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Har du læst??!
Denne måneds anmeldelse bliver
til de mindste – og deres forældre
eller bedsteforældre måske.
Når man bliver døbt i Folkekirken,
får man mange steder en
børnebibel eller andet
børnelitteratur, som gave fra den
lokale kirke. Det gør man også her
i Mørke. Vi skifter ofte gaven, så
man ikke får den samme til barn
nr. 2 eller 3 eller 4… I øjeblikket får
man en sød lille papbog, som selv
de mindste kan bladre i, der
hedder ”Gud hjælper”.
Men det er ikke den, jeg vil
anbefale i denne udgave af 8544,
men derimod en lidt større bog.
Det er Sigurd Barretts ”Sigurd
fortæller bibelhistorier”. Det er
intet mindre en fremragende bog
for både børn og voksne! Den
fortæller de mest centrale
historier fra både Det Gamle og
Det Nye Testamente og er smukt
dekoreret med tegninger af
Jeanette Brandt. Dertil hører også
en CD med de skønne sange, som
Sigurd Barrett har skrevet til de
forskellige temaer og historier.
Det er virkelig en god
fødselsdagsgave eller dåbsgave
eller ”fordi jeg elsker dig”-gave!
Jeg bruger den selv til både
børnegudstjenester,
minikonfirmander, konfirmander
og af og til ved helt almindelige
gudstjenester.

”Sommer, sommer og sol…. ”
… Er ikke det, der har været mest
af denne sommer – desværre!
Men sådan er vejret jo altid så
lunefuld i Danmark. Ikke desto
mindre håber jeg, at alle har haft
en dejlig sommer og fået slappet
af og nydt familietid, alenetid eller
ferietid; alt efter hvilken tid, men
har søgt.
Her på kirken har det været
stilletid. Der er ikke sket meget
hverken i kirke eller sognegård
hen over sommeren. Dog har vi
haft nogle dejlige arrangementer
med mange deltagere. Bl.a.
prøvede vi noget helt nyt, nemlig
en nabo- og brunchgudstjeneste,
hvor vi bød på morgenmad inden
gudstjenesten. Det var et forsøg
på at lære hinanden bedre at
kende på tværs af vores
sognegrænser over til Ådalen, som
vi jo arbejder sammen med
omkring gudstjenesterne. Det var
bare så hyggeligt, og vi har
allerede besluttet at gøre det igen
til efteråret/vinter, når Ådalen
byder indenfor. Så hold endelig
øje med opslag.
Vi havde også vores faste
hverdagsgudstjeneste med frokost
bagefter i sognegården. Der var
ikke helt så stor tilslutning, som
der af og til har været, men det
var alligevel en rigtig hyggelig
formiddag i kirke og sognegård.

Nu er det hverdag igen
Efter en rolig sommer tager vi nu
hul på efterårets program i kirken.
Og I kan godt glæde jer!
Litteraturklubben starter op igen
d. 7. sep. Ligesom
børnegudstjenester,
minikonfirmander, konfirmander
og sogneaftener også ruller sig ud
hen over efteråret.
Babysalmesang vender også
tilbage, men vi har endnu ikke
fastsat en startdato – men er du
interesseret i at nyde et par timer
med din baby i kirken, så lad mig
det endelig vide, så vi kan afdække
behovet for et hold her i efteråret.
Send mig meget gerne en sms på
51 52 74 46.
I september byder vi de nye
konfirmander velkommen med en
særlig opstartsgudstjeneste d. 24.
sep. kl. 11 – hvor alle er
velkommen, også selvom man ikke
er konfirmand. Det bliver dejligt
igen at bruge tid sammen med de
unge i tiden op til deres
konfirmation.
Husk også vores faste
høstgudstjeneste med
efterfølgende frokost d. 10. sep.
kl. 11. Vi pynter kirken så smukt og
fint! HUSK tilmelding til mad
senest d. 7. sep. på 51 52 74 46
eller mfra@km.dk
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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

Omrokeringer i menighedsrådet
Det nye menighedsråd ved Mørke
kirke har virkelig påtaget sig en
stor opgave. Dels skal man lære
hele systemet og arbejdsgangene
at kende i det kirkelige system,
men man skal også sætte sig ind i
tæt ved 1000 ting omkring den
post, man nu engang har fået.
Jeg tager hatten af for alle i rådet,
som knokler med et smil på
læben. Så tusind tak til jer!
Det har dog vist sig, at det kan
være svært at forene et arbejdsliv
med de mange opgaver i et
menighedsråd. Derfor valgte
formand, Jesper Kristiansen, at
trække sig fra posten lige inden
sommer. Heldigvis går han ikke ud
af rådet, men bytter derimod
plads med rådets næstformand,
Jesper Berggreen. Rådet
konstituerede sig helt
uproblematisk på mødet d. 2.
august. Så formanden hedder
stadig Jesper, men bare Berggreen
til efternavn i stedet for
Kristiansen 

”Der er altid noget at gøre for… ”
Egentlig lyder fortsættelsen på
sangen ”…. for en husmor”. Men vi
kunne skrive den om til: ”Der er
altid noget at gøre for et
menighedsråd...” For dét er der! I
den kommende tid skal vi omkring
så forskellige ting som kalkning,
reparation af kirkens tag,

orgeludbygning, ombygning af det
gamle kapel ved p-pladsen til
toiletter, opdatering af
graverfaciliteterne til vores gode
medarbejdere og sådan kunne
listen blive ved! Så der er nok at
tage fat på – og vi glæder os til at
se de færdige resultater.
Nyt tiltag I skal holde øje med
Et nyt initiativ har set dagens lys i
Folkekirken. Min gode kollega Ann
Maj Lorenzen (Feldballe og
Hospice-præst), fik den gode idé,
at lade menigheden strikke eller
hækle dåbsklude, som
dåbsfamilien fik med hjem efter
dåben. Det er blevet en
landsdækkende succes, som vi
også gerne vil tage op her i Mørke.
Det bliver dog først til foråret,
men find gerne stikke- eller
hæklepindene frem allerede nu og
vær med til at give dåbsfamilier et
evigt minde om den store dag.
Hold øje med 8544, opslag i byen
og Facebook.
Børnegudstjeneste rykkes…. igen!
Det er et luksusproblem, at der
foregår så meget godt i vores
skønne by! Men det betyder, at vi
endnu engang flytter
børnegudstjenesterne; de vil igen
ligge om onsdagen 17.30-19:
Onsdag d. 20. sep.
Onsdag d. 25. okt.
Onsdag d. 22. nov.
HUSK TILMELDING 51527446

Mørke Sogns Kirkesider
September 2017

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
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

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. Tag endelig
din nabo, veninde og hele familie
med, så vi sammen kan takke for
alt det, jorden giver os!
HUSK tilmelding senest d. 7. sep.
på tlf: 51 52 74 46 eller
mfra@km.dk. Frokost koster kr.
25.
Børnegudstjeneste
For børn i alle aldre! Husk
tilmelding senest mandagen inden
på 51527446 eller mfra@km.dk
eller Facebook. Børn spiser gratis,
mens voksne betaler 25kr. Jeg
glæder mig til vi ses d. 20 sep.!

Opstartsgudstjeneste
VI byder årets konfirmander
særligt velkommen til
gudstjenesten d. 24. sep., hvor vi
holder forklaringsgudstjeneste.
Alle er velkommen uanset alder.
Gospelgudstjeneste
Det er en sand fornøjelse at have
en organist, der samtidig synger i
gospelkor! Derfor kan vi byde på
gospelgudstjeneste søndag d. 8.
okt., hvor gospelkoret vil sørge
for, at gudstjenesten når uanede
højder. Der vil både være
fællessang, nadver, prædiken og
alt hvad der hører til – blot med
endnu mere sang, kærlighed og
liv. Så jeg glæder mig til at byde
Djurs Gospelkor velkommen og
sammen med jer holde et brag af
en gudstjeneste!

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Onsdag d. 6. sep.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 13. sep.

11.00

Høstgudstjeneste v. Maria *

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

Søndag d. 17. sep.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Onsdag d. 20. sep.

17.30

Børnegudstjeneste med spisning *

Søndag d. 24. sep.

11.00

Opstartsgudstjeneste v. Maria *

Søndag d. 1. okt.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Onsdag d. 4. okt.

19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 8. okt.

11.00

Gospelgudstjeneste v. Maria *

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

