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Månedens nyhed
Høsttid betyder
høstgudstjeneste og her i Mørke
også høstfrokost. Ved
gudstjenesten blev der samlet
ind til årets julehjælp og vi
takker for det flotte beløb der
blev givet; kr. 1797,50. Tusind
tak – det hjælper og varmer.
Ved koncerten i anledning af
Mørke Rytmers 25-års
jubilæumskoncert blev der
samlet ind til den
provstibaserede julehjælp (en
pulje alle i Syddjurs provsti kan
søge), og vi takker for de kr.
478,50, der blev lagt i
indsamlingsbøsserne.
Månedens salme
Novembers salme bliver den
smukke 732 ”Dybt hælder året i
sin gang”, som er forfattet f C.J.
Boye i 1833. Salmen kan
synges på melodien fra ”Udrust
dig, hel fra Golgata, men vi vil
synge den på Johann Crügers
melodi. Salmen formår på
fineste vis at gennemløbe både
det naturlige års og kirkeårets
årstider. Så denne fine salme vil
blive sunget flittigt op mod
kirkeårets slutning og det nye
kirkeår, som begynder 1.
søndag i advent.

Tusind tak!!!!
Det er næsten seks år siden, at
jeg første gang snakkede med
en fra Mørke menighedsråd –
det var Herdis, formanden, som
kunne fortælle mig lidt om den
stilling, der var ledig som
sognepræst ved Mørke kirke.
Og jeg tog herud en søndag til
Fastelavn og blev ret forelsket i
stedet. Og endnu mere blev jeg
forelsket, da jeg mødte de
skønne mennesker, som sad i
rådet, og som tog imod mig, da
de indkaldte til prøveprædiken.
Selvom jeg ikke havde regnet
med at få stillingen, så valgte de
alligevel at prøve lykken med
en ung og nyuddannet præst.
Det var modigt, og jeg vil altid
være dem alle dybt taknemlig.
Jeg kunne ikke drømme om en
bedre start på præstegerningen,
og medlemmerne af rådet blev
som en familie for mig, som tog
mig ind som både præst og
privatperson. Tak for de mange
snakke, frokoster, kaffetåre og
hjælp!
Det var startskuddet til et
lærerigt, godt og udfordrende
samarbejde om det at være
kirke her i Mørke. Vi har
oplevet præstegårdsbyggeriet
sammen, fået grå hår i hovedet
over de mange beslutninger i
forbindelse med
kirkerenoveringen og vi grint,
diskuteret og oplevet ting

sammen til både hverdag og
fest. Største begivenhed var
nok, da vi efter hårdt arbejde
endelige kunne åbne dørene til
vores ”nye” gamle kirke, som
var blevet pudset op fra kælder
til kvist.
Men alle gode ting må jo ende,
og således også vores
samarbejde i menighedsrådet,
som har fungeret, siden jeg blev
ansat. Når kirkeåret rinder ud
(26. nov.), så overlader det
nuværende menighedsråd
pladsen til nye kræfter, og det
bliver mindst lige så spændende
som de første seks år herude.
Og der skal lyde en kæmpe tak
til det råd som ansatte mig:
Herdis Pedersen, Ann Pedersen,
Per Henning, Jonna Thomassen,
Niels Peter Jensen og Leif
Nielsen– I var uvurderlige. Og
et lige så stort tak til de kræfter,
som har været ind over som
suppleanter; Kaja Snor, Karen
Pedersen og Thorkild
Abildgaard – I fyldte hullerne
ud hen ad vejen, og I gjorde det
så godt!
Alt godt til jer fremover – og
jeg glæder mig til at se jer i
kirken.
Maria
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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

Julen nærmer sig….
Men det er ikke alle, der ser
frem mod højtiden med julelys i
øjnene. For julen er for mange –
desværre flere og flere oplever
vi – en tid, hvor det bliver
tydeligt, at midlerne ikke er så
store, som man kunne ønske.
For det kan være dyrt at holde
jul. Når først husleje og de faste
udgifter er betalt, så er der ikke
altid meget tilbage til julegaver,
julehygge og julemad.
Står du selv i den situation, eller
kender du en, der gør, så tøv
endelig ikke med at søge
julehjælp her ved kirken i
Mørke. Det er kun mig som
præst, der behandler ansøgere,
og jeg kræver hverken
kontoudtog eller andre
bankoplysninger.
Vi har valgt, at julehjælpen
består af en kurv med alverdens
lækkerier til julen, så pengene
kan gå til gaver mm. Det er
dagligvarer fra min købmand og
Dagli’ Brugsen her i Mørke, og
har en værdi på ca. kr. 400.
Der vil også være mulighed for
at søge den provstibaserede
julehjælp, som vi også samlede
ind til her i Mørke kirke. Denne
julehjælp er et fælles forsøg på
at nå alle mennesker i vores
provsti, som dækker både store
og små byer og sogne. I de små

sogne er det ikke altid, at den
lokale julehjælp kan dække
behovet, derfor har den
provstibaserede julehjælp set
dagens lys. Alle kan søge, og
jeg skal gerne være behjælpelig
med at ordne det praktiske.
Julekurvene fra vores julehjælp
bliver delt ud et par dage før jul
med mindre behovet er der før.
Skriv mig en mail på
mfra@km.dk, ring eller SMS på
51 52 74 46 eller find mig på
Facebook. Alle henvendelser er
underlagt min normale
tavshedspligt.
Ny skole-kirke-medarbejder
Den opmærksomme læser af
Adresseavisen har muligvis lagt
mærke til, at jeg er den nye
medarbejder i Syddjurs Skolekirke-tjeneste. Tjenesten går ud
på at løfte samarbejdet og den
lokale forankring mellem skoler
og kirker i Syddjurs. Det
betyder intet for mit daglige
virke som præst i Mørke, og
kan lade sig gøre pga. den nye
samarbejdsaftale med Ådalens
pastorat, hvor prædikenfri
weekender frigør nogle midler
hen over ugen bl.a. til dette
arbejde. Jeg er utrolig glad for
den ”nye gren” på mit
arbejdsliv og jeg er sikker på, at
det både vil tilføre arbejdsglæde
og mange nye idéer til mit
almindelige præsteliv her i
Mørke.
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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

*Alle Helgen d. 6. nov. kl. 19.30
Dette er aftenen, hvor sorgen og
savnet får ord. Vi mindes vores
døde det forgangne år og læser
deres navne op. Vi græder overs
vores tab og siger tak for alt det, vi
har fået gennem dem. Efter
gudstjenesten vil der være
mulighed for at sætte lys på
gravene. Alle er velkommen –
også selvom det er længere tid
siden, at du har mistet.
* Børnekulturnat i Hornslet
Gå ikke glip af en fantastisk aften i
Hornslet under overskriften
”Lykken er…” Smut forbi kirken
og oplev den på en helt ny måde.
Mørke kirke er med, så kom og sig
hej! Se mere på Hornslet kirkes
hjemmeside.

* Børnegudstjeneste d. 30. nov.
Vi begynder 17.30 og spiser
sammen bagefter. Husk tilmelding
på 51 52 74 47 eller mfra@km.dk
eller Facebook. Mad koster kr. 25
for voksne – børn gratis
* Diakoniens Dag i Hornslet
Tag hele familien med til Hornslet
Hallerne, og få et bud på, hvad
diakoni er for noget. Der vil være
boder, underholdning og godt til
hjerne og hjerte. Lørdag 10-15.
* Årets julekoncert 5. dec.
Traditionen tro lukker vi op for
juleglæden med koncert i kirken. I
skrivende stund er de endelige
planer ikke helt på plads, men hold
øje med opslag i byen og på nettet.
Koncerten er naturligvis gratis.

Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Kirkesanger:
Vibeke Jokumsen
Tlf.: 27 32 45 28

Fredag d. 4. nov.

Børnekulturnat i Hornslet

Søndag d. 6. okt.

19.30

Alle Helgen *

Tirsdag d. 8. nov.

19.00

Menighedsrådsmøde

Lørdag d. 12. nov.

10-15

Diakoniens Dag i Hornslet *

Søndag d. 13. nov.

11.00

Gudstjeneste v. Maria

Hornslet Kirkekontor:
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 40 30

Søndag d. 20. nov.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Søndag d. 27. nov.

14.00

Adventsgudstjeneste v. Maria

Kirkebilen:
Tlf.: 86 99 54 00

Onsdag d. 30. nov.

17.30

Børnegudstjeneste m. spisning

Søndag d. 4. dec.

9.30

Gudstjeneste v. Anne Sophie

Mandag d. 5. dec.

19.30

Julekoncert *

Organist:
Gunnar Kolind
Tlf.: 86 37 26 81
Husmor – Signe Kyndesen:
tlf.: 22 81 82 20

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

