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Månedens salme/nyhed….

Som at komme hjem….

Normalt bruges denne
spalteplads til ”Månedens
salme”, men fra må den dele
plads med ”Månedens nyhed”;
et punkt som lige kræver lidt
ekstra ord eller plads.

I skrivende stund har jeg været
tilbage fra barsel i tre ugers tid.
Og det har været helt
vidunderligt at komme tilbage
til kirken, til menigheden og til
arbejdet. Jeg har savnet det
rigtig meget og vender tilbage
med fornyet energi, arbejdslyst
og optimisme. For der er store
ting på vej i og omkring vores
kirke. Der skal nemlig være
valg!

Og denne første gang handler
det om samarbejdet med
Ådalens præst. For I har nok
lagt mærke til de skiftende
kirketider og de skiftende
præster. Fra nu af bliver det
sådan, at når jeg (Maria) er på
”vagt”, så ligger gudstjenesten i
Mørke altid kl 11.00 – for så
har jeg bedre tid til at snakke og
hilse på folk efter gudstjenesten.
Så omtrent hver anden søndag
mødes vi kl. 11.00, og når Anne
Sophie har tjenesten, så er det
kl. 9.30.
Bak endelig op om søde og
dygtige Anne Sophie fra
Ådalen, også selvom det er en
lidt tidligere gudstjeneste.
Ordningen er blevet til mens jeg
var på barsel, men jeg hilser den
velkommen; både fordi det
frigiver nogle weekender privat,
men i særdeleshed fordi vi har
en mulighed for at omlægge
nogle midler og kræfter til
andre spændende ting i kirken,
som ikke lige ligger om
søndagen.

Og som præst er man utrolig
afhængig af et godt
menighedsråd, som både vil
være medspillere, medtænkere
og med-løftere. For der kan
ikke være kirke og kirkeliv
uden et menighedsråd. Derfor
har vi så ufatteligt meget brug
for jer!
Jeg glæder mig til at møde et
nyt råd, som jo bliver mine
nærmeste kollegaer og
sparingspartnere, når vi skal
lave kirke her i Mørke.
Ny husmor til sognegården
Én af menighedsrådets
arbejdsopgaver er at ansætte en
husmor. Og da vores nuværende
desværre må stoppe, så søger vi
en til at overtage hendes
stilling. På papiret ser det
måske ikke ud som den største
stilling, men det er faktisk en

meget vigtig brik i vores
daglige arbejde.
Vi søger en husmor til
følgende arbejdsopgaver:
- Rengøring af sognegård og
sognelokaler
- Sørge for forplejning til møder
og arrangementer
- Lave mad til vores
børnegudstjenester seks gange
om året.
Har man lyst og mod på det, så
er der også mulighed for at stå
for begravelseskaffe, når dette
måtte ønskes.
Er du interesseret, så kontakt
endelig Herdis Pedersen på tlf.:
24 98 78 00 og hør mere.
Konfirmander igen!
Noget af det, jeg har savnet
allermest i min barsel er
konfirmander. Så derfor glæder
jeg mig rigtig meget til, at et nyt
hold starter op d. 11. sep. Vi
begynder med en
forklaringsgudstjeneste, hvor
der efterfølgende er et kort infomøde for forældre. Jeg glæder
mig SÅ meget til at komme i
gang.
Husk altid at være opdateret på
kirkens hjemmeside
www.mørkekirke.dk eller på
Facebook; profilen hedder
Maria Baungaard (sognepræst)
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Hvad gør jeg ved…

Menighedsrådsvalg 2016

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.

I har nok hørt det, at hele
menighedsrådet ved Mørke
kirke siger tak for denne gang.
Ikke fordi der er sure miner
eller dårlig stemning, men
simpelthen fordi, at de er trætte
og har løftet et KÆMPE læs.
Derfor skal der nye kræfter til –
og her kommer bønnen endnu
engang:

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

Vi har brug for seks personer,
som har mod på og lyst til at
lave kirke for vores
menighed!
Det handler ikke kun om tal,
bygninger og budgetter – langt
fra! Det handler om, at vi i
fællesskab skal finde ud af,
hvad vores kirke kan, skal og
er. Hvad skal vi bruge midlerne
til – både de økonomiske og de
personlige? Hvordan får vi
kirken til at være et sted, som
folk bruger og har kendskab til?
Hvordan laver vi de bedste
rammer for konfirmander og
minikonfirmander? Hvordan
bliver kirken både et sted for
gamle OG unge? Hvordan skal
vi holde gudstjeneste – og
hvornår?
Alle sådanne spørgsmål er i
spil, når det nye menighedsråd
tager arbejdshandskerne på og
træder til første søndag i advent.

Men det kan være svært at se
sig selv som
menighedsrådsmedlem – for
hvad kræver det? Hvad skal
man og hvordan hænger det
hele sammen?
Derfor holder vi
opstillingsmøde tirsdag d. 13.
sep. kl. 19.30 i sognegården,
hvor de nuværende medlemmer
vil svare på spørgsmål og
fortælle om deres arbejde. Og
det hele krydres med let
traktement med ost og rødvin –
for det skal jo være lidt
hyggeligt!
Hvis ikke vi finder folk….
Jeg kan ikke understrege nok,
hvor meget vi har brug for
hænder. Hvis ikke vi kan stille
menighedsråd, vil vi blive
underlagt administration. Og i
sidse ende vil det nok ende med
en sammenlægning med
Ådalens pastorat.
Så hvis du vil være ”herre i eget
hus” og kan se det spændende i
at skabe liv og vækst til vores
skønne kirke, så er det DIG vi
har brug for.
Vil du gerne vide mere eller har
lyst til en uforpligtende snak, så
kontakt endelig mig eller en fra
menighedsrådet.
Sognepræst Maria Baungaard
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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,
Ann Rosendahl Pedersen
Tlf.: 23 83 45 55
Mail: ann.r.pedersen@gmail.com
Kasserer:
Per Henning
Tlf.: 60 11 87 63
Kirkeværge:
Herdis Pedersen
Tlf.: 24 98 78 00
Graver:
Per Kvist
Tlf.: 24 27 89 59
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

*Opstartsgudstjeneste 11. sep.
Denne søndag vil gudstjenesten
blive forklaret i alle sine led –
hvorfor gør vi det? Og hvad
betyder det? Samme dag siger vi
velkommen til det næste hold
konfirmander, som skal
konfirmeres til maj. Alle er
velkommen uanset om man er
konfirmand eller ej.
* Opstillingsmøde 13. sep.
Denne aften vil den nuværende
menighedsråd både fortælle om det
foregående års arbejde og det
kommende menighedsrådsvalg.
Bliv meget klogere på dit
menighedsråd og vær med til at
bygge vores kirke her i Mørke.
Alle er meget velkommen – og der
vil blive serveret ost og rødvin.
Se nærmere omtale af
menighedsrådsvalget på
foregående sider.

* Høstgudstjeneste d. 25. sep.
Traditionen tro fejrer vi, at høsten
er komme i hus med gudstjeneste
og efterfølgende frokost i
sognegården. Husk tilmelding på
mfra@km.dk, 51527446 (også
sms) eller på Facebook. Frokosten
koster kr. 25.
* Koncert i kirken d. 13. okt.
Mørke Rytmer har jubilæum, og
det vil de rigtig gerne fejre med os
denne torsdag aften i kirkens
smukke rammer. Der vil være
lækker musik, skønne stemmer og
fællessang. Koncerten er gratis.
Brug for en at tale med?
Jeg tager meget gerne på
hjemmebesøg, ligesom du er
velkommen her hos mig, hvis du
skulle have brug for eller lyst til en
snak. Som præst har jeg naturligvis
tavshedspligt.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81

Søndag d. 4. sep.

9.30

Anne Sophie Ricevuto

Søndag d. 11. sep.

11.00

Opstartsgudstjeneste v. Maria *

Husmor – Karen Nielsen:
tlf.: 60 69 70 26

Tirsdag d. 6. sep.

19.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 13. sep.

19.30

Opstillingsmøde! *

Søndag d. 18. sep.

9.30

Anne Sophie Ricevuto

Søndag d. 25. sep.

11.00

Høstgudstjeneste v. Maria *

Søndag d. 2. okt.

9.30

Anne Sophie Ricevuto

Søndag d. 9. okt.

11.00

Maria Baungaard

Torsdag d. 13. okt.

19.30

Koncert med Mørke Rytmer *

Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 40 30
Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00
Alle oplysninger findes også på:
www.sogn.dk og på
www.mørkekirke.dk

