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Arrangeret af Folkekirken i Skive Kommune

At hade døden
Skrevet af Sørine Gotfredsen

Det forlyder, at omkring 20 procent af danskerne
ønsker dødsstraffen genindført. Det er et højt tal set i
lyset af, at vi længe hovedsageligt har forbundet
denne praksis med lande, der rummer et ganske andet menneskesyn end vores. Dødsstraf findes i forskelligartede samfund, men jeg vil hævde, at der
eksisterer en klar uoverensstemmelse mellem kristen kultur og dette at gå ind for, at et menneske
skal lade livet for sin forbrydelse. For kristendommen er så ubetinget fortaler for liv og nåde, at tanken om at dræbe som straf ikke giver mening. Og på
intet tidspunkt står dette mere klart end i påskedagene, hvor døden sættes på sin rette plads som underlagt livet. Det sker som bekendt påskemorgen, da
graven viste sig at være tom, og den bevægelse tog
fart, der siden har defineret menneskers liv over hele kloden. Livets sejr vundet gennem Guds tilgivelse
er kernen i påskens budskab, og fordi mennesket
her ophøjes som den udvalgte skabning, burde det
være svært at forene vores tilværelse med en praksis, der dikterer, at man gerne må slå ihjel.
Dette gælder også, når det handler om aktiv dødshjælp, og den voksende opbakning hertil indikerer,
at vi befinder os i en periode, hvor friheden til at dø
haler ind på pligten til at leve. Det er frem for alt
hævdelsen af den enkeltes frie valg, der styrer argumentationen blandt de, der går ind for aktiv dødshjælp, og det er mange. Cirka 70 procent af befolkningen er rede til i udvalgte øjeblikke at vægte retten
til at dø højere end opgaven at leve, og der er sket
meget, siden Grundtvig udfoldede sine tanker angående døden som den store fjende, der altid skal forsages. I en prædiken til langfredag i 1850 skriver

han: ”Heraf lærer vi da, at vi som Christne ikke blot
har Lov til at hade Døden, men at vi maae nødvendig hade den i samme Grad, som vi elsker Vorherre
Jesus Christus, saa at naar vi elsker ham med en
fuldkommen Kiærlighed, da maae vi ogsaa hade
Døden med et fuldkomment Had…” Man kan ikke
lade være med at se vore dages opbakning til aktiv
dødshjælp som en ret dramatisk bevægelse væk fra
den ubetingede pligtfølelse overfor livet og i retning
af punktet, hvor frihedstænkningen sejrer over alt.
Med Jesu opstandelse i påsken meddeles det os, at
vi tager grundlæggende fejl, når vi ikke til fulde føler pligt til at ære livet. Jeg vil ikke forsimple problematikken, og ingen ved, hvad man selv ville gøre,
hvis man sad på sengekanten som vidne til et menneskes lidelse. Men tidens kamp for retten til at dø
er paradoksal i et kristent samfund og viser, hvordan den individuelle frihed er i færd med at blive
mere guddommelig end Gud selv og i sin ophøjelse
snart kan sætte enhver instans til vægs. En genindførelse af dødsstraffen vil næppe ske foreløbig, da
tanken ligger de fleste fjernt, men aktiv dødshjælp
kan hurtigt blive virkelighed i Danmark. Derfor kan
man med Grundtvig i tankerne passende spørge sig
selv, om det mon er muligt i længden ubetinget at
respektere livet, hvis man ikke i samme åndedrag
ser døden som den største fjende. Påskebudskabet
handler om præcis dette. Om hadet til dødens mørke og kærligheden til livets vilje, og vi har brug for
at høre det igen og igen. Ellers kan vi på umærkelig
vis bevæge os derhen, hvor vi tillader døden at indtage livets plads.
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Kommende arrangementer
i sognene
Tirsdag den 15. marts kl. 16.30
Afslutning minikonfirmander i Højslev Sognehus
Påske-spil i sognehuset for forældre og øvrige interesserede kl. 16.30.
Der afsluttes med en bid mad.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 9753 7001 senest torsdag den 10. marts.

________________________________________________________________________________________________

Skærtorsdag den 24. marts kl. 18.00
Påskegudstjeneste i Lundø Kirke.
Efterfølgende spisning (lammesteg) på Savillas.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag den 17. marts til
Ulla Kristensen, tlf. 6175 1291,
eller Peter Nielsen, tlf. 9753 8372 / 3066 0486
________________________________________________________________________________________________

Påskedag søndag den 27. marts kl. 19.00
Påske i Højslev Kirke
Stillegudstjeneste, hvor vi med salmesang og stilhed lader påskens begivenheder og betydning bundfælde
sig. Der serveres kaffe i tårnet.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 10. april 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 5. april.
________________________________________________________________________________________________

Mandag den 16. maj 2016 kl. 11.00
Pinse i Anlægget
Traditionen tro afholdes der 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri i Skive Anlæg.
Se mere på side 11
________________________________________________________________________________________________.

Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.00
Koncert i Dommerby Kirke
Forårskoncert med Kulturrøddernes kor,
ledet af Grethe Kvistgaard.
Efterfølgende serveres kaffe i Graverhuset.
_________________________________________________________
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Kaffeeftermiddag marts
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 13.45
”Ensomhed mig truer - jeg stormed ud og købte øl”.
Jørgen Frost vil ud fra dette emne underholde. Han vil give eksempler på den mangfoldighed tilværelsen
består af, når mennesker mødes. Eksemplerne henter han fra sit møde med mennesker han traf i de 30 år,
han var sognepræst, samt mennesker han mødte tidligere i sit liv.
Det bliver både alvorligt og fornøjeligt.
__________________________________________________________________________________________________________

”Himmelske Dage”
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en
nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra
den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”,
løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt
til hovedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens
ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som udgøres af
den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens kirker,
forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man kan
kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper
og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på
www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

Kirkebilen
Da vores nuværende kirkebilsordning er ophørt, er menighedsrådet
ved at finde en ny kirkebilsordning.
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende søndage.
27. marts, 10. april og 22. maj.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
torsdagen før mellem 11.30 og 14.30.
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Glimt fra sognene

Koncert med Klitmøller Gospelkor i Dommerby Kirke
__________________________________________________

Minikonfirmanderne løser opgaver.
__________________________________________________

Fra konfirmandernes ”Superheltekursus”

Fra konfirmandernes ”Superheltekursus”

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.
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

SCT. GEORGS GILDET
ET FÆLLESSKAB FOR
ALLE VOKSNE PÅ
SPEJDERBEVÆGELSENS
IDEGRUNDLAG
97535380
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
november 2015 - februar 2016

Døbte

Viede
28/11 Maria Plejdrup Jensen
Per Hawtorn Mortensen

28/11 Emil Hawtorn Plejdrup
29/11 Nicolai Bjerregaard Poulsen
6/12 Mikkel Lund Kølsen
20/12 Karla Brøndum Nederby
27/12 Lauge Kastrup Løndal
10/1 Jens Reinhold Pedersen
31/1 Mathias Trangbæk Nørgaard
31/1 Athene Heltzen Lynggaard
31/1 Penelope Heltzen Lynggaard

Tillykke med vielsen

Døde
30/11 Edith Alice Stigsen
19/12 Aage Nielsen
17/1 Poul Erik Rosenvinge
28/1 Svend Oluf Nielsen
4/2 Mike Lars Rasmus Rasmussen

Tillykke med dåben

Ære være deres minde

Sogneindsamling 2016
Søndag den 13. 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.
Overskriften for årets sogneindsamling i år er
”Del med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal
vi investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens
uddannelses- og sundhedsniveau
Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på
lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og
familier at få færre børn.

I Etiopien opsamler en ny dam regnvand, så kvæghyrderne ikke længere behøver at vandre med deres
dyr i tørtiden. Det betyder færre konflikter med naboerne – og børnene kan blive i skolen hele året.

Skulle I ikke være hjemme i tidsrummet, vil konfirmanderne aflevere et girokort i jeres postkasse eller I
kan Sms ”DEL” til 1911 og støtte med 150 kr. (+ alm.
trafiktakst) eller swippe et bidrag på 50904040

Foto: Tinbit Amare Dejene
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Konfirmander 2016
Dommerby Kirke den 24.. april
Kl. 9.00
Marcus Breiner

Bygvej 2

Nadja Trillingsgaard Clemmensen

Ådalsvænget 17

Sofie Schelle Hvoldal

Teglværksvej 20

Patrick Nørgaard Kristensen

Søbyvej 2L

Sofie Lind Pedersen

Ulkærvej 4

Asta Fruergaard Rosenvinge

Anemonevej 46

Oliver Kaastrup Østergaard

Søbyvej 2N, 1 3

Kl. 10.30
Silja Marie Pilgaard Brich

Fjordbjerg Ager 28

Cathrine Abildtrup Christensen

Højslevgårdsvej 1

Emilie Nygaard Frosch

Rugbakken 8

Mathilde Lindgaard Henning

Toftevej 14

Højslev Kirke den 1. maj
Kl. 10.00

Sissel Damsgaard Hørup

Årsdalevej 3

Oliver Maarbjerg Boll

Ørslevklostervej 9

Mathilde Nygaard Krogh

Ramsdahlsvej 65A

Rikke Thodberg Gregersen

Lundøvej 126

Lars Lunddorf

Kærvang 7

Isabell Rudbeck Jørgensen

Lundøvej 127

Søren Lunddorf

Kløvervej 20

Andrea Hermansdottir Søe Larsen Lundøvej 59

Selma Meier Marker

Gamskærvej 10

Nicolaj Valentin Overgård

Mathilde Lysdal Norrbohm

Ramsdahlsvej 33

Sofie Schmidt

Ramsdahlsvej 9

Simon Lindberg Svendsen

Ramsdahlsvej 51

Lundø Kirke den 8. maj
Kl. 10.00

Julie Søderkvist Thomsen-Tarp

Banevænget 2B

Mads Kjølhede Kjær

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

Konfirmationer 2018
Dommerby Kirke den 29. april
Højslev Kirke den 6. maj
Lundø Kirke den 13. maj
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Hulgårdvej 32

Lundøvej 170

Ny udstiller i Sognehuset
Indlæg af Tove Andreasen
Portrætmaleri har altid interesseret mig.

fordybelse, der skulle til og med anvisninger fra
en lærebog om, hvordan man tegner ansigter i tegneserier, gik jeg i gang med at male portrætter.
Mine nærmeste omgivelser har derefter påvirket
mig til at blive ved og derefter til at prøve at
udstille mine værker rundt omkring.
For at tilskueren kunne få en fornemmelse af, at malerierne rent faktisk ligner de personer, jeg
ønsker at portrættere, valgte jeg så også at male
kendte personer.
Men i den sammenhæng var det ikke lige gyldigt,
hvilke personer og udtryk jeg valgte. Det skulle
være ansigter af mennesker, der havde levet. Det er
Michael Falch et tydeligt eksempel på. Eller
ansigtet skulle havde karakter, som Clement Kjersgaard.
Jeg har på det seneste kastet mig over andre motiver
som hav og fjord. Der kræver lidt andre
færdigheder. Det er dog stadig meget naturtro, det
jeg fremstiller, da jeg ikke er færdig med at
finpudse evnen til at opfatte, og male det jeg ser.
Håber I vil glædes en stund, over mine værker i
Højslev Kirkeby og er der ønsker om yderligere
information findes jeg på www.vrouebo.dk og på
facebook under fjends portrætmaler.

Hele mit liv har jeg været stor beundrer af de kunstnere, der kunne male portætter. Det var i første
omgang kunstnere fra Racken, min fødegn i Vãrmland, som mine forældre levede iblandt, der kom
til at prægede min kunstforståelse. Senere blev det
Skagensmalerne og de store udenlandske
impressionister der fascinerede mig.
Men livet skulle først tage en helt anden drejning,
inden jeg selv begyndte at male.
Først til søs som radiotelegrafist i 70erne, så 20 år i
Amu systemet som lærer, for at ende i
folkeskolen i de sidste 7 år af mit arbejdsliv, hvor
billedkunstundervisningen ledte mig tilbage til
det, jeg som ganske ung havde drømt om. Nemlig at
blive billedkunstner.
Da arbejdslivet sluttede, var der plads nok til den

Hjertestarter i Højslev Kirkeby

Hjertestarteren sidder i den gamle telefonboks
ved Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby,
Lundøvej 46, 7840 Højslev.
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2. pinsedag i Skive Anlæg 2016
For niende år i træk arrangerer sognene i Skive
Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg
for alle interesserede. Årets gudstjeneste har titlen
”Pinse på tværs” og sætter i ord, musik, sang og
dans fokus på kirkens globale fællesskab.
Ved gudstjenesten medvirker en gruppe rutinerede
kirkedansere fra Århus, og så håber vi, at vi kan
samle en masse danseglade folk fra vores eget område til også at være med - se nedenstående. Desuden
bidrager den congolesiske menighed ”The Living
Water” med bøn og sang.
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe. Husk
noget at sidde på og evt. under.
________________________________________________________________________________________________

Vi har brug for dig
oversættelse til engelsk, hvis der skulle være behov
for dette.
Vi øver på følgende aftener: torsdag d. 28. april og
12. maj kl. 18-21 i Egeris sognehus og kirke. Medbring gerne selv en forfriskning til kaffepausen. Ellers kan det købes på stedet til rimelige priser.
Har du spørgsmål vedr. danseaftenerne er du velkommen til at kontakte Helmi Jensen, tlf 40125244,
mail: helmi.paivi.jens@gmail.com

Som en del af pinsegudstjenesten i Skive anlæg vil
vi gerne lave et stort og glædesfyldt fællesoptrin
med dans og bevægelse. Derfor vil vi gerne invitere
til to workshops, hvor vi igennem leg, dans og enkle bevægelser vil arbejde med mødet mellem mennesker og fællesskaber på tværs. Vi vil arbejde med
kroppen i bevægelse, kroppen i mødet med den anden og kroppen i bøn.
Vi får inspiration fra to kirkedansere fra Århus, og
sammen skaber vi et fælles udtryk til optrinnet samt
øver enkle bevægelser til fællesdans.
Alle aldre, børn og voksne m/k kan deltage. Der
kræves ingen forudsætninger - kun lysten til at lege
og bevæge dig sammen med andre J. Undervisningen foregår på dansk, men der er mulighed for

Tilmelding senest d. 24. april til Heidi Rasmussen,
kirke- og kulturmedarbejder ved Egeris kirke, tlf.
21283650, mail: sognehuset@egeriskirke.dk
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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. maj 2016
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 2. maj 2016.
Indlæg modtages på bok@km.dk
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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

