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Regnbuen
Skrevet af Barbara Landmark

Vinterens mørke er over os. Hvordan sprede mørket? Når vi ser en regnbue, så bliver vi mindet om
forbindelsen mellem Gud og mennesker. På nogle af
bibelens første sider hører vi om, at Gud sætter
regnbuen på himlen som et tegn til Noa og hans efterkommere om ikke at ville sende en syndflod over
jorden igen. Regnbuens farver følger os kirkeåret
igennem. Vi begynder kirkeåret med violet. Der er
advent tidens farve. Advent er tiden, hvor vi forbereder os på julen. Kirkeåret ender med den grønne
farve, det er trinitatistiden (treenigheden Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd).
I eventyrene hører vi om, at der står en guldkrukke
for enden af regnbuen. Det er en skjult skat. Hvordan finde skatten og gøre brug af den?
Vi kan f.eks. lade regnbuen minde os om at turde
leve alle livets facetter ud. Turde knytte bånd til andre mennesker, selvom det gør ondt at miste. Regnbuen kan minde os om, at vi skal bevare håbet og
troen på, at livet og kærligheden er stærkere end
mørke og død. Regnbuen kan få os til at huske, at
tilgivelse er som et kronblad på kærlighedens
blomst. Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive. Tilgivelse er en god gave at benytte
sig af. Tilgivelse gør det muligt at slippe fortidens
smerte, så nuets glæde kan komme til sin ret. Det er
en selvfølge, at vi vasker os, når kroppen er blevet
snavset. Som legemet har brug for vand og sæbe,
sådan har sjælen også brug for at blive renset ved at
tage imod tilgivelsens gave. Derfor fejrer vi nadveren ved hver højmesse i kirken.
Mens jeg skriver dette, har jeg
lige fået en email fra WAP
( World Animal Protection), som
fortæller, at 80 rejseselskaber på
verdensplan har stoppet med at
tilbyde elefantridning og shows
med vilde dyr. Med andre ord
det nytter noget at protestere
mod og gøre opmærksom på,
hvad der er dyremishandling.
Jeg har ikke været klar over, at
elefantridning var forbundet
med så stor smerte for en elefant.

En regnbue forbinder himmel og jord, Gud og menneske. Ord kan også skabe forbindelsen mellem
himmel og jord, Gud og menneske. Med ord kan vi
f.eks. dele verden op i 3 dele. Der er den del, som
jeg fatter sympati for. Den består af mennesker og
steder, som jeg kan lide. Den anden del bryder jeg
mig ikke om, den består af mennesker af en anden
mening end min, steder, som jeg ikke synes om.
Den del af verden nærer jeg antipati imod. Den
tredje del af verden, er den del, som jeg ikke kender,
som er mig ligegyldig og som jeg møder med apati.
Heroverfor står så ordet, som Jesus Kristus repræsenterer. Jesus deler ikke verden op i tre dele. For
Jesus er verden en. For Gud har skabt verden ud af
intet. Gud har skabt lys og mørke. Og Gud så, at det
var godt. Derfor ser Jesus på verden med empati,
det betyder medfølelse – indlevelse. De mennesker i
Det nye Testamente, der søger hjælp hos Jesus, oplever alle sammen, at de er noget værd.
Kærlighedens lys skinner på dem og de bliver glade
og raske. Kan vi slippe vores sympatier, antipatier
og apatier og nå frem til at leve med empati, så gør
vi en forskel til det bedre, hvor vi færdes.
Dagene bliver kortere og kortere, men vi kan tænde
lys og sprede mørket. Og vi kan tale medfølende
ord til andre og til os selv. Vi kan tro på og give videre at ”Gud elskede verden, at han gav sin søn den
enbårne, for at enhver, der tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.” (Joh.3,16).

Kommende arrangementer
i sognene
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.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 6. december kl. 19.00
Gospelkoncert.
Klitmøller Gospelkor giver koncert i Dommerby kirke.
Koncerten varer ca. 1 time
Derefter kaffebord i Graverhuset, hvor koret også synger et par sange.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 13. december kl. 14.00
Luciagudstjeneste i Lundø Kirke.
Gudstjenesten begynder med Luciaoptog af børnene fra Lundø. Bjarke Møller-Sørensen er prædikant.
Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i Forsamlingshuset.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 13. december 2015 kl. 19.00
”Syng julen ind” i Højslev Kirke
Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddal-spejderne. Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.
Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.
________________________________________________________________________________________________

Skole- og Børnehavejul i kirkerne.
Mange børn skal til gudstjeneste op mod jul.
Børnehaverne Troldegården og Troldebakken vil deltage i gudstjeneste i Dommerby Kirke torsdag den 17.
december kl. 10.00.
Højslev Skoles elever kommer til gudstjeneste i Højslev Kirke fredag den 18. december, 0.-6. klasse kl. 9.15 og
7.-9. klasse kl. 10.00.
________________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.00
”Kyndelmisse” i Dommerby Kirke
Vi markerer lysets tilbagekomst ved en stille meditativ gudstjeneste med tid til eftertanke.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med fastelavnsboller og kaffe.

Julekoncert i Højslev Kirke
Onsdag den 2. december kl. 19.00 er der julekoncert med
vokalgruppen Basix i Højslev Kirke.
Et af Danmarks 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!

__________________________________________________________________________________________________________

Kaffeeftermiddage dec., jan. og feb.
Onsdag den 9. december 2015 kl. 11.30 - 15.30.
”Julehygge”.
Vi holder juleafslutning med frokost, ris á la mande, mandelgaver, frugt, kaffe og pebernødder. Der vil være
underholdning og Bjarke Møller-Sørensen læser en julehistorie.
Pris: 100 kr.
Tilmelding til Ulla Kristensen, tlf. 6175 1291 senest den 2. december.
Kaffebussen kører denne dag fra Dommerby Kirke kl. 10.45 og hjem fra Sognehuset kl. 15.30.
Præcise opsamlingssteder aftales ved tilmeldingen.
______________________________

Onsdag den 13. januar 2016 kl. 13.45
”Musik, fællessang og fortællinger”.
Hygum bondeorkester underholder. Orkestret består af 5 - 7 melemmer.
De har et afvekslende program med muntre historier over landsbylivet i hastig forandring. Disse krydres
med folkemusik, viser og fællessang.
______________________________

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 13.45
”På tur i Indien”.
Elly og Ejvind Navntoft fortæller og viser billeder fra deres rejse rundt i det nordvestlige Indien. Rejsen foretog de sammen med 2 andre i en taxa.
___________________________

Glimt fra sognene

Ca. 110 mennesker hørte Finn Nørbygaards gribende fortælling om dæmonerne og englene i sit liv.
Foredraget fandt sted i Højslev Kirke den 22. oktober.
_________________________________________________________________________________________________________

Fra Alle helgen gudstjenesten i Højslev Kirke.

Fra Høstgudstjenesten.

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
august - november 2015

Døbte
23/8 Mia Sander Olesen
29/8 Oskar Svenstrup Skov
20/9 Valdemar Kristian Bundgaard Laigaard
18/10 Sofia Nielsen
14/11 Wilma Haubo Bom
14/11 Albert Røeggen Dyrberg
14/11 Oskar Ligaard Alsing Knorborg

Tillykke med dåben

Viede
15/8 Tina Pedersen
Mikael Binderup Pedersen
5/9 Anne Margrethe Poulsen
Benny Larsen

Døde
20/8 Kirsten Harritz
27/8 Berrit Mellerup
29/8 Erling Kjeldsen
2/9 Peter Laustsen
12/9 Karen Marie Vestergaard Kristensen
16/9 Egon Svendsen
26/9 Leif Kjær
7/10 Leo Anton Jensen
9/10 Lars Erik Nielsen
25/10 Vagner Kudahl Pedersen
26/10 Inga Poulsen
27/10 Børge Nielsen
28/10 Viggo Kjeldsen

Ære være deres minde
____________________________________

Lørdagsdåb

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.

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 27. februar 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.

Nye gudstjenestetider
I foråret søgte menighedsrådene biskoppen om at
ændre på gudstjenestetiderne. Hvilket som bekendt
gjorde, at der var en fast aftengudstjeneste hver torsdag og kun en om søndagen. Menighedsrådene har
nu fået analyseret deltagerantallet, både for prøveperioden og for tiden med ”gamle” gudstjenestetider.
Menighedsrådene har derfor besluttet, at der må
”nye tider” til. Det er ikke, de voldsom store ændringer det i første omgang kommer til at betyde. I
hoved træk er ændringerne, at der kommer flere
gudstjenester søndag formiddag i Dommerby kirke
og lidt færre i Højslev og Lundø kirker.
De lidt færre gudstjenester i Højslev og Lundø vil
blive forsøgt erstattet af lidt flere særlige gudstjenester som spaghetti-, skærtorsdag aften-, alle helgen-,
grillgudstjeneste og lignende
Menighedsrådene håber, I vil tage godt imod og
bakke op om de nye tider, så kirkelivet og gudstjenesterne ikke yderligere i fremtiden skal ændres eller i værste fald nedskæres.

________________________________________________________________________________________________

Ny klokke til
Lundø Kirke
Ved det årlige eftersyn af kirkeklokken i 2015 er der
konstateret en revne indvendig i klokken.
Sammenholdt med at klokken allerede har været
svejset, synes en ny svejsning af klokken ikke at være en god løsning. En bedre løsning, med garanti for
holdbarhed, er en ny klokke.
Den gamle klokke er støbt år 1866 af Brødrene Meilstrup i Randers. Klokken har tidligere været revnet i
1936 og svejset af August Nielsen.
Bommen blev restaureret og beslagene fornyet i
1996, hvor også nye bjælker blev monteret. Klokken
har haft automatisk ringeanlæg siden 2008.
Der arbejdes på sagen med anskaffelse af en ny
klokke.
I den mellemliggende periode er der opsat en midlertidig klokke.

Konfirmander 1979
Udlånt af Kirsten Christensen.

1. række: Kristian Harritz, Tommy Ramsdahl, Allan Birch, Jan Thesbj erg, Hans Grønbæk, Eric Nielsen, Eva Charlotte Bunch, Kirsten Hahn
Andersen, Per Nedergaard, Bjarne Liborius Rasmussen, Per Hansen Burchardt, Nina Mogensen, Annemette Nørgaard. 2. række: Jonna S. Jensen, Rita Lægaard Jensen, Dorthe Jespersen, Helle Holmgaard Madsen, Betina Rosenvinge, Kirsten Christensen, Jette Skou, Susanne Tang Christensen, Eva Lykke Frydenlund, Anja Jensen, Lone Søe, Bente Lindgren Hansen, Eva Riis, Jette Ulberg Andersen, Jeanette Hougaard Nielsen
3. række: Kj ersten Poulsen, Torben Strodl Andersen, Jørgen Lykke Poulsen, Niels Ole Bj erre, Vagn Erling Sørensen, Lone Glensvig, Gitte
Møllenberg, Joan Pedersen, Ingelise Frederiksen, Jutta Pedersen, Lotte Ulberg Andersen, Gitte Kristensen, Allan Würtz, Kurt Gamskjær, Holger
Ravn, Anders Christian Poulsen, Leif Silkjær Bageste række: Provst Hans Krogh Nielsen, Henrik Plougmand Bærtelsen, Peter Sørensen, John
Serup Jensen, Kim Johansen, Jens D. Kjeldsen, Michael Kronborg, Jan Høgh Pedersen, Niels Rauff Hansen, René Storgaard Madsen, Anders
Thorning, Claus Vestergaard, Jan Brydsø, Tom Mathiesen, Svend Åge Høj, Torben Madsen, Ole Vistisen

Digitale registreringer
Omsorgs- og ansvarserklæring:
Har du fået barn og du ikke er gift, skal der registreres en far til dit barn.
Det foregår ved, at du logger ind på www.borger.dk
her indtaster du oplysningerne om faderen, hvorefter han vil få en mail med et link til siden, hvor han
med sit Nem-ID skal bekræfte at han er faderen..
Dette skal gøres inden barnet er fyldt 14 dage, ellers
overgives sagen til Statsforvaltningen.
Navngivning:
Navngivning af dit barn skal ligeledes anmeldes på
www.borger.dk. Anmeldelsen skal signeres med
Nem-ID af begge forældre.
Navneændring:
Navneændringer anmeldes på www.borger.dk
En navneændring koster kr. 510,- dog er navneændring på vielsesdagen gratis.

Dødsfald:
Dødsfaldet registreres digitalt af lægen, anmodning
om begravelse eller ligbrænding indtastes på
www.borger.dk, det kan evt. være en bedemand,
som foretager indtastningen.

Se flere vejledninger på www.borger.dk
Eller kontakt kirkekontoret på tlf. 9753 7001

Links:
www.hdl-kirker.dk
www.skiveprovsti.dk
www.viborgstift.dk

________________________________________________________________________________________________

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

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.
På modstående side ses billedet 1979.

På forhånd tak.

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 24. februar 2016
Deadline for næste kirkeblad er
onsdag den 3. februar2016.
Indlæg modtages 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

