
 

 

 

Det helt store konfirmationsnummer! 
 

Hvad er konfirmation egentlig? Ved 

konfirmationen i kirken bekræfter Gud det 

løfte, han gav ved dåben og konfirmanden 

modtager konfirmationsvelsignelsen. Guds 

løfte fra dåben gentages om at følge 

konfirmanden med sin kærlighed gennem hele 

livet. For at blive konfirmeret skal man være 

døbt, og man skal gå til undervisning. Nogle 

kalder det ”at gå til præst”. Til konfirmations-

forberedelsen lærer man om den kristne tro, 

og taler med præsten og kammeraterne om 

livets store spørgsmål. 

Det har været konfirmandernes virkelighed 

siden september, og nu nærmer den store dag 

sig med hastige skridt. Det har været en hård 

omgang i år, da lige præcis dette hold blev 

ramt af kirkens renovering og lukning. Det er 

rørende, at de unge mennesker faktisk føler, at 

netop deres lokale sognekirke har stor 

betydning for dem på den store dag. Derfor 

har de været tætte af det og kede af, at 

konfirmationen i år er blevet rykket til 

Karlby. Men i fællesskab har de rejst sig fra 

skuffelsen, og konfirmations-sommerfuglene i 

de unges maver bliver tydeligere og 

tydeligere.  

 

I år bliver de unge mennesker konfirmeret i 

Karlby kirke søndag d. 5. maj kl.10.00. De 

har valgt at blive konfirmeret som ét stort 

hold for at være sammen på den store dag. 

Det betyder dog, at der ikke er meget plads 

tilbage i Karlby kirke med 25 konfirmander 

og deres nærmeste. Derfor vil der desværre 

ikke være plads til andre end dem, som 

konfirmanderne selv inviterer. Dog vil det 

stadig være muligt at komme forbi kirken 

under selve gudstjenesten og aflevere 

blomster, telegrammer og små gaver.  

 

 

 

Årets konfirmander 2013 fra Mørke skole i 

Karlby kirke d. 5. maj kl. 10: 

 

Anders Prang Hansen  

Anne Sofie Snorgaard  

Camilla Laage Jensen 

Camilla Marie Dagø 

Casper Helager Birk Pedersen 

Cecilie Ditlev Hansen 

Cecilie Gebauer Christensen  

Christian Laage Jensen  

Cille Nielsen Bühring 

Henrik Valdemar Munch Hedemark Pedersen 

Ida Thunbo Hansen 

Julie Gebauer Christensen  

Kasper Laprath  

Kristina Elisabeth Secher Hansen 

Line Dahl Ipsen  

Mads Brouer Enevoldsen  

Mads Hviid Jensen  

Maja Lund Sahl Hedvard  

Marie Scharling Toft  

Matilde Hoff-Lund  

Ole Thunbo Hansen  

Rikke Nørgaard Pedersen 

Sofie Tschenka Tang Jensen 

Sofie Wegger Jespersen  

Tobias Haa Abildgaard 

 

Konfirmander 2013, som konfirmeres 

andre steder: 

 

Hvilsager kirke 9. maj: 

Janni Hougaard Jensen 

Anders Brejnegaard-Pedersen 

  

Jeg håber, at alle årets konfirmander får en 

fantastisk dag og har fået en god fornemmelse 

for både kirke og kristendom! 

Sognepræst Maria F. Rasmussen 

 

 

 

Mørke Sogns kirkesider 

april 2013 

Stort tillykke til alle årets konfirmander 

fra Mørke kirke og menighedsråd!! 



 

 

Lindebo 

Jeg har længe holdt gudstjeneste på Lindebo 

den første onsdag i hver måned. Det har været 

en hyggelig fast del af præstekalenderen, men 

nu vil vi dog prøve noget nyt. Derfor lægger 

vi en fast sangformiddag i stedet. Her bliver 

der mulighed for at synge både salmer og 

årstidens sange. Hold øje med kirkebladet, for 

alle er velkommen til at komme og synge 

med! 

 

Gudstjeneste på Rosengården, Hornslet 

Den sidste onsdag i hver måned kl. 14.30 

holdes der en kort gudstjeneste for centrets 

beboere og andre interesserede. Efter 

gudstjenesten drikkes der kaffe, synges fra 

seniorsangbogen og hygges.  

Skiftende præster. 

 

Børnegudstjeneste  

Selvom jeg synes, at vi kun lige er gået i 

gang, så er det allerede blevet tid til årets 

sidste børnegudstjeneste og fællesspisning. 

Det har som altid været en fornøjelse at være 

sammen med både børn og voksne, og jeg 

glæder mig allerede til at tage fat igen til 

efteråret.  

Til denne sidste omgang håber og beder vi til, 

at vejret er med os, for så vil vi holde 

gudstjeneste og spise ude i det fri. Hold derfor 

øje med oplag i byen – og vejrudsigten 

selvfølgelig! 

 

Brug for en at tale med?  

Præsten kommer rigtig gerne på besøg. Så har 

du lyst til eller brug for en snak om stort og 

småt, skal du endelig bare ringe! 

 

 

GUDSTJENESTELISTE 
 

Tirsdag d. 2. april   11.00 Sangformiddag på Lindebo 

 

Søndag d. 7. april: 1. s. e. påske   Ingen gudstjeneste 

 

Onsdag d. 10. april   19.00 Menighedsrådsmøde 

 

Søndag d. 14. april: 2. s. e. påske  10.30 Sognegården 

 

Søndag d. 21. april: 3. s. e. påske  10.30 Karlby kirke 

 

Onsdag d. 24. april   17.30 Børnegudstjeneste med  

     fællesspisning 

 

Fredag d. 26. april: Bededag  10.30 Sognegården 

 

Søndag d. 28. april: 4. s. e. påske   Ingen gudstjeneste 

 

Søndag d. 5. maj: 5. s. e. påske  10.00 Konfirmation for Mørke  

     skoles elever i Karlby kirke 

 

Onsdag d. 8. maj   19.00 Menighedsrådsmøde 

 

 

Husk at kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyt fra menighedsrådet 
 

Vores fine sognegård bliver brugt til mange 

forskellige ting; konfirmandundervisning, 

møder, foredrag, fællesspisning, 

minikonfirmandundervisning, gudstjenester, 

begravelseskaffe mm.  

Sognegården lånes ikke ud til private 

arrangementer, men kan lejes til 

begravelseskaffe, hvis man ønsker det. 

Sognegården kan rumme 50 siddende gæster 

og koster kr. 500, som dækker slid, rengøring, 

leje af service mm. Ønsker man at leje 

sognegården, skal man kontakte 

sognepræsten, tlf.: 51 52 74 46.  

 

Hvis du kommer i kirke den næste tid, vil du 

måske bemærke, at alterkalken ser anderledes 

ud. Det skyldes, at vores smukke, gamle kalk 

fra midt 1600 er sendt til reparation. Så i den 

kommende tid har vi en ”lånekalk”.   

 

Kommende menighedsrådsmøder 
Alle møder afholdes i Sognegården 

Onsdag d. 10. april kl. 19.00 

Onsdag d. 8. maj kl. 19.00 

Onsdag d. 12. juni kl. 19.00 

Hvad gør jeg? 
Fødsel:  

I dag anmeldes alle fødsler af jordemoderen. 

Hvis forældrene er ugifte og ønsker fælles 

forældremyndighed udfyldes en ”omsorgs- og 

ansvarserklæring”, som sendes til 

Kirkekontoret i Hornslet. 

Dåb: 

Henvendelse til præsten for aftale om samtale 

og dåbsdato. 

Navngivning uden dåb: 

Henvendelse til kirkekontoret i moderens 

bopælssogn. 

Vielse: 

Kontakt præsten for samtale og dato for 

vielsen. Prøvelsesattest indhentes og sendes 

til Kirkekontoret i Hornslet. 

Dødsfald: 

Kontakt bedemand eller præst. Præsten og de 

pårørende aftaler tidspunkt for samtale og 

begravelse/bisættelse. 

Navneændring: 

Henvendelse til Kirkekontoret i Hornslet. 

 

Alle attester og blanketter findes på 

www.personregistrering.dk 

Se mere på www.folkekirken.dk 

KIRKELIG VEJVISER 

Sognepræst Maria Rasmussen   Tlf.: 86 37 74 44  

Kirkevej 30, 8544 Mørke (Mandag er fridag)  E-mail: mfra@km.dk 

 

Menighedsrådsformand    tlf.: 86 37 73 06  

Herdis Pedersen    E-mail: hep@fiber.dk 

 

Kasserer: Leif Nielsen     tlf.: 86 37 71 62 

 

Kirkeværge: Niels Peter Jensen    tlf.: 86 37 72 21 

 

Graver: Per Kvist     tlf.: 24 27 89 59 

 

Kirkesanger: Vibeke Jokumsen   tlf.: 27 32 45 28 

 

Organist: Gunnar Kolind     tlf.: 86 37 26 81 

 

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

 

Kirkebilen (kører til alle arrangementer. Bestilles dagen før) Tlf.: 86 99 54 00 

 


