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Har du læst??!
Det er ikke alle gode idéer, der
springer ud af præstens hoved –
nogle gange tværtimod. Vores
hyggelige litteraturklub blev
faktisk startet ved en henvendelse
fra Else, som så gerne ville læse og
diskutere bøger sammen med
andre. Og tak for det, Else, for
hvor er det dejligt at få læst bøger
som en del af arbejdet!
Vi har læst flere bøger – nogle
gode, andre knap så gode. Jeg vil
dog tillade mig at anbefale bogen
”Forbandede yngel” af AnneCathrine Riebnitzsky. Denne
prisvindende roman greb de fleste
rundt om bordet – en barsk
fortælling, som går lige i hjertet.

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. 25. 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:

I bogen møder vi fire børn, som
hver især må kæmpe med deres
opvækst og barndom – og de spor
der er blevet sat i dem. Det er
hård læsning, men heldigvis også
med humor, lysglimt og spirende
livsvilje, som skinner igennem
bogens sider. En bog om overgreb,
mismod, sammenhold mellem
søskende og lykkens ukuelige
insisteren. Læs den – jeg blev i
hvert fald fanget af både
universet, historien og ikke mindst
forfatterens måde at skrive på.
Har du også lyst til at være med til
at læse – så kontakt mig endelig
og hør mere.

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 koster kr. 25 pr.
familie eller kr. 10 pr person.
HUSK tilmelding, så vi har nok til
alle: 51 52 74 46 eller
mfra@km.dk senest d. 22. nov.

Luciaoptog m. minikonfirmander
De sidste år har vi afsluttet årets
minikonfirmandforløb med en
dejlig gudstjeneste i kirken, hvor
mini’erne går luciaoptog for os. Og
det gør vi naturligvis også i år – for
det er både hyggeligt og fint!
Alle er velkommen til
gudstjenesten, og særligt
minikonfirmandernes familier er
indbudt, da der efter
gudstjenesten vil være diplom- og
gaveoverrækkelse til årets
minikonfirmander og kaffe, saft og
boller.
Mini’erne begynder allerede i uge
43 og foregår om tirsdagen kl. 1415. Så vi glæder os rigtig meget til
at kirke og sognegård igen
genlyder af børnelatter og
spørgsmål.
Vi ses søndag d. 10. dec. kl. 11!
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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

Barsel i Ådalen
Søde Anne Sophie og hendes
mand, Andrea, venter deres andet
barn. Det er både dejligt for dem,
men også for os, da vi får lov at
hilse på hendes vikar her i Mørke
også. For barselsvikaren vil indgå i
præcis det samme arbejde, som
Anne Sophie varetager nu. Derfor
kommer vikaren til Mørke kirke de
søndage, hvor jeg ikke er på.
Vedkommende er endnu ikke
ordineret og skal derfor til
embedseksamen, inden vi kan
offentliggøre navnet.
Derfor må I vente i spænding til
næste nummer af 8544, hvor
vedkommende vil præsentere sig
selv. Lad os sammen hjælpe med
at gøre vikariatet i Ådalen (og
derfor også i Mørke) til en rigtig
god start på præsteembedet!
Så sæt endelig kryds i kalenderen
d. 10. dec. kl. 14, hvor vi byder
vores nye kollega velkommen i
Skørring kirke.
Et goddag er også et på gensyn
Søndag d. 26. nov. holder Anne
Sophie sin sidste gudstjeneste her
i Mørke inden barsel. Det er
meget passende også sidste
søndag i kirkeåret 
Så kom og sig på gensyn til Anne
Sophie, inden hun skal hellige sig
sin mave, den voksende familie og
deres lille nye baby.

Julehjælp ved kirken er for alle
December kan være den mest
fantastiske måned med
familiehygge, gaveindkøb og
lækker mad. Men det kan også
være en måned mange frygter,
når kontoen ikke kan følge med
ræset i julemåneden. Derfor kan vi
her fra kirken hjælpe til at
julemaden i det mindste finder vej
til alle borde rundt om i byen.
Kirken tilbyder alle, der har brug
for det, en julekurv, som sættes
sammen af byens butikker. Der vil
både være til den traditionelle
julemiddag og lidt lækkert til
bagefter. Der vil ikke være alkohol
eller cigaretter i kurvene, og man
kan ikke få kurven ombyttet til
kontanter.
Har du selv, eller kender du
nogen, der har brug for en
hjælpende julehånd, så kontakt
mig endelig! Jeg har 100%
tavshedspligt, og det er kun mig,
der ved hvem, der søger.
Ring 51527446 eller skriv på
mfra@km.dk eller i en pb på
Facebook.
Julekurvene vil blive uddelt i ugen
op til jul, med mindre behovet er
et andet.
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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.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

Børnekulturnat i Hornslet
Hvert år forvandles Hornslet til en
magisk verden for børn i alle aldre.
Kirkerne i Hornslet,
Hvilsager/Lime, Ådalen og Mørke
går sammen for at lave en stor
oplevelse i Hornslet kirke for alle
dem, der kommer forbi. Så snyd
ikke dig selv for en anderledes
kirkeoplevelse denne aften!

1. søndag i advent – som vi plejer!
Det er svært at komme i det rette
julehumør uden den traditionelle
1. søndag i advent med
familiegudstjeneste, tamburkorps
og juletræstænding. Vi begynder i
kirken kl. 14 med ægte julestemnings-gudstjeneste og følges
gennem byen til det store juletræ.
Vær med fra start her i kirken!

Nøøøj det er for børn!!
For sidste gang inden jul inviterer
vi til børnegudstjeneste i Mørke
kirke. Det bliver helt sikkert sjovt
og vi får lækker risengrød
bagefter! Husk tilmelding på
Facebook, mfra@km.dk eller
51527446.

Brug for en at tale med?
Jeg kommer gerne på besøg til en
snak om alt – ligesom du er
velkommen her hos mig. Eller hvis
du kender en, der kunne have
behov for et besøg; ring endelig
51 52 74 46. 100% tavshedspligt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Søndag d. 5. nov.

19.30

Alle Helgen v. Maria

Fredag d. 10. nov.

17.30

Børnekulturnat i Hornslet *

Søndag d. 12. nov.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 19. nov.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Onsdag d. 22. nov.

17.30

Børnegudstjeneste *

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

Lørdag d. 25. nov.

10.00

Dekorationsbinding i sognegård *

Søndag d. 26. nov.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie *

Søndag d. 3. dec.

14.00

Adventsgudstjeneste v. Maria *

Torsdag d. 7. dec.

10.00

Litteraturklub

Søndag d. 10. dec.

11.00

Gudstjeneste m. Luciaoptog og
minikonfirmandafslutning v Maria*

Søndag d. 10. dec.

14.00

Indsættelse i Skørring kirke *

Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

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

