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Koncert med
Dissing, Dissing,
Las og Dissing
Torsdag den
19. marts kl. 19.00
i Højslev Kirke
Fri entré

”DEN BLÅ PÅSKEBLOMST”
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.
Kaj Munk skrev digtet om den blå anemone i 1943,
året før han blev myrdet af tyskerne i Hørbylunde
bakker.
Han selv var opvokset på Lolland, og dér havde han
hentet anemonen og plantet den i det vestjyske sand
i Vedersø, hvor han var præst. Her var både klima
og jordbund anderledes barske, og han troede knap,
at planten havde en chance:
På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.
Men nej: miraklet skete, og hans hjerte kan knap
rumme glæden og betagelsen over, at livet alligevel
sejrede over alle trusler:
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone…
Hvordan kan man så undgå at føle et stort håb og en
stor taknemmelighed selv midt i al slags modgang
og ulykke? Den lille blomst bliver et stort symbol på,
at livet er stærkere end døden. At der er et større
håb også over vores menneskeliv, end vi kan forstå
med vores tanker:
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.

Du lille anemone,
hvor er din skaber stor!
Midt i krigens gru og midt imod sorgen over besættelsen og uretten i landet var der én ting at finde
hvile i: at bag ved alting er den skaber, der lader
livet stå op af døde.
Er det så bare lidt billig naturromantik - lidt sødladent sværmeri, der glemmer, at naturen lige så tit er
grusom og ufølsom? Er det en alt for sentimental
billigudgave af den kristne skabelsestro, han er faldet for her? Sådan noget mente mange ”lærde folk”
efter krigen, hvor Kaj Munk blev ugleset i den slags
kredse, så sangen endelig ikke måtte komme med i
Højskolesangbogen - lige til den nyeste udgave kom
i 2006.
Men danskerne lod sig ikke kyse af de lærde litterater. Sangen blev brugt og sunget med glæde gennem alle årene.
I denne vinter har vi endnu ikke haft lange og strenge frostperioder, selvom den her først i februar, endelig viser sig. Men bag ved det våde og kolde venter et nyt forår og en ny påske, hvor vi igen skal fejre kristendommens største fest: Festen for livet, der
i Guds navn er stærkere end døden. Festen for ham,
der stod op af døde for at give os mod og håb til at
leve livet og håb om at kærligheden er stærkere end
alle trusler. Festen for, at glæden er mere sand og
virkelig end mismodet.
Du lille anemone, hvor er din skaber stor. Eller med
Grundtvigs ord, som heller ikke var bange for at
tage naturen og vores menneskelige glæde over det,
der lever og gror, i ed for troen på Jesu opstandelse
og det evige liv:
Som fuglekor i mark og
lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om
land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde

Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 8. marts
Sogneindsamling i alle sogne
Konfirmanderne samler ind til Folkekirkens Nødhjælps
”SLUT SULT” indsamling

________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 19. marts kl. 19.00
Koncert i Højslev Kirke
Dissing, Dissing, Las og Dissing giver koncert i Højslev Kirke
Fri entré
________________________________________________________________________________________________

Fredag den 27. marts kl. 16.30
Familiegudstjeneste i Højslev Kirke - Minikonfirmandafslutning
Familiegudstjeneste med opførelse af påskespil.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 30. april kl. 19.00
Gudstjeneste i Dommerby Kirke - Menighedsmøde og varme hveder
Efter gudstjenesten afholdes menighedsmøde i Graverhuset, hvor menighedsrådet serverer varme hveder og
vi synger foråret ind.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandag den 25. maj kl. 11.00
Pinse i Skive Anlæg
For ottende år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle
interesserede. Temaet er i år ”skabelse.nu” og grundtonen bliver gospel blandet med danske salmer.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menighedsrådsmøder i sognene
4. marts 2015 kl. 18.00 i Højslev Sognehus
7. maj 2015 kl. 18.00 i Graverhuset Dommerby
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaffeeftermiddage
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.45
Med Røde Kors i verdens brændpunkter
Sygeplejeske Lindy Lillelund vil i ord og billeder fortælle om de mange udfordringer en røde-kors udsendt
står overfor.
Lindy har været udsendt seks gange bl.a. til Sudan, Kenya og Afghanistan. Senest i 13-14, så oplevelserne er
meget nærværende.

Onsdag den 8. april 2015 kl. 13.45
Fra forstadstøs til folkekirkepræst.
Sognepræst Kirstine R. R. Rafn fra Vrejlev-Hæstrup Pastorat fortæller.
En fortælling om en ret uartig lille pige, der voksede op i en forstad til København i 1960’erne og 1970’erne.
En fortælling om narrestreger og ballade, der dog næsten altid endte godt - om en typisk forstadsfamilie, der
måske ikke var så typisk alligevel. Fortællingen er en blanding af morsomme episoder og den barske hverdag for et menneske, der fik et helt andet livsforløb end forventet. Beretningen slutter af med anekdoter fra
præstelivet i et landsogn i Vendsyssel.
Beretningen er meget ærlig og fortalt lige fra hjertet.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organist har 25 års jubilæum
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen
En maj dag i 1990 begyndte Ruth Dein som organist ved Højslev og Lundø kirker – siden har hun med ildhu gået til tangenterne. Siden er Dommerby kirke også kommet med. Det betyder, at hun startede sammen med
sognepræst John Melchiorsen. De havde 11 år sammen, inden sognepræst
Bjarke Møller-Sørensen kom. Vi håber, at Ruth spiller i mange år endnu.
Ruth er altid velforberedt, omhyggelig og interesseret i sit arbejde og er
igennem årene tit, om sommeren, set på sin cykel på vej mod en af kirkerne for at øve til weekendens gudstjenester. Udover at være klar ved orglet
til gudstjenester og kirkelige handlinger er Ruth også rigtig dygtig til
blomster, hvilket er kommet os til gode f.eks. ved pyntning af Højslev kirke til rigtig mange høstgudstjenester. Ruth er en ivrig historiefortæller,
hun er en del af Viborg fortællekreds. Når man laver en google-søgning
på nettet, er det billeder af ”vores” Ruth, som kommer frem og et link til,
hvordan man bestiller hende til dette samt en YouTube-video, hvor man
kan høre Ruth fortælle. Heldigvis giver hun sig også tid til at fortælle til
vores arrangementer og har ofte haft en god fortælling med, når vi er
mødtes i selskabeligt lag.
I de sidste mange år har Ruth delt sit organist job med Eva Frederiksen, så der også kan blive tid til at passe
familien. Ruth skal tit på langfart, når familien skal besøges. En søn i Norge og en bror i Canada har været
med til at give Ruth mange gode udenlandske oplevelser, som hun glad og gerne deler med os, når hun
kommer hjem til orglet igen.

Pinse i Anlægget

For ottende år i træk arrangerer sognene i Skive
Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg
for alle interesserede. Temaet er i år ”skabelse.nu”
og grundtonen bliver gospel blandet med danske
salmer.
Årets gudstjeneste har titlen ”Skabelse.nu”. Ved
gudstjenesten medvirker et til lejligheden sammensat gospelkor bestående af sangglade folk fra hele
området, og lige som sidste år bliver koret ledet af
gospel- og musicalsanger samt dirigent Ole Jørgensen.
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe. Husk
noget at sidde på og evt. under.

Korsangere søges!!
Vi vil gerne lave et stort og festligt gospelkor til den
årlige gudstjeneste i Skive anlæg, og derfor har vi
allieret os med gospel- og musicalsanger samt dirigent for Gospel D’Light Ole Jørgensen. Han vil stå
for fire øveaftener for alle, der har lyst til at synge i
det store gospelkor.
Vi vil gerne invitere dig til at være med i gospelkoret. Kom og deltag i mindst tre af øveaftenerne. Vi
øver i Skive Sognegård, Reberbanen 19, kl. 19 - ca.
21.30 på følgende datoer: onsdag d. 29/4, torsdag
7/5, onsdag 20/5 og torsdag 21/5.
Forhåndstilmelding til koret samt spørgsmål, kontakt kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen, Egeris: sognehuset@egeriskirke.dk eller 21 28 36
50. Oplys navn, telefonnr., e-mail og hvilken stemme
du synger.

Højslev, Dommerby og Lundø sogne
- i glæde og sorg
november 2014 - februar 2015

Døbte

Døde

16/11 Magnus Sigh Refsgaard
23/11 Dicte Wiinberg Holmgaard
6/12 Merle Brøndt Nørgård
11/1 Mia Tækker Tovgaard
18/1 August Nørfjand Stengaard
25/1 Oliver Lyngesen
25/1 Silja Mønsted Dam
1/2 Benjamin Flemming Laursen
Tillykke med dåben

Sogneindsamling 2015
Søndag d. 8. marts vil årets konfirmander deltage i
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.
Konfirmanderne vil forsøge at komme rundt til alle i
sognene i tidsrummet mellem kl. 12.00 og 15.30. Vi
håber, at I vil tage godt imod konfirmanderne.
Sogneindsamlingens motto er ”Slut sult”. Pengene
fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde mod sult blandt verdens fattigste.
Skulle I ikke være hjemme i tidsrummet, vil konfirmanderne aflevere et girokort i jeres postkasse eller I
kan Sms ”HÅB” til 1220 og støtte med 150 kr. (+ alm.
trafiktakst) eller swippe et bidrag på 50904040

Foto Thomas White

26/10 Sigrid Konradsen
9/11 Poul Risbank
12/11 Holger Lauge Troelsen
23/11 Ejner Alfred Svolgaard
1/12 Grethe Hansen Kristensen
5/12 Karen Margrethe Eriksen
9/12 Niels Jørgen Bjerre
16/12 Jens Peter Hede Pedersen
26/12 Kaj Martin Rosenvinge
31/12 Elin Jensen Pallesen
9/1 Irene Katrine Kristensen
24/1 Villy Nielsen
2/2 Anna Elisabeth Jakobsen
Ære være deres minde

Kirkebilen
Det er muligt at køre med kirkebil 2 gange i løbet
af måneden.
De 2 højmesser, hvor der er kirkebil til, vil være
markeret på gudstjenestelisten. En fyldt kirkebil
vil også give liv i kirken. Vi vil gerne opfordre til,
at de som ikke har mulighed for selv at komme til
kirke at tage med kirkebilen på disse valgte dage.
Kirkebilen
bestilles ved
at ringe til
Holger Dyhrberg på tlf.
20227380.

Konfirmander 2015
Dommerby Kirke den 26. april
kl. 9.00

Højslev Kirke den 3. maj
kl. 10.00

Julie Rasmussen

Markvænget 17

Niklas Præst

Ramsdahlsvej 30

Helena Brammer
Viktor Birkkjær Davidsen

Overmarkvej 67
Søbyvej 2M , st

Frederik Harrring Henriksen Østerrisvej 44

Tobias Lykke Fruergaard

Ørslevklostervej 7

Lasse Møller Jensen

Toftevej 12

Malene Schaltz Hoffmann

Viborgvej 206

Jacob Bilstrup

Ramsdahlsvej 99

Sigrid Amalia Højris

Sejstrupvej 10

Victor O. Krzyrosiak Jepsen

Ramsdahlsvej 63B

Kristoffer Kjær

Lundøvej 100

Martin Jacobsen

Fjordbjerg Ager 4

Rasmus Miltersen

Søbyvej 62

Mia Vad Jensen

Østerrisvej 21 , st

Julie Ulberg Nielsen

Ørslevklostervej 5

Marianne S. Nielsen

Hobrovej 34

Chris Møller Nørgaard

Lundøvej 67

kl. 10.30
Mads Høj Bøystrup

Kornmarksvej 13

Nikoline W. Nørgaard

Fjordbjerg Ager 16

Sofie Elmerdahl Damkjær

Ramsdahlsvej 95B

Johanne B. Nørmølle

Stadion Alle 27

Philip Damsgaard Hørup

Årsdalevej 3

Ea Charlotte Sigaard

Viborgvej 225C , 1 3

Frederik Vad L. Jakobsen

Bakkevej 14A

Schanne Foged Dürr Skov

Overmarkvej 35

Andreas Kjærsgaard

Østerrisvej 6

Cecilie Stengaard

Østerrisvej 15A

Niclas Mark Laursen

Banevænget 8

Sille Juul Holm

Overmarkvej 77

Frederik Berg Mikkelsen

Skolevej 36

Emma Baarstrøm Nielsen

Ramsdahlsvej 17

Anne-Sofie K. B Pedersen

Bygvej 3

Asger Slåttvik

Møllevænget 5

Trine Fruergaard Pedersen

Lundøvej 196

Karina Thomasen

Langmosevej 1, 1.tv

Signe Scherphof

Lundøvej 198

Maria Lund Hinnerup

Ramsdahlsvej 45

Lundø Kirke den 10. maj
kl. 10.00

Udstiller i Sognehuset
I foråret udstiller Ivan Gleitze Nielsen sine malerier i
Højslev Sognehus.

Konfirmationer 2016
Dommerby Kirke den 24. april
Højslev Kirke den 1. maj
Lundø Kirke den 8. maj

Konfirmationer 2017
Dommerby Kirke den 30. april
Højslev Kirke den 7. maj
Lundø Kirke den 14. maj

Koncert med Dissing, Dissing, Las og
Dissing i Højslev Kirke
Gennem mere end ti år har Povl Dissing, sønner og Las Nissen spillet koncerter og skabt album sammen. På
tværs af generationer har de fire musikere sammen skabt fornem dansksproget vise- og folkemusik med
blues og rockreferencer. De fire mestrer sammen at formidle iørefaldende og originale sange, der forener
tekst og musik i veloplagte koncerter. Nu har kvartetten også taget Povls gamle sange på repertoiret og det
er noget, der falder i publikums smag!
”Tingel tangel manden” befinder sig stadig iblandt os.
”Elle- sælle-fanten” er ikke uddød endnu
”Den grimmeste mand” kører stadig rundt i byen i sin jaguar
Og der bliver ved med at være kun ”25 minutter endnu ” selvom tiden for længst er gået …...
Povl Dissing, sønner og Las forener generationerne.

Gudstjenestetider i forandring
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen
Det kan nok ikke komme bag på de fleste, at det ikke er en kl. 9.00 gudstjeneste, som trækker de fleste sognebørn afsted til vore 3 kirker. Derfor har vi i menighedsrådene gennem et stykke tid diskuteret, hvad vi kunne
gøre ved det.
I slutningen af 2014 henvendte vi os til vores biskop Henrik Stubkjær for at få lov til at lave et forsøg med
anderledes tider. Derfor kommer der en prøveperiode 1. marts 2015 – 30. juni 2015, hvor vi i stedet for søndage kl. 9.00 – vil lave aftensgudstjenester om torsdagen på skift mellem de 3 kirker.
I perioden fra 1. marts til 30. april vil alle gudstjenesterne være kl. 19.00.
Fra 1. maj til 30. juni holdes gudstjenesterne i Dommerby kl. 17.00, mens det stadig vil være kl. 19.00 i Højslev og på Lundø.
Vi gør dette i håbet om, at flere har lyst til at komme og deltage. Når perioden er gået – altså juni måned
med, så evaluerer vi på vores erfaringer og finder så ud af om, der er grundlag for at ændre på tiderne permanent.
Nedenstående oversigt kan klippes ud og gemmes på opslagstavlen

__________________________________________________________________
Aftensgudstjenester i marts – maj i Dommerby, Højslev og Lundø kirker
5. marts
12. marts
19. marts
26. marts
9. april
16. april
23. april
30. april
7. maj
21. maj
28. maj

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
17.00

Dommerby
BMS
Højslev
BLA
Koncert Højslev Kirke med Dissing, Dissing, Las og Dissing.
Dommerby
BLA
Lundø
BLA
Dommerby
BMS
Højslev
BLA
Dommerby
BMS Efterfølgende menighedsmøde
Dommerby
BLA
Lundø
BMS
Dommerby
BMS

Konfirmandjubilæum

Den 27. marts 2015 er det 60 år siden, at pastor Kjær konfirmerede disse unge mennesker.
Bagerste række fra venstre: Ole Jørgensen, Åge Jensen, Villy Thomsen, Erling, Finn Nielsen, og David
Forreste række fra venstre: Ulla, Hanne Poulsen, Kaja Andersen, Jonna Vogt, Conny Svoldgaard, Anny Nielsen, Lisbeth Jensen og Tove Bertelsen.
Bagerst pastor Kjær.
Vi ønsker hjertelig tillykke med konfirmandjubilæet.
Billedet er venligst udlånt af Conny Kristensen

Kirkeskib i
Lundø Kirke
Den 8. februar 2015 blev ”Penalhuset” sat ind i Lundø Kirke. Kirkeskibet er skænket af Peter Nielsen og
skibsbyggeren er Henning Kristensen. På billedet
ses desuden brødrene Agner og Michael Østergaard, som var de sidste fiskerkarle på Lundø..
Efter indsættelsen var der festlig sammenkomst på
Savillas, hvor der blev fortalt om kirkeskibet og fiskerlivet omkring Limfjorden.

Nyttige numre i sognene
Navn

Telefonnr.

Sognepræst
Sognepræst oa

Præster
Bjarke Møller-Sørensen
Barbara Landmark

97537001
97539700

Højslev
Lundø
Dommerby

Gravere
Bent Nørgaard
Carsten Helligsø
Niels Jørgen Nielsen

51143416
22797057
96167060

Organister
Ruth Dein

97523246

Eva Frederiksen

97535779

Højslev - Dommerby
Menighedsråd
Formand
Hanne Jørgensen
Næstformand Thomas B. Adamsen
Kirkeværge Hø Kristian Fihl
Kirkeværge Do Mogens Sørensen
Niels F. Kristensen
Aase Jeppesen
Jette Pørtner
Grethe Bække
Else Baagøe Andersen

Formand
Næstformand
Kirkeværge

97536341
20656859
24631811
97535282
29880561
97535563
97537038
20435511
30544774

Kirsten Jeppesen

97536102

Lundø
Menighedsråd
Michael Østergaard Jensen
Flemming Kjølhede Sørensen
Peter Nielsen
Mette Krøyer
Ulla Kold Kristensen

97538157
97538316
97538372
97538762
61751291

Næste kirkeblad udkommer
20. maj 2015
Deadline for næste kirkeblad søndag den 3. maj
2015 på bok@km.dk

Sognepræsten træffes daglig undtagen mandag. Bedst mellem kl.
11.30 - 12.30.
Barbara Landmark træffes efter
aftale.
Henvendelse vedrørende attester,
dåb og vielse sker til kordegn
Bodil Kristensen på tlf. 97537001 i
åbningstiden.

Kontorets åbningstider
er tirsdag og torsdag
kl. 11.30—14.30

Mødeindkaldelser og referater fra
menighedsrådsmøder er tilgængelige i
Sognehuset.

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

