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Taknemmelighed
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen

En mand overtog en gammel forfalden gård. Markerne var groet til i ukrudt, nogle steder var de sågar sprunget i skov. Stuehuset og længerne var afskallede, tagene utætte, og mange af spærene var
rent ud rådne.
Manden gik til arbejdet med friske kræfter. Han ryddede markerne, pløjede og såede til. Mens kornet
voksede, murede, kalkede, tætnede og udskiftede
han på bygningerne. Så da høsten kom, stod gården
hvidkalket og net omkranset af gule, modne marker.
Den dag kornet var kommet i hus, kom sognets
præst forbi. Sammen betragtede de herligheden, og
præsten sagde da til
bonden: "Det er vel nok en prægtig gård, du har.
Husk nu at sige Gud tak for alt, hvad du har modtaget!" Det ville bonden huske, "men," tilføjede han,
"du skulle nu have set den, dengang Vorherre var
ene om at passe den."
To skal der til!
Gud giver det, der skal arbejdes med, og så er det op
til os at tage fat. Det ligger os lige for at tro, at vi er
ene om ansvaret, og at vi derfor også er ene om
æren, når arbejdet lykkes.
I dag færdes vi i en verden, hvor næsten alt er bearbejdet af menneskehånd. Når vi går ud ad døren om
morgenen, trykker vi på en knap og bilen er låst op.
Vi kører ud på vejen, der er
kantet med den ene virksomhed efter den anden.
Ved en af dem drejer vi ind og parkerer mellem de
andre sølvglimtende transportmidler. Vi går ind
gennem døren og finder vores plads bag skærmen.
Her færdes vi hjemmevant i et univers, der nok er
svært begribeligt for flertallet, men som dog er udtænkt af menneskehjerner.
Om aftenen sidder vi derhjemme i designersofaen,
vores velstimulerede børn sover deres søde søvn.
Og med fjernbetjeningen dæmper vi lyset, starter
kaffemaskinen og blænder op for fladskærmen.
Er det så så sært, at vi er selvbevidste. Mulighederne
er ubegrænsede. Der er ikke den forhindring, mennesket ikke kan overkomme eller den ting, mennesket ikke kan skabe. Det er fagre, nye menneskeskabte verden. Og hvem andre end mennesket skulle vi takke? Hvem andre skylder vi æren?

Det er sandt, at havde det ikke været for menneskets innovative, opfindsomme hjerne, så havde vi
stadig været på abeniveau. Men hvem gav os den
hjerne? Hvem satte bevægelsen i gang, så vi i dag er
jordens ubetinget højst begavede væsener?
To skal der til!
"I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden." Hvad
havde bonden været, hvis der ikke havde været en
mark at dyrke, hvis der ikke havde været frø, der
kunne spire, hvis jorden ikke rummede kalk, han
kunne rense og male murene med, hvis der ikke
havde været tømmer at udskifte det rådne med,
hvis han ikke havde været stærk og klog?
Han ville have været intet! Hvis ikke Gud havde
skabt himlen og jorden, ville alt have været tomhed
og øde. Gud skal ikke være ene om at passe det.
Han har givet os ansvaret for at forvalte hele herligheden. Derfor er det op til os at bruge de evner og
muligheder, han har lagt frem til os - eller nedlagt i
vores gener.
Men uden Gud var vi intet!
Bonden havde ret, da han sagde, at uden hans indsats, så havde der ikke været megen gård at beundre. Men præstens formaning var ikke malplaceret.
Den var ikke en nedvurdering af bondens slid og
snilde. Den var en opfordring til at huske Gud, som
havde givet bonden evnen til at udrette og materiale at udrette med.
Præsten ville kalde ydmygheden frem i bonden;
ikke en kuende ydmyghed, men en god ydmyghed,
der gav bonden fornemmelse af ikke at være alene i
en selvskabt verden, men forbundet med en gavmild, skabende og opretholdende Gud.

Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 20. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Højslev Kirke.
Højslev-Dommerby holder fælles høstgudstjeneste i Højslev Kirke kl. 10.30 ved
Bjarke Møller-Sørensen.
Efterfølgende inviteres menigheden på kirkefrokost i Sognehuset.
___________________________________________________________________________

Søndag den 20. september kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Lundø Kirke.
Bjarke Møller-Sørensen er prædikant. Efter gudstjenesten serveres kaffe på Savillas.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 1. november 2015
Alle Helgens gudstjenester.
Alle Helgen søndag er den dag, vi særligt mindes, de der er døde siden sidste Alle Helgen. Vi gør det i vore
kirker, ved at læse navnene op på de, der er døde og eller begravet i de tre sogne.
I år har vi gudstjeneste i følgende kirker – kl. 10.30 i Lundø Kirke, og kl. 16.00 i Højslev Kirke.
Gudstjenesten kl. 10.30 vil være en almindelig gudstjeneste, mens gudstjenesten kl. 16.00 vil være en mindegudstjeneste med fokus på eftertanke og mindet om de, der ikke mere er hos os.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 15. november kl. 16.30
Familiegudstjeneste i Højslev Kirke.
Der startes med en aktivitet kl. 16.30, gudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende aftensmad i Sognehuset.
Tilmelding på mail til bok@km.dk senest tirsdag den 3 november.
________________________________________________________________________________________________

Onsdag den 2. december kl. 19.00
Julekoncert i Højslev Kirke.
Vokal-gruppen Basix kan opleves ved en julekoncert i Højslev Kirke.
Mere information på næste side i bladet.
________________________________________________________________________________________________

Minikonfirmander 2015-2016
Årets minikonfirmander starter efter efterårsferien.
Der vil komme mere information på forældre-intra,
når tiden nærmer sig.
Minikonfirmander er et tilbud til alle som går i 3.
klasse, hvor vi gennem leg, opgaver og fortællinger
lærer bibelhistorien at kende og med søm, skruer og
perler laver ting der har med kristendom at gøre.
Hele forløbet slutter vi af med at indøve et skuespil,
som vi viser for familie og andre interesserede.
Vi glæder os til at se og være sammen med årets
minikonfirmander.
Mona Bruun Sørensen og Bjarke Møller-Sørensen
__________________________________________________________________________________________________________

Julekoncert i Højslev Kirke
Onsdag den 2. december kl. 19.00 er der julekoncert med
vokalgruppen Basix i Højslev Kirke.
Danmarks ubetingede bedste a capellagruppe har
nu i 13 år leveret julekoncertoplevelser ud over det
sædvanlige. Der kan forventes en koncert med
smukke versioner af de kendte og elskede juleklassikere samt nye, rørende originalkompositioner fra
gruppen selv.
Billetter koster 150,- og bestilles ved
henvendelse på mail: basixbillet@gmail.com
eller tlf. 20 27 34 48.
Evt. resterende billetter vil blive solgt ved
indgangen.

Et møde med Basix er ikke bare en koncertoplevelse
– det er et nærværende møde med seks tiltalende
personligheder, der med charme, hjerte, eftertænksomhed og tilstedeværelse fører os ind i musikken.
Og når det hele er ovre, har man som publikum ikke bare været til koncert med Basix, man har været
sammen med dem og en del af det hele!

Sogneturen 2015
Efter fru Pedersens kaffe og muffins gik turen over
Tvind og Vedersø til Thorsminde, hvor der var en
lille "strække ben" pause.
Sidste del af turen gik via Ramme og Lomborg gennem Klosterheden Plantage - med spor af bævere

Sogneudflugten d. 27. 6.
gik til fru Pedersens have vest for Vemb.
Vi ankom i regnvejr, men da de medbragte sandwicher var spist skinnede solen, vi kunne nyde den
smukke have med mange dejlige hyggekroge.
men ikke ulve - til Sevel Kro, hvor der var aftensmad med hamburgerryg og romfromage. Efter
kaffe med kransekage manglede kun hjemturen - alt
i alt en rigtig god udflugt.

Bruddal Gruppe
Lundøvej 108D, Højslev K

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

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.
Spejderliv skal opleves!
At være spejder er at opdage, at man er god til
mange flere ting, end man troede. Man lærer at klare sig i naturen, bliver godt beskidt og bliver en del
af et stort fællesskab!! Bruddal Gruppe er et godt
sted at være spejder.

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

Døbte
14/5
24/5
24/5
31/5
31/5
20/6
28/6
12/7
26/7

William Goul Nielsen
Laura Eriksen Riemenschneider
Karl Søvsø Gundelund Kjølhede
Nina Kathrine Krebs
Karl Telling Tolstrup
Esther Dalgaard Paulsen
Theodor Reinholdt Thoft Thomsen
Jakob Bak Fjordgaard Andersen
Aksel Vroue

Tillykke med dåben

Viede

Døde
14/5
22/5
30/5
31/5
15/6
18/6
28/6
21/7
22/7
27/7
30/7
6/8

Carla Olivia Pedersen
Marie Guldberg Jørgensen
Else Tranberg
Tove Solveig Kristensen
Ellen Elisabeth Laustsen
Poul Hoffmann
Lis Pedersen
Magda Ravn
Jette Kongsgaard Kristensen
Preben Husted
Ida Virkelyst Nielsen
Svend Gotfred Rasmussen

Ære være deres minde
27/6 Line Søgaard Thorsager
Martin Steen Christensen
11/7 Marianne Lundsby
Klaus Thomsen
Tillykke med vielsen

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.

____________________________________

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 14. november kl. 10.30 i Dommerby
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.

Efterårets udstiller i Sognehuset
Efterårets kunstner er Gunhild Tveen Rasmussen,
som fortæller følgende om sig selv.
Jeg er uddannet formningslærer, og har arbejdet
med faget i mange år.
Inspiration og lysten til at udtrykke mig i billeder
henter jeg i naturens skønhed og vildskab, men også
indtryk og oplevelser i min daglige tilværelse er en
væsentlig kilde til inspiration.
Mine billeder er ofte abstraktioner, hvor jeg gennem
en søgen gennem form og farver forsøger at give
udtryk for mine tanker og følelser.
Jeg er medlem af kunstnergruppen Fokus og har udstillet flere steder bl.a. på Limfjordens censurerede
udstilling på Gimsing Hovedgård ved Struer.

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.

Her et eksempel på Gunhild Tveen Rasmussens kunst.

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.

KIRKE I NUTID
Skrevet af Laust Torp Jensen
Hvordan skabte Gud manden og kvinden? Ud fra
en privat undersøgelse blandt venner og bekendte
er der ingen tvivl. Gud skabte manden ud af agerjordens muld og blæste livsånde i ham sådan som
det står beskrevet i 2. Mosebog. Gud kunne snart se,
at Adam som manden hed, havde brug for en medhjælp. Det var nemlig ikke godt for mennesket at
være ene. Derfor skabte han også alle dyrene, måske
der her kunne findes en medhjælp. Adam gav dyrene navne, men en medhjælp fandt han ikke. Derfor
tog Gud et af Adams ribben og byggede af ribbenet
den medhjælp Adam havde brug for. Adam gav
hende navnet kvinde - eller mandinde som kvinde
betyder i ordets oprindelige betydning på hebraisk.
Mange mange kvinder senere - sidst i 1960´erne blev en amerikansk kvinde både berømt og berygtet, da hun med tre pistolskud forsøgte at tage livet
at den kendte amerikanske kunstner Andy Warhold. Valarie Solanas hed hun. Warhold overlevede,
hun fik en dom til psykiatrisk behandling. På det
tidspunkt havde hun skrevet ”SCUM manifestet”
som udkom efter skuddramaet. En ekstrem feministisk oprører var Solanas. Hun flygtede hjemmefra
som 15-årig efter en forfærdelig barndom, voldtaget
og misbrugt af sin far. Hun læste psykologi på universitetet, ernærede sig som prostitueret og kom ind
i kunstnerkredsen omkring Andy Warhold i New
York. Et tumultarisk liv. Hendes bog er ikke for sarte sjæle og slet ikke for sarte mænd og den der ikke
er m inded for kældersort humor skal ikke læse den!
SCUM manifestet….Society for Cutting Up Men!
Overraskende var det - og måske alligevel ikke - i
Valerie Solanes´ bog at blive gjort opmærksom på,
at der i Bibelen ved siden af den ovenstående og
velkendte fortælling, findes yderligere en fortælling
om, hvordan Gud skabte manden og kvinden. Den
kendte står som nævnt at læse i 2. Mosebog, den
mindre kendte i 1. Mosebog.
I år skriver vi 2015 og i år bliver 100-året for kvinders valgret fejret og markeret på mange måder. Vi
kipper med flaget for ligestillingen mellem kvinder
og mænd og er hurtige på aftrækkeren, når vi ser
ulighed mellem mænd og kvinder i mere patriarkalske kulturer.
Fortællingen i 2. Mosebog er tydeligvis opstået i en
sådan patriarkalsk kultur. Kvinden er mandens
medhjælp, ja hun er endda skabt ud af ham som en

del af ham, og selv om bibelske tekster ikke skal måles på hvilket kvindesyn de udtrykker, så er fortællingen i 1. Mosebog alligevel påfaldende anderledes.
Det er den ved at være helt kort og præcis, og næsten befriende stærkt udtrykt i få ord. Her er ikke
brug for forklaringer om hvordan og hvoraf. At læse
den er som at smække et vindue op den første forårsdag: ”Og Gud skabte mennesket i sit billede; i
Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem.” Sådan! Længere er den ikke. I al
sin ubegribelighed står det sort på hvidt, uforstyrret
af al udenomssnak: Gud skabte manden og kvinden. ”Lad os gøre mennesket i vort billede” havde
han sagt ”så de ligner os til at herske over havets
fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden.”
Og bagefter velsignede han de to med en påmindelse om at blive frugtbare og mangfoldige.

Valerie Solanas

Grunden til at fortællingen omtales i feministen
Solanes´s bog er selvfølgelig, at kvinden her skabes
som mandens ligestillede. Her er hun ikke hans
medhjælp eller skabt ud af ham eller af ham, men
hun er skabt af Gud sådan som manden er skabt af
Gud og sammen står de ved siden af hinanden som
mennesker.
Det kan ikke overraske at den patriarkalske fortæl-

KIRKE I NUTID
ling om manden og kvinden fra 2. Mosebog ikke er
blevet anfægtet i tidens løb eftersom Danmark indtil
for ikke så mange år siden var et udpræget patriarkalsk samfund, som ingen satte spørgsmålstegn ved
heller ikke kvinderne for sådan var det jo. Manden
først!
Indtil nogle ”bindegale” kvinder som Valerie Solanas i 1960´erne ”skejede ud” og ”råbte op” i protest
mod den undertrykkelse de oplevede. Solanas selv
blev kun en parentes i det oprør. Hun blev sat fri i
1971, blev siden indlagt flere gange på psykiatriske
hospitaler og døde syg og elendig som junkie og
misbruger i 1988 på et slumhotel i San Francisco.
Men den kvindebevægelse hun havde været med til
at sparke i gang trak i de følgende årtier tæppet væk
under det patriarkalske samfund. Mænd og kvinder
skulle stilles lige og nu i 2015 tænkes ligestilling ind
i enhver lovgivning.
Det kan være svært for den enkelte i parforhold, på
arbejdspladser osv., men ingen slipper i dag godt
fra at stigmatisere kvinden som mandens medhjælp!

Derfor vil det være ganske befriende og i takt med
tiden at få 1. Mosebogs fortælling om manden og
kvinden frem i lyset.
Her sidder de begge på tronen for sammen ”at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og
alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden”.
Lad os sammen gøre det, og lad os sammen gøre
det med større forstand end vi hidtil har gjort.

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

Hjertestarter i Højslev Kirkeby

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

Hjertestarteren sidder i den gamle telefonboks
ved Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby,
Lundøvej 46, 7840 Højslev.

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

30119752

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
den 25. november 2015
Deadline for næste kirkeblad
søndag den 1. november 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

