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GÅ DIREKTE TIL KILDEN OG
SMAG PÅ VANDET SELV.
Skrevet af Barbara Landmark
Det lyder måske som en selvfølge, men nogle gange
glemmer vi nok at gå direkte til kilden og smage på
vandet selv. Vi lader os nøje med surrogater, selvom
vi sagtens kan få fat i den ægte vare.
Med andre ord: Gå i kirke og syng med på salmerne
og fold hænderne i bøn. Sang giver fællesskab mellem Gud og ens medmennesker. Oplevelsen af kirkerummet ledsaget af dejlig orgelmusik kan give
fornyet energi til dagligdagen, så ens hund får et
ekstra klap og gåtur, når vi kommer hjem fra kirke.
Måske får vi også overskud til at ringe og sige et opmuntrende ord til en ven, et familiemedlem eller en
kollega. Det tredobbelte kærlighedsbud: ”Du skal
elske Herren din Gud og din næste som dig selv,” er
ment som en konkret handling, der skal udføres.
”Hvordan elske Gud?” Vi elsker Gud ved at glædes
over Guds skaberværk og drage omsorg for det.
Brorsons salme ”Op al den ting” fortæller om livets
mangfoldighed og forunderlighed.

Sommeren er den tid, hvor det er let at glædes over
Guds skaberværk i form af blomster, fuglesang og
solskin. Sikke en kreativitet, der ligger bag al det,
som ikke er skabt af menneskehænder, men af Gud.
Lever vi med opladt sind, ser vi dagens mange muligheder for at være glad og taknemmelig. Det skulle nødig gå os som manden, der falder i sit snørebånd og derfor går glip af at mødes med sin ungdomsven. Lærer manden nu af sin fejl, så vil han
ikke længere sjuske med at binde sit snørebånd.
Han vil nemlig gerne gribe de chancer for gode oplevelser, som hver dag ofte byder på.
”Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at
tilgive”, måske fordi det er nemt at fejle og svært at
tilgive. På T.V. ser vi det færdige produkt, men
eventuelle fejl kan være redigeret bort.
Engang optrådte jeg i fjernsynet i 2 minutter i dansen Les Lancier, der lå tre dages dans fra morgen til
aften til grund.
”Tro kan flytte bjerge”, bjerge af tvivl og frygt. ”Tro
kan flytte bjerge”. Det kan den, fordi Gud gjorde det
umulige muligt ved, at Jesus Kristus stod op af graven.
Der er styrke i de foldende hænder. Bøn kan gøre
en forskel i vores liv. I Schweiz på banegården i byen Zürich har en handicappet dame siddet i 20 år og
bedt for de togrejsende, der går forbi hende.
Jeg tror, at ingen af os vil drømme om at lade være
med at tage brusebad, når vi er snavsede. Sjælen
har også brug for at blive ren. Sjælen bliver ren ved
at bede om tilgivelse og ved at bede for vore medmennesker.
Gud blæste liv i Adam, så Adam blev en levende
sjæl. Når vi trækker vejret, bliver den usynlige luft
bindeled mellem vores legeme og sjæl.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage 12. juni, 10. juli og 7. august.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
torsdagen før mellem 11.30 og 14.30.
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Kommende arrangementer
i sognene
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 18.30
Sognearrangement med grill i præstegårdshaven
Vi begynder med en lille gudstjeneste i præstegårdshaven. Derefter er der hyggeligt samvær hvor menighedsrådene er vært med en grillpølse og vin/vand.
Alle er meget velkomne.
_______________________________________________________________________________________________

Lørdag den 11. juni kl. 9.00
Gudstjeneste ved Byfesten i Højslev Kirkeby
Der afholdes gudstjeneste i Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på rundstykker.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 26. juni kl. 19.00
Aften/Grill-gudstjeneste i Lundø Kirke
Bjarke Møller-Sørensen er prædikant. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med grillpølser og et lille
glas. I forbindelse hermed afholdes det årlige menighedsmøde.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 11. august kl. 19.30
Koncert med ”De 3 fløjter” i Lundø Kirke
Fløjtetrioen ”De 3 fløjter” spiller fortolkninger af nogle af
den klassiske musiks mest elskede temaer.
Se mere på side 4.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 14. august 2016
Sogneudflugt - eftermiddagstur
Turen går i år til Herregården Hessel. Denne dag er høstdag på Hessel med levendegørelse alle steder.
Her vises hvordan høsten foregik i gamle dage og hvordan der holdtes høstgilde med folkedans.
Se evt. mere på www.herregaarden-hessel.dk
Afgang kl. 12.00 fra Dommerby, kaffe kl. 14.00 derefter rundvisning, aftensmaden spises på Farsø Kro.
Tilmelding til Ulla Kristensen, tlf. 61751291 el. 21499384 senest den 7. august.
Pris 200 kr.
________________________________________________________________________________________________.

Søndag den 28. 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 side 4
________________________________________________________________________________________________
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Konfirmander 2016-2017
Søndag d. 28. 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.
Den første uge efter skolens sommerferie vil der, 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 tilmelding til den 28. august.
På vores hjemmeside ”hdl-kirker.dk” under konfirmander/konfirmand 2017, 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 en Facebook gruppe for konfirmanderne, I er som forældre velkomne til at blive medlem af gruppen.
I kan allerede nu melde jer ind i gruppen, som hedder ”HDL-konf 2017”.
Jeg glæder mig til at møde jer søndag den 28. august.
Bjarke Møller-Sørensen

Klassiske Perler i Lundø kirke
Torsdag d. 11 august kl.19.30 afholder Lundø kirke koncert
med ensemblet De 3 fløjter
Lundø kirke danner torsdag aften rammen om en koncert, der præsenterer den vidunderlige komponist og
musiker Steve Dobrogosz’ inspirerende og fantasifulde fortolkninger af nogle af den klassiske musiks mest
elskede temaer. Arrangementerne er skrevet direkte til den succesfulde fløjtetrio ”De 3 fløjter”, med Birgit
Sofia Kjær på alt- tværfløjte, Birgitte Moos Farsø på den sjældne og imponerende bas-tværfløjte og Susanne
Klausen på tværfløjte og piccolo. Koncertprogrammets klassiske perler er arrangementer af Griegs Peer
Gynt, Mozarts Tryllefløjten, J.S. Bachs h-moll suite Nielsen Suite og Sicilienne af G. Faure. Trioens særkende
er kombinationen af de forskellige tværfløjtetyper, der tilsammen åbner for en smuk og intens klangverden.
Med de forskellige fløjtetyper i sving har De 3 fløjters hus-arrangør Steve Dobrogosz skabt nogle eventyrlige
arrangementer, der sætter de kendte klassikere i et nyt legende lys.
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Jul i Højslev Præstegård i 1945
En artikel bragt i Skive Folkeblad den 24. december 1993.
Skrevet af M.E. Mathiessen
1. del
De fleste mennesker har en drøm om at opleve en
jul, som den er beskrevet i gamle julefortællinger
eller i film som ”Jul i den gamle købmandsgård”
eller klassikeren ”Jul i Nøddebo Præstegård”.
I 1945 Havde jeg som 16-årig gymnasiast sammen
med min yngre broder og min mor en juleferie i
Højslev ved Skive, hvor mange elementer fra julefortællingerne og julefilmene optrådte.
Stedet for juleopholdet var mere nøjagtigt præstegården i Højslev Kirkeby, hvor min onkel, gift med
min faster, residerede som provst ombølget af en
respekt, som man kun fandt mage til i enevældstiden.
I præstegården omfattede beboerne en med mig næsten jævnaldrende kusine, en lokal ung tjenestepige
samt provstens ældre broder, der for en periode
havde taget ophold efter at have mistet sin kone.
Som det hører sig til, var rejsen til stedet meget lang
og besværlig. Efter den tyske besættelse var jernbanedriften noget skrantende, så rejsen fra Odense til
Højslev, der i dag tager 2-3 timer, varede over 10
timer på grund af ophold og togskift.
Da vi endelig nåede frem, hvor det i øvrigt var begyndt at sne, blev vi meget overstrømmende modtaget af provsten, der var mødt op på stationen med
sin gamle Ford 31. Samme bil var det lidt af en oplevelse at køre i, i det mindste med provsten som fører, da han konsekvent holdt bilen i tredje gear,
hvilket ved start og op ad bakker gav speciel kænguro-agtig kørsel. Provstens varme velkomst skulle
man i øvrigt nyde, da han i reglen efter kort tid helt
overså sine gæsters tilstedeværelse og søgte tilflugt i
sit studerekammer.
Efter ankomsten til præstegården blev vi bespist og
anbragt i et stort gæsteværelse, hvor sengene med
enorme store og tunge dyner var opvarmet med
gammeldags varmedunke. Dagens anstrengelser
bevirkede, at vi hurtigt faldt i søvn, indtil vi brutalt
blev vækket af provstens cellospil.
Det skete hver morgen for resten af ferien; baggrunden var, at musikværelset lå under gæsteværelset
og provsten som øvetid til et nyligt optaget cellospil
havde tidsrummet 5-7 hver morgen.
Juleaftensdag var det udtalt snevejr, så den traditionelle kulisse i form af et smukt vinterklædt landskab var helt efter bogen. Om formiddagen var jeg
sammen med min kusine rundt i sognet for at besø-

ge nogle af de lokale gamle med små gaver.
Et enkelt af disse besøg står stadig tydeligt i min
erindring, nemlig besøget hos gamle Birte. Hun var
en gammel meget lille kone, der hvert år ved juletid
bagte småkager til sognets børn og nød her igennem en vis goodwill. Gamle Birte boede i sognets
mindste hus, hvor alt var i miniformat, loftshøjden i
stuen var næppe meget over 160 cm. Efter at have
afleveret en lille gave i form af et julehæfte, blev vi
beværtet med saftevand og småkager. Den følgende
samtale blev for mit vedkommende noget besværet
af, at gamle Birte talte det originale gamle jyske mål
samt en udtalt tunghørhed, som blev forsøgt afhjulpet ved hjælp af et blankpudset messinghørerør,
som vi på skift råbte ned i.
Resten af juleaftensdag forløb med gudstjeneste i
Lundø Kirke, der denne dag stod for tur. Julemiddagen var gåsesteg og ris a l’amande. Ved det tændte juletræ sad vi omkring og nåede gennem samtlige julesalmer. Når vi ikke gik rundt om juletræet,
der var anbragt i et af dagligstuens hjørner, var det
for at undgå, at julen fik for verdsligt et præg. Julegaverne var få og små, men tiden krævede ikke store gaver.
Til gengæld kunne man glæde sig over, at der i alle
stuer duftede juleagtigt af en blanding af tørverøg
og syltede kvæder, en type mundgodt, som min faster altid fremstillede til julen.
Det lidt barske udevejr i form af kulde og sne gjorde
at de indendørs aktiviteter var højst prioriterede,
det var for de ældres vedkommende bridge, medens min broder og jeg var henvist til læsning, der
var naturligvis ikke TV dengang. Der var også rigeligt at tage fat på, da provsten havde købt næsten
alle de bøger, der var udgivet om den tyske besættelse og modstandskampen.
2. del bringes i næste kirkeblad
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
februar - maj 2016

Døbte

Viede & velsignede

14/2 Clara Sofie Mønsted Krogh
27/2 Viktor Finderup
27/2 August Stenholt Lassen
28/2 Amelia Stilling Bimler
28/2 Silas Jesper Jensen
27/3 Isabella Stengaard
27/3 Oliver Stengaard
27/3 Lucca Kjærside Nielsen
22/4 Mads Schmidt Kjeldsen
5/5 Olivia Nielsen

16/4 Lissa Juliane Birkkjær
Glenn Højmose
5/5 Helen Nielsen
Søren Nielsen

Tillykke med vielsen

Døde
11/2
14/2
21/2
2/3
13/3

Tillykke med dåben

Kjeld Ingolf Kristiansen
Peder Sønderby Sørensen
Andreas Madsen Damgaard
Laura Anne Marie Aakjær Jensen
Katy Kristiane Svendsen

____________________________________

Lørdagsdåb

Ære være deres minde

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 25. juni kl. 10.30 i Dommerby Kirke
og den 27. 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.

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

6

Bagerste række: Sognepr. Bjarke Møller-Sørensen, Lars Lunddorf, Patrick Nørgaard Kristensen, Simon Lindberg Svendsen, Marcus Breiner, Søren Lunddorf.
Mellemste række: Oliver Kaastrup Østergaard, Sofie Schmidt, Emilie Nygaard Frosch, Mathilde Lindgaard Henning, Mathilde Nygaard Krogh, Cathrine
Abildtrup Christensen, Asta Fruergaard Rosenvinge, sognepr. Barbara Landmark.
Forreste række: Sissel Damsgaard Hørup, Sofie Schelle Hvoldal, Sofie Lind Pedersen, Julie Søderkvist Thomsen-Tarp, Nadja Trillingsgaard Clemmensen, Silja
Marie Pilgaard Brich.

Konfirmander
Dommerby Kirke 2016
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Konfirmander 2016
Højslev og Lundø kirker

Bagerste række. Sognepr. Bjarke Møller-Sørensen, Nicolaj
Valentin Overgård, Oliver Maarbjerg Boll.
Forreste række: Isabell Rudbeck Jørgensen, Rikke Thodberg Gregersen og Andrea Hermansdottir Søe Larsen.

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

Mads Kjølhede Kjær og sognepr. Bjarke Møller-Sørensen
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Konfirmander 16. april 1950
Fotograferet foran præstegården den 16. februar 1950

________________________________________________________________________________________________

25 af konfirmanderne på billedet har afholdt 50 års
jubilæumsfest i april 2000. Dagen begyndte i konfirmandstuen i Højslev Præstegård. Sognepræst John
Melchiorsen afholdt en lille gudstjeneste og dagen
afsluttedes med middag på Benta’s Cafeteria.
16 af konfirmanderne mødtes igen i 2010 til 60 års
konfirmationsjubilæum. Dette møde foregik på
Dalsgaards Antik.
Se mere på hjemmesiden www.hdl-kirker.dk

Hjertestarter i Højslev Kirkeby

Hjertestarteren sidder i den gamle telefonboks
ved Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby,
Lundøvej 46, 7840 Højslev.
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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 24. august 2016
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 1.august 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

