
 

Har du læst??!      

Jeg havde alle mulige intentioner 

om, at jeg ville få læst alle de 

bøger, der lå og ventede her 

henover sommeren. Det har jeg 

næsten hvert år – men det ender 

altid med det samme; at jeg ikke 

får læst én eneste! Og så ligger de 

stadig bare der og venter. 

Heldigvis har vi en skøn 

litteraturklub her ved kirken, hvor 

gode og spændende bøger bliver 

læst. Også bøger man ikke selv 

nødvendigvis ville tage ned fra 

hylderne. Og heldigvis for det – for 

der findes så meget spændende 

derude. 

Sidder du og tænker, at der 

simpelthen bare er en bog, vi ville 

have godt af at læse i 

læseklubben, så giv endelige lyd. 

Vi tager mod inspiration med 

kyshånd! 

Og har du selv lyst til at læse med, 

så kontakt mig endelig – måske 

der snart er nok til hele to grupper 

her i Mørke! 

Vi vil også meget gerne arbejde 

med en litteraturklub, der mødes 

om aftenen eller i weekenden, så 

alle arbejdende også kan være 

med. Giv lyd, så vi kan vurdere 

behovet/lysten: 51527446 eller 

mfra@km.dk  

 

 

 

 

Taknemlighed! 

Søndag d. 5. august sagde vi farvel 

til vores gode og dygtige graver, 

som valgte at gå på pension. 

Kirken var godt fyldt op og vidner 

om Pers berøring med rigtig 

mange mennesker i sognet. Et 

stort tak skal lyde fra både præst, 

betjening og menighedsråd for det 

store arbejde og hjerteblod Per 

har lagt i sit virke her hos os. Han 

vil helt sikkert blive savnet! 

Per selv skriver: 

Tak for 14 dejlige år ved Mørke 

Kirke. Det har været en fornøjelse 

at være en del af kirkelivet i 

Mørke. Det har givet en masse 

gode venner og bekendtskaber, 

både blandt menigheden, 

menighedsrådet og ansatte ved 

kirken. Særlig meget har jeg holdt 

af samtalerne med brugerne på 

kirkegården, og håber også jeg har 

været til gavn og trøst for nogle. 

Tak til menigheden 

Tak til menighedsrådene 

Tak til medarbejderne på 

kirkegården og i kirken. 

Tak til bedemænd og stenhuggere, 

og alle andre jeg har været i 

berøring med, via mit arbejde. 

En særlig tak til Maria for det gode 

samarbejde. Det har været 

spændende, og en fornøjelse. 

 

 

 

 

En speciel tak til dem der mødte 

op til min afskedsgudstjeneste d. 

5. august, og til alle dem der 

betænkte mig med en gave. 

Graver(Emeritus), Per Kvist 

Men intet er så skidt, at det ikke… 

… er godt for noget! For efter vi 

sagde farvel til Per, sagde vi et 

stort goddag til vores nye graver. 

Og sikke en afløser! Velkommen til 

Stig Malmose, som tør tage 

favntag med os her i Mørke. Stig 

har været graver i flere år, og 

komme fra en stilling ved Trustrup 

kirke. Han kommer med nye idéer, 

friske øjne og stort gåpåmod. Vi 

glæder os rigtig meget til 

samarbejdet, som allerede nu 

tegner rigtig, rigtig godt. 

Så velkommen til Stig, som kan 

kontaktes på samme nummer som 

altid 24 27 89 59 eller på mail: 

moerkekirkegaard@gmail.com 

Og endnu mere goddag…. 

For vi siger også goddag til Tine 

Frisenette, som vil varetage det 

sidste af Anne Sophies barsel i 

Ådalen. Trine Matthiasen, som 

først var indsat som vikar, har fået 

andet arbejde ved Egå kirke. Stort 

tak til Trine, for hendes skønne 

gudstjenester – de er virkelig 

heldige i Egå. Og velkommen til 

Tine, som overtager Trines 

arbejdsopgaver indtil 7. okt. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Men mest af alt holder jeg af 

hverdagen….  

Her følger en oversigt over de fast 

ting i og ved kirken, som måske 

kunne have din interesse: 

Første torsdag i måneden kl. 10-12 

mødes litteraturklubben i 

sognegården til lidt lækker mad og 

snak om månedens bog.  

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12 

mødes de strikkende kvinder og 

laver dåbsklude, som gives som 

gave til dåbsbarnet ved dåb her i 

kirken. Vi er dog ved at have et 

rigtig godt lager, så måske vi skal 

finde andre projekter at kaste os 

over?  

Den anden onsdag i september, 

oktober og november byder vi 

indenfor til børnegudstjeneste kl. 

17.30 i kirken. Bagefter spiser vi 

lækker mad i sognegården – børn 

spiser gratis, mens voksne koster 

25 kr. I efterårssæsonen har jeg 

planlagt tre gudstjenester ud fra 

tre sanser: duft, smag og føl! Det 

bliver simpelthen så godt, så sæt 

allerede nu STORT kryds i 

kalenderen: 12. september, 10. 

oktober og 14. november.  

Konfirmanderne starter også op 

igen, og det glæder jeg mig rigtig 

meget til! Vi har opstarts-

gudstjeneste d. 30. sep. og har 

første undervisningsgang den 

efterfølgende onsdag. Det er altid 

så dejligt, når konfirmanderne 

begynder igen. 

 

 

 

 

  

Ligeledes byder vi snart 

velkommen til 

minikonfirmanderne, som hver 

torsdag fra 25. okt. til 6. nov. vil 

lege sig ind i kirkens historie og 

fortællinger. Vi slutter af med 

luciaoptog i kirken søndag d. 9. 

dec. kl. 11 for alle.  

 

Også noget nyt – Babysalmesang  

Vi forsøger igen at starte et hold 

babysalmesang op – en 

hyggestund i kirken for små 

babyer og 

mor/far/bedsteforældre/tanter 

osv. Vi starter op torsdag d. 20. 

sep. kl. 9.30 – husk tilmelding 

hurtigst muligt på 5527446 (gerne 

sms) eller mfra@km.dk. Holdet 

gennemføres ikke, hvis vi er under 

seks babyer/familier.  

Alle kan være med – også selvom 

man ikke synes, man kan synge   

Gentagelse af succes! 

Vi har tidligere kørt en 

foredragsrække om ”mit liv med 

troen” – det genoptager vi og 

byder d. 25. sep. kl. 19.30 vel-

kommen til Jesper Berggreen, som 

vil fortælle om sin rejse ind i troen 

som en voksen mand. Jesper er en 

vidunderlig fortæller – så glæd jer! 

Foredraget er gratis, brød 25 kr.  
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste 

Søndag d. 2. sep. 9.30 Gudstjeneste v. Tine  

Onsdag d. 5. sep.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 6. sep.  10.00 Litteraturklub 

Lørdag d. 8. sep. 10.30 Kirkestafet * 

Søndag d. 9. sep.  11.00 Gudstjeneste v. Maria  

Onsdag d. 12. sep. 17.30 Børnegudstjeneste m. spisning * 

Søndag d. 16. sep.  9.30 Gudstjeneste v. Tine 

Søndag d. 23. sep.  11.00  Høstgudstjeneste *  

Tirsdag d. 25. sep. 19.30 Foredrag – mit liv med troen * 

Søndag d. 30. sep.  11.00 Opstartsgudstjeneste v. Maria *  

Onsdag d. 3. okt.  19.00 Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 4. okt.  10.00 Litteraturklub 

Søndag d. 7. okt.  9.30 Gudstjeneste v. Tine 

 

 

  

Kirkestafet lørdag d. 8. sep. 10.30  

Kirkerne i Hornslet, Hvilsager & 

Lime, Mørke og Ådalen afholder 

på skift kirkestafet. Vores kirker 

emmer af historie og kultur, og 

der er nok at se på både ude og 

inde. Benyt derfor denne chance 

til at gå på opdagelse i 

nabokirkerne i Hornslet, Hvilsager, 

Mørke og Skader. Kom og hør om 

kirkernes historie og livet i 

kirkerne, og få mere viden om, 

hvilken rolle kirkerne spiller i 

lokalsamfundet, og om det 

arbejde, de udfører. Vi lægger ud 

her i Mørke – måske er der 

historier om din egen kirke, du 

ikke kender?  

 

 

 

 

Høstgudstjeneste med spisning 

Traditionen tro inviterer vi til 

høstgudstjeneste i smukt pyntet 

kirke med efterfølgende spisning. 

Husk blot tilmelding på 51527446 

senest d. 19. sep. Mad koster kr 25 

Konfirmandopstart 30. sep. kl. 11 

Ved denne gudstjeneste sættes et 

par ekstra ord på gudstjenestens 

enkelte dele, når vi byder 

velkommen konfirmander og 

deres forældre.  

Børnegudstjeneste for alle!       

Sæt stort kryds i kalenderen 

allerede nu! HUSK tilmelding 

senest d. 10. sep.  
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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  

  


