Det Nye
Testamente på nudansk – ja
faktisk en oversættelse heraf. Det
er en skøn nutidig måde at få
lukket Bibelens fortællinger op på,
og jeg håber, at de unge vil få
glæde af den i deres liv fremover.

Men det gode tilbud har nu
overtaget, så derfor inviterer vi til
koncert d. 7. juni kl. 19.30 hvor de
fantastiske KLEZMERDUO kommer
forbi vores skønne kirke og
fortryller os med vidunderlig
musik. Gå endelig ind på
www.klezmerduo.dk og lad dig
forfører, så du er 100% klar til d. 7.
juni kl. 19.30
Koncerten er naturligvis gratis – og
bestil endelige kirkebilen. For det
er bare MEGET sjovere, når vi er
mange!

For at give et eksempel på
oversættelsen kommer her
Fadervor i Den Nye Aftale:
Far i himlen! Lad alle forstå, at du
er Gud, lad dit kongerige blive til
virkelighed og lad alting blive, som
du vil have det – her på jorden,
ligesom det er i himlen. Giv os det
brød, vi har brug for i dag. Tilgiv os
det, vi har gjort forkert, ligesom vi
har tilgivet andre. Lad være med
at sætte os på prøve og befri os fra
ondskabens magt. For du er Gud,
du har magten og vi vil altid hylde
dig. Amen

Årets sommerfest med kirken
I år har det nye menighedsråd
valgt at vise kirkens flag lørdag d.
10. ved byfesten. Så kom ned forbi
vores lille stand, hvor skønne
mennesker vil være klar på en
hyggesnak om hvad DIN kirke skal
kunne. Derudover vil der være
forskellige små ting;
prøvesmagning og

afstemning om hvilken altervin,
der skal serveres, der vil være Tip
en 13’er med præmier,
farvelægningskonkurrence for
børn og rig mulighed for at få en
stemme hørt i forhold til kirkens
liv og vækst.
Menighedsrådet ved Mørke kirke
vil SÅ gerne have byens beboere i
tale om, hvad kirken kan, skal og
gerne vil give. For kirken er ikke
menighedsrådets projekt, men
derimod BYENS projekt. Så om du
bruger kirken meget eller lidt, om
du synes den er god eller dårlig, så
lad din stemme blive hørt og tal
med os. For vi vil så gerne være
kirke for ALLE og ikke for FÅ. Vi ses
på pladsen til årets byfest!
Holder kirken sommerferie?
Nej, på ingen måde! Hele
sommeren vil der være rig
mulighed for at nyde nogle timer i
kirkens rum og i kirkens lokaler.
For vi inviterer til mange
spændende arrangementer, både
indenfor og udenfor
sognegrænsen. Så lad kirken være
en del af din sommer – både om
søndagen og alle de andre dage.
Sommerens arrangementer er
beskrevet på næste side.
Og har man lyst til at køle sig fra
sommerens varme, har brug for at
sidde i et stille rum eller bare er
nysgerrig på kirkens arkitektur, så
kom endelig forbi – kirken er åben
i dagtimerne. God sommer!
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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

Særlige sommer-arrangementer
Sommeren byder på mange
spændende arrangementer på
kirken, som vi håber, I har lyst til
at deltage i. Så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Gudstjeneste med frokost
Traditionen tro holder vi sommerhverdags-gudstjeneste d. 7. juli
med efterfølgende frokost i
sognegården. Det plejer at være
rigtig hyggeligt. Vi begynder i
kirken kl. 11 og spiser sammen
bagefter. Det koster 25 kr. for
mad. HUSK tilmelding senest d. 5.
juni 51 52 74 46 eller mfra@km.dk
Gudstjeneste på Rosenholm Slot
Ingen sommer uden besøg i
kapellet på Rosenholm Slot. Igen i
år har jeg glæden af at være
prædikant d. 16. juli til årets
fællesgudstjeneste for Ådalen,
Hvilsager/Lime og Mørke sogne. Vi
begynder kl. 10.30 og man er
velkommen til at nyde en madkurv
i parken efterfølgende.
Nabogudstjeneste med Ådalen
Som de fleste måske har lagt
mærke til, så skiftes Anne Sophie
og jeg til at holde gudstjenester i
Mørke og Ådalen. Nu hvor vi på
den måde har fået et tæt
samarbejde med Ådalen og Anne
Sophie holder vi derfor en
nabogudstjeneste. Vi starter
arrangementet med brunch
(kombineret morgenmad/frokost)
i Mørke sognegård, hvor der vil
være rig mulighed for at snakke

med og lære hinanden endnu
bedre at kende. Arrangementet
foregår denne gang 30. juli kl.
10.00 i Mørke sognegård. Efter vi
har spist brunch, vil der være
gudstjeneste i Mørke kirke kl.
11.00. Det er mig, som forestår
tjenesten. Vi opfordrer til, at man
tager sin ægtefælle/nabo/ven
under armen, så vi kan have en
rigtig dejlig formiddag sammen.
HUSK tilmelding senest d. 26. juni
på 51 52 74 46 eller mfra@km.dk
Stafet for Livet i Rønde
Alt for mange er berørt at kræft.
Derfor inviterer Kræftens
Bekæmpelse igen i år til Stafet for
Livet i Rønde. Kirkerne i Syddjurs
er dybt involveret, så søndag d. 3.
sep. kl. 9.00 rykkes den faste
gudstjeneste til Rønde Bypark,
hvor vi holdes særgudstjeneste. Vil
man også selv bakke op om
projektet, kan man læse meget
mere på www.stafetforlivet.dk –
søg under Syddjurs.
Ingen (sen)sommer uden høst!
En af årets hyggeligste og
smukkeste traditioner er høstgudstjeneste i Mørke kirke.
Søndag d. 10. sep. kl. 11.00 åbnes
dørene til den smukt pyntede
kirke, og der vil naturligvis være
høstfrokost bagefter. HUSK
tilmelding senest d. 6. sep. på tlf:
51 52 74 46 eller mfra@km.dk.
Frokost koster kr. 25.
HUSK: kirkebilen kører til alle
arrangementer. Brug den endelig!
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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

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 4. juni

11.00

Pinsedag i præstegårdshaven

Tirsdag d. 6. juni

19.00

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 7. juni

19.30

Koncert *

Lørdag d. 10. juni

Besøg kirkens stand ved sommerfesten

Søndag d. 11. juni

9.30

Gudstjeneste v. Jørgen Pedersen

Søndag d. 18. juni

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Fredag d. 23. juni

Præsten holder båltale ved FDF til Skt Hans

Søndag d. 25. juni

11.00

Gudstjeneste v. Maria

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

JULI
Søndag d. 2. juli

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59

Fredag d. 7. juli

11.00

Gudstjeneste med frokost *

Søndag d. 9. juli

11.00

Gudstjeneste i Karlby v. Maria

Søndag d. 16. juli

10.30

Gudstjeneste på Rosenholm Slot *

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Søndag d. 23. juli

Ingen gudstjeneste

Søndag d. 30. juli

Nabo-gudstjeneste m Ådalen *

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

AUGUST
Onsdag d. 2. august

19.00

Menighedsrådsmøde

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

Søndag d. 6. august

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Hornslet Kirkekontor:
Tlf.: 86 99 40 30

Søndag d. 13. august

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 20. august

11.00

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Søndag d. 27. august

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 3. sep.

9.00

Gudstjeneste v. Stafet for Livet*

Søndag d. 13. sep.

11.00

Høst-gudstjeneste v. Maria *

Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk
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