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Sommer i Danmark

”Kloge ord”
Skrevet af Barbara Landmark

Vi er efter påske, men da død og skyld følger os kirkeåret igennem, kommer hermed min prædiken fra
Langfredag.
”Jeg vil ikke skylde nogen noget.” Men spørgsmålet
er, om det er muligt. Selv hvis man befinder sig på
en øde ø, skylder man at sige tak til kilden, der giver
en vand at drikke. Man skylder at sige tak til træet,
som har frugter, man kan spise. Pilatus vasker sine
hænder for at gøre sig fri for skyld i Jesu korsfæstelse. Salmedigteren Kingo indrømmer sin skyld, som
vi sang om i salmen ”Rettens spir det alt er brækket.”
”Mine synder dommen skrev
og dig hen til døden rev,
Og når på din dom jeg grunder,
ser jeg alt mit segl der under.”
Skyld rummer både det positive, at vi skylder at sige
tak og det negative, at vi kan handle ondt og derved
pådrage os skyld.
Pilatus flygter fra skylden ved at vaske sine hænder,
Kingo indrømmer sin skyld.
Hvem var skyld i flyulykken d.24.marts over de
franske alper? Hvem tager ansvaret, når alle de involverede er døde?
Den franske anklagemyndighed er ikke i tvivl, det
er andenpilotens skyld. Den europæiske pilotforening siger, at det er for tidlig at placere skylden på
kun en person. Den negative skyld tynger, hvordan
slippe fri?
Ja, man kan skyde skylden på samfundet eller man
kan skyde skylden på ens hårde barndom. Man kan
også påtage sig mere skyld end godt er.
Forældre kan føle skyld over ikke at have været gode nok, mens tid var. Nu er børnene voksne og får
til opgave at få forældrene til at føle sig gode nok.
I det øjeblik man påtager sig skyld, giver det også en
fornemmelse af magt. Når Jesus tager alle menneskers skyld på sig, så betyder det, at vi ikke længere
sidder fast i skylden. Vi kan komme videre, selvom
vi bliver skyldige i noget ondt. Skyld er ikke noget,
som vi kan frasige os, men noget, der kan tilgives.
Det er for vores skyld, at Jesus hænger på korset.
Skylden kan ikke lyves væk, den må bæres. Vi skal
ikke bære andres skyld, for det har Jesus Kristus
gjort, men vi skal bære vores egen. Når vi følger ef-

ter Jesus Kristus, vil det sige, at vi står ved den
skyld, som uvægerlig kommer.
Vi forsoner os med det faktum, at vi er ufuldkomne
mennesker. Vi forsoner os med det faktum, at vi
lever uden for paradisets have. Vi lever i en verden,
hvor der er torn og tidsel. Der er lidelse, sorg og
død, alligevel består kirkegården ikke bare af døde
mennesker. Der er blomster, træer og fugle på en
kirkegård. Langfredag er ikke bare smerten og sorgens dag, hvor Jesus råber: ”Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig? ”
Langfredag er også håbets dag, hvor Jesus siger til
den ene røver: ”I dag skal du være med mig i paradis.” Officerens ord : ”Sandelig den mand var Guds
søn” viser frem til lyset Påskedag. Døden og mørket
får ikke det sidste ord Langfredag. Det kan være en
glæde på trods. De pårørende til de forulykkede
mennesker d.24.marts sidder efter al sandsynlighed
i langfredags mørke, men de har sikkert alle sammen tændt et lys.
Det er vigtig at huske at tænde lys, når sorg og mørke omgiver os. Afdøde personer kan også være en
hjælp til at klare at komme videre i modgang.
Her er et eksempel:
”Da han er 7 år gammel, bliver hans familie sat på
gaden og han bliver sendt ud at tjene. Som 9 årig
dør hans mor. Da han er 22 år gammel, går det firma, som han arbejder for konkurs og han mister sit
job. Som 23 årig stiller han op som kandidat til statens lovgivende forsamling, men han taber.
24 år gammel låner han penge til at starte et firma
sammen med en ven. Inden for et år går firmaet
konkurs. Alt, hvad
han ejer og har, tager de lokale myndigheder.
Hans partner dør
og han overtager
dermed også partnerens gæld i firmaet. De næste
mange år bruger
han til at betale
gælden af. Som 25
årig stiller han igen

Kommende arrangementer
i sognene
Lørdag den 13. juni kl. 9.00
Gudstjeneste ved Byfesten i Højslev Kirkeby
Der afholdes gudstjeneste i Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på rundstykker.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 25. juni kl. 19.00
Aften/Grillgudstjeneste og menighedsmøde i Lundø Kirke
Bjarke Møller-Sørensen er prædikant. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med grillpølser og et lille
glas. Derefter afholdes det årlige menighedsmøde i kirken.
________________________________________________________________________________________________

Lørdag den 27. juni 2015
Sogneudflugt
Turen går i år til Fru Pedersens have i Vemb, Flamingo Naturpark i Gørding og en tur rundt i den vestjyske
natur.
Aftensmaden spises på Sevel Kro.
Tidspunkter, tilmelding og pris kommer i dagspressen.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 13. august kl. 19.00
Sommerkoncert Lundø Kirke
Koncert med de to landsbyorganister fra Lemvig-egnen Christian Risgaard og Søren Christensen.
Se mere på næste side.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Søndag den 23. august kl. 10.30
Konfirmandopstart i Højslev Kirke
Gudstjeneste i Højslev Kirke kl. 10.30 efterfulgt af let frokost og orientering i Sognehuset.
Se mere på næste side.
________________________________________________________________________________________________
op til statens lovgivende forsamling. Denne gang
vinder han. Han bliver forlovet og alt tegner lyst og
lykkeligt. Lige inden brylluppet dør hans kommende brud. 27 år gammel får han nervesammenbrud
og en depression. Som 29 årig stiller han op som formand for statens lovgivende forsamling, men han
taber. 34 år gammel fører han kampagne for at komme ind i den amerikanske kongres, men han taber.
Som 35 årig stiller han op igen og vinder. 39 år gammel bliver han igen arbejdsløs. Som 40 årig søger
han om ansættelse på et kontor, men han får afslag.
45 år gammel stiller han op til det amerikanske senat, men han taber. Det samme gentager sig, da han

er 49 år. Som 51 årig efter et liv fuld af skuffelser og
nederlag bliver Abraham Lincoln valgt som U.S.A.´s
16.præsident. Han når at være præsident i 4 år, inden han bliver snigmyrdet. Han leder landet igennem borgerkrigen mellem syd og nord. Han formår
at holde landet samlet, stopper slaveriet og holder
idealerne:
Ligestilling – frihed og demokrati i hævd. Han anses
for en af de største præsidenter U.S.A. har haft.
Hvis langfredags mørke og sorg overvælder os, så
skal vi tænde et lys, så vi kan se Jesus på korset og
sige med officeren: ”Sandelig den mand er Guds
søn.” Amen

Grundlovsmøde –
hvorfor ikke i år?
Der har været en fast tradition gennem mange i vores sogne for at holde grundlovsmøde. Det er egentlig en
god tradition, men det har været svært at få sognebørnene til at bakke op om det. Derfor har vi i vores fællesråd for Højslev-Dommerby og Lundø menighedsråd besluttet ikke at gennemføre det i 2015. Jeg hører
selvfølgelig gerne fra jer, hvis I mener vi skal genoptage traditionen i 2016, så vil jeg tage jeres holdninger
med til de andre rådsmedlemmer.
Hanne Jørgensen, Formand for Højslev-Dommerby menighedsråd
________________________________________________________________________________________________

Konfirmander 2015-2016
Søndag d. 23. august begynder konfirmationsundervisningen. Vi begynder med gudstjeneste i Højslev kirke. Efterfølgende vil der være en let frokost i sognehuset for konfirmander og forældre, hvor I vil få informationer om forløbet.
Efter Sommerferien vil der, den første uge, blive lagt to sedler på skolens intranet vedr. det kommende års
konfirmationsforberedelse.
Den ene seddel vil jeg bede jer udfylde og returnere via den mail som fremgår af sedlen. Den anden seddel
vil indeholde lidt praktiske oplysninger om datoer og om nødvendigt framelding til d. 23. august.
På vores hjemmeside ”hdl-kirker.dk under konfirmander/konfirmand 2016, ligge de informationer vi sender
ud, bl.a. bestilling af konfirmationsbillede, når den tid kommer, ol. Da vi ikke længere sender fysiske sedler
ud er det nødvendig at I løbende følger med på hjemmesiden.
Vi har I år som forsøg haft en Facebook gruppe for konfirmanderne, dette vil vi fortsætte med i det kommende år. I er som forældre velkomne til at blive medlem af gruppen. I kan allerede nu melde jer ind i gruppen, som hedder ”HDL-konf 2016”.
Jeg glæder mig til at møde jer søndag d. 23. august.
Bjarke Møller-Sørensen
________________________________________________________________________________________________

Koncert i Lundø Kirke
torsdag d. 13. august
med Christian Risgaard og Søren Christensen, to landsbyorganister fra Lemvig-egnen.
Christian Risgaard er oprindelig uddannet på konservatoriet i Aalborg som almen musikpædagog og har
senere taget organisteksamen fra Vestervig. Han har virket og virker
stadig som musiker og komponist indenfor teater, folke- og klassisk
musik. Spiller orgel, klaver, violin og hardingfele.
Søren Christensen har en fortid som lærer og folkemusiker inden han
tog organisteksamen fra Vestervig. Har siden fungeret som organist,
musiker, visesanger og foredragsholder. Spiller orgel, klaver og harmonika.
Deres fælles repertoire består af klassiske værker for orgel/klaver og
violin, egne kompositioner, folkemusik og arrangementer af populære
melodier af blandt andet Evert Taube og Ketil Bjørnstad. Koncerten
vil byde på lidt af hvert udsat for diverse instrumenter, og der vil
også være indlagt et par fællessalmer - altsammen efter mottoet: “Det
er så yndigt, når de følges ad.”

Konfirmationsjubilæum
27. marts 2015
Her et billede, der blev taget den 27 marts 2015, af konfirmations holdet, der holdt 60 års konfirmations jubilæum. Der var mødt 21 tidligere konfirmander op på dagen. Vi havde en fantastisk dag, først i kirken, hvor
Bjarke Møller Sørensen havde sørget for orgelspil og kirkesanger og han holdt en god prædiken for os.
Vi sluttede af i sognehuset, som var stillet til rådighed for os. Her blev der snakket og hygget.
Tak til alle der mødte op.

På billedet ses fra venstre på bagerste række: Kirsten Krog, Erling Storgård, Bjarne Lund, Ole Jørgensen, Gert Sørensen,
Kristian Andersen, Kaje Hansen, Åge Jensen, Tove Larsen og Bjarke Møller-Sørensen.
Midterste række: Jonna Jørgensen, David Kristensen, Bente Sønderby, Kirsten Pedersen, Villy Thomsen, Gert Nielsen og
Anny Kristensen.
Forreste række: Conny Kristensen, Kristine Pedersen, Bodil Nielsen, Anne Skov og Irene Kristensen.

Bruddal Gruppe
Lundøvej 108D, Højslev K
Bævere, 0.-1. kl. Tirsdag 17.00 -18.30
Ulve, 2.- 3. kl. Onsdag 17.00 – 18.30
Spejdere, 4. – op: Mandag 18.30 – 20.30
Kontakt:
Gruppeleder Pia Eskildsen tlf.: 97537164
KFUM-spejderne
er tilknyttet den danske folkekirke.

SCT. GEORGS GILDET
ET FÆLLESSKAB FOR
ALLE VOKSNE PÅ
SPEJDERBEVÆGELSENS
IDEGRUNDLAG
97535380

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

Døbte
21/2
21/2
29/3
29/3
5/4
6/4

Esben Dølby Dahl Pedersen
Martin Jacobsen
Mie Dølby Lund
Villas Mæng Mikkelsen
Emma Vindskov Nielsen
Sebastian Foged Dybro

Døde

18/4 Lene Nielsen
Jørgen Østergaard Nielsen

5/2
13/2
18/2
20/2
2/3
3/3
6/3
10/3
15/3
8/4
9/4
16/4
1/5
9/5
9/5

Tillykke med vielsen

Ære være deres minde

Tillykke med dåben

Viede

Elna Kirstine Mortensen
Svend Emil Mortensen
Edith Kristensen
Maren Elisabeth Marx
Hans Otto Holmgaard
Gudrun Jensen
Anna Marie Bollerup Jessen
Ole Jessen
Kaj Kristensen
Hans Clemmensen
Villy Andersen
Ole Borup
Otto Mikael Jensen
Erna Rosa Korsgaard
Eva Hørup

____________________________________

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 22. august kl. 10.30 i Højslev Kirke.
Dåbsgudstjenesten er en helt almindelig gudstjeneste, der foregår en lørdag, og den er som alle andre
gudstjenester åben for alle.
Gudstjenesten vil have specielt fokus på dåben. Hvis
der ikke er anmeldt nogen børn, der skal døbes den
lørdag, hvor vi holder lørdagsdåb, er der ingen
gudstjeneste. Dette vil blive bekendtgjort fra prædikestolen den foregående søndag.

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
Lundø Kirke

Efterlysning
Vi ønsker at få gamle konfirmationsbilleder på vores
hjemmeside, så derfor: Har du dit konfirmationsbillede? vil vi gerne låne det, så det kan scannes og
sættes på siden. Vi vil gerne have navneoplysninger
på konfirmanderne. Ring til kontoret for nærmere
aftale på 97537001.
Her et eksempel fra vinteren 1955.

Signe Scherphof , Bjarke Møller-Sørensen og Trine
Fruergaard Pedersen.

På forhånd tak.

Sms / mail-service
i sognene
Vi laver en masse forskellige arrangementer og møder. Her vil vi gerne være sikre på, at alle vores sognebørn husker alle disse arrangementer blandt alle de andre spændende arrangementer som foregår.
Derfor vil vi gerne indsamle e-mail og mobilnumre på alle, som er interesserede i at modtage informationer
fra os.
Så send dit mobilnummer eller din e-mail til hoejslev.sogn@km.dk , så vil vi sørge for at der kommer en besked til dig, når der er nye arrangementer og møder på vej.

Konfirmander 2015
Dommerby Kirke

Bagerste række: Bjarke Møller Sørensen, Mads Høj Bøystrup, Jacob Bilstrup, Andreas Kjærsgaard, Philip
Damsgaard Hørup og Frederik Berg Mikkelsen.
Midterste række: Lasse Møller Jensen, Niclas Mark Laursen, Frederik Harring Henriksen, Frederik Vad
Lysholt Jakobsen, Viktor Overgaard Krzyrosiak Jepsen, Niklas Præst, Martin Jacobsen, Barbara Landmark og
Asger Slåttvik.
Forreste række: Sofie Elmerdahl Damkjær, Karina Thomasen, Mia Vad Jensen, Julie Rasmussen og
Anne-Sofie Kjeldgaard Bach Pedersen.
Siddende foran: Emma Baarstrøm Nielsen og Maria Lund Hinnerup.

Konfirmationer 2016

Konfirmationer 2017

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

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

Konfirmander 2015
Højslev Kirke

Bagerste række: Bjarke Møller-Sørensen, Kristoffer Kjær, Viktor Birkkjær Davidsen, Rasmus Miltersen og
Tobias Lykke Fruergaard.
Midterste række: Chris Møller Nørgaard, Johanne Baadsgaard Nørmølle, Ea Charlotte Sigaard, Schanne Foged Dürr Skov, Sille Juul Holm, Sigrid Amalia Højris og Barbara Landmark.
Forreste række: Cecilie Stengaard, Nikoline Walentin Nørgaard, Malene Schaltz Hoffmann, Helena
Brammer, Julie Ulberg Nielsen og Marianne Spanggaard Nielsen.

Konfirmationer 2018
Dommerby Kirke den 29. april
Højslev Kirke den 6. maj
Lundø Kirke den 13. maj

Alle konfirmander
ønskes hjertelig
tillykke med
konfirmationen.

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
26. august 2015
Deadline for næste kirkeblad søndag den
2.august 2015 på bok@km.dk

Sognepræst Bjarke MøllerSørensen træffes daglig undtagen
mandag.
Bedst mellem kl. 11.30 - 12.30.
Sognepræst Barbara Landmark
træffes efter telefonisk 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

Referater fra menighedsrådsmøder er
tilgængelige på hjemmesiden.

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

