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Trinitatis, festløs eller?
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen

Trinitatis, lad vor kirkeårstid hedde, hvad den vil:
At gå ind i sognets sanghus
kalder den os højlydt til!

skikkelser. Trinitatistiden er med andre ord, den
tid, hvor Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd,
skal forkyndes
Trinitatis tiden er den længste af kirkeårets tider, og
samtidig er det også den af kirkens tider, som kan
være sværest at sætte på én formel, fordi ingen af de
store fester falder i trinitatis tiden. Det har da også
fået nogen til lidt opgivende, at kalde den for den
festløse tid, fordi jul påske og pinse, kirkens ubestridte højtider, alle falder i første halvdel af kirkeåret før trinitatis. Men det er en forkert måde, at stille tingene op på.
For det første er hver søndag en fest, hvorfor der
også fejres gudstjeneste hver søndag. Vi nøjes jo ikke med at fejre gudstjeneste jul påske og pinse!!
For det andet kan vi sige, at det er først nu, hvor vi
har haft de store fester, at vi for alvor kan og skal til
at folde hele evangeliet ud. Nu har vi jo fået alt materialet fra jul, påske og pinse, til at evangeliet kan
males med hele farvepaletten taget i brug!! Trinitatis
tiden fortæller os kort fortalt om livet her på jord
efter, at Guds søn, der kom til verden julenat, døde
og opstod i påsken og i pinsen sendte sin Helligånd
til verden, for at evangeliet skulle forkyndes. Efter
pinse har han fuldendt sin gerning for os. Nu skal
der så i trinitatistiden forkyndes om ham, der delte
liv og skæbne med os.
Kirkeåret er inddelt i farver og trinitatis tidens farve
den grønne. Det er symbolet på håbet, livet og væksten. Nu skal evangeliet forkyndes til menigheden,
så ordet kan slå rod og håbet og livet kan vokse.
Trinitatistiden er ikke den festløse tid. Det er derimod den hverdag, der har fået sin kraft af festerne,
og som derved kan skabe lovsangskor, som det
hedder i Jørgen Michaelsens salme, når vi kaldes til
at gå ind i sognets kirke til trinitatis' levende gudstjeneste.
Trinitatis, højtidsnavnet
gådefuldt omkring os svøbt:
dybt i det er til Gud Fader,
Søn og Helligånd vi døbt!
Lad da sommerhelligdage
samle os om det Guds ord,
som af hverdagsrøster højlydt
skaber rigets lovsangskor.

At gå ind til ham, der åbner
rummet højt og frit om alt,
hvad vi er og ved og lever
som vi skabtes, som vi faldt!
Trinitatis, højtidsnavnet
gådefuldt omkring os svøbt:
dybt i det er til Gud Fader,
Søn og Helligånd vi døbt!
Lad da sommerhelligdag
samle os om det Guds ord,
som af hverdagsrøster højlydt
skaber rigets lovsangskor!
Sådan lyder fire af versene af Jørgen Michaelsens
trinitatis salme, der ikke kom med i vores salmebog,
men som findes i Tillæg til den Danske Salmebog.
Og med de ord, er trinitatis tiden slået an for os.
Ligesom vi har et "kalenderår", har vi også et
"kirkeår". Kalenderåret begynder som bekendt 1.
januar, mens "kirkeåret" har en lidt anden tidsregning, den begynder med 1. søndag i advent, der er
kirkens nytår. Hvor kalender årets tid er bestemmende ved, at tiden hele tiden går og aldrig kommer igen, kan man sige, at kirkeåret er en tid der
kommer os i møde. Kirkeåret er som en cirkel af tilbagevende festdage og højtider, først og fremmest
den lange række af søndage.
Inden for denne cirkel, kan kirkeåret så deles op i to
halvdele, hvor 1. halvdel begynder med 1. søndag i
advent og strækker sig helt hen til pinse og slutter 1.
halvdel af kirkeåret af med Trinitatis søndag. 2.
halvdel begynder 1. søndag efter trinitatis, og resten
af søndagene i kirkeåret hedder slet og ret 1.2.3. osv.
søndag efter trinitatis. 2. halvdel af kirkeåret kaldes
med et andet ord også for: Trinitatistiden.
Trinitatis kommer af det latinske ord: Trinitas, der
betyder treenighed, den treenige Gud: Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd. Treenigheden fortæller
os, at Gud er én, men alligevel optræder han i tre
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Kommende arrangementer
i sognene
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00
Orienteringsmøder/opstillingsmøder vedr. menighedsrådsvalg 2016.
Højslev-Dommerby menighedsråd afholder mødet i Højslev Sognehus
Lundø menighedsråd afholder mødet på Savillas
Alle er meget velkomne.
_______________________________________________________________________________________________

Søndag den 18. september
Høstgudstjeneste i Dommerby Kirke kl. 10.30 med kirkefrokost.
Højslev og Dommerby sognes menighedsråd afholder fælles høstgudstjeneste i Dommerby Kirke.
Efter gudstjenesten inviteres menigheden på kirkefrokost i Graverhuset.

Høstgudstjeneste i Lundø Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten serveres kaffe på Savillas.
Alle er velkomne
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 25. september kl. 10.30
Farvel til Ruth Dein i Højslev Kirke.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kransekage og portvin.
Se mere på side 11
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00
Foredrag med Holger Bech Nielsen i Højslev Kirke.
Professor og videnskabsmand Holger Bech Nielsen holder foredraget
”JAGTEN PÅ DE GRUNDLÆGGENDE NATURLOVE”
Det er gratis at deltage - dog skal du have billet.
Begrænset antal deltagere.
Se mere på side 4
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 6. november
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 Dommerby 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 20. 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 15. november.
________________________________________________________________________________________________
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Minikonfirmander 2016-2017
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
________________________________________________________________________________________________

Gudstjenester på Højslev Ældrecenter
Én torsdag i hver måned holdes en eftermiddagsgudstjeneste på Højslev Ældrecenter.
Efter gudstjenesten er der kaffe, fællessang og hyggeligt samvær.
Datoerne for afholdelse af gudstjenester er følgende
8. september, 13. oktober og 10. november alle dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
________________________________________________________________________________________________

Foredrag med Holger Bech Nielsen
Højslev Kirke den 27. oktober kl. 19.00
”JAGTEN PÅ DE GRUNDLÆGGENDE NATURLOVE”
I foredraget præsenteres videnskabens resultater, og
Holger Bech Nielsen vil efterfølgende perspektivere
disse resultater til nogle af menneskehedens ældste
spørgsmål. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej
hen? Hvad består verdenen, som vi kender den, af?
Holger Bech Nielsen fortæller om universets historie
og skabelse. Han beretter om nogle af de mere ekstreme teorier – og så leverer han endog et bud på en formel for Guds eksistens!

Billetter kan afhentes gratis hos
Joans Blomsteri, Viborgvej 227A, 7840 Højslev
fra den 3. oktober 2016.
Begrænset antal - først til mølle.
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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
2. del
Anden juledag modtog man besøg af min faster,
hendes mand, der var bonde samt en søn. Den megen sne og de daværende elendige trafikale muligheder gjorde det helt naturligt, at man tog de 18 km.
fra Salling i slæde med to heste forspændt. Kulden
klaredes ved, at familien havde iført sig store bjørne
- og ulveskindspelse. Som vanligt deltog provsten
udover måltiderne og kortspillet kun ca. 10 minutter
i den almindelige familiære snak og hygge, hvilket
affødte en lidt besk bemærkning fra min anden onkel - naturligvis på det lokale mål - om ”at selv om
provsten er i studerekammeret, så er det ikke sikkert, at han studerer.”
Besøget medførte, at min bror og jeg kom på en kort
nytårsferie ovre i Salling. Her var der lidt mere livligt for unge mennesker i kraft af to jævnaldrende
fætre samt disses to smukke kusiner fra Skive og
Sønderjylland. Den første aften var vi til Brugsforeningens julebal. Det var den gang, at der på alle
gårde var mange unge ansat som karle og piger og
det var faktisk muligt at more sig uden at indtage øl
til overmål.
Nytårsaften blev først fejret på gården med en dengang imponerende overdådighed af flæske- og gåsesteg. Da onkel Søren var med i menighedsrådet
skulle vi efter middagen synge ”Vær velkommen
Herrens år”, men slap derefter for videre tiltale og
kunne sammen med en flok af omegnens unge mennesker frit bevæge os ud til områdets huse og gårde
til afvikling af nytårsløjerne, der dette år dels bestod
i at affyre store mængder af besættelsestidens mere
uskadelige ammunition såsom lysraketter, dels omfattede indbrud i huse, hvor beboerne ikke var
hjemme. Formålet med denne indtrængen var at

flytte rundt på møblementet, således at soveværelset for eksempel blev flyttet fra stueetagen op til første sal. Særligt morsomt var det, når man flyttede en
ungkarls seng ind ved siden af husbestyrerindens
seng.
Efter sigende vakte disse arrangementer ikke ubetinget jubel hos alle, og spøgen er vist ikke gentaget
siden.
Turen tilbage fra Salling blev noget af et mareridt,
da de offentlige transportmidler ikke fungerede.
Det lykkedes ganske vist at kommer ind til Skive
med lokalbanen fra trinbrættet i Brøndum, men fra
Skive til Højslev Kirkeby foregik turen til fods i 1015 graders frost og en barsk nordenvind. Jeg har
altid siden læst Johannes V. Jensens himmerlandshistorie ”Mortens juleaften” om den lille husmand,
der julenat stred hen over det kolde forblæste Himmerland, med særlig stor forståelse og indlevelse.
Specielt husker jeg turen langs Skive Fjord og langs
strandengene syd for Stårup. Dybt nedkølede nåede
vi tilbage ti præstegårdens varme, hvorfra vi et par
dage efter returnerede til Odense. Allerede dengang
fornemmede vi, at dette var nok vor sidste jul i
gammeldags regi.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 18. september, 16. oktober, 6. og 27. november.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
torsdagen før mellem 11.30 og 14.30.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
maj - august 2016

Døbte
22/5
29/5
4/6
12/6
12/6
26/6
21/8

Viede & velsignede

Adam Leegaard Bertelsen
Naya Søgaard Munch
Aston Biller Jensen
Alberte Lykke Ramsdahl
Clara Nørmølle Skovborg
Olivia Kjær Haislund
Elliot Kiilerich Lauritsen

4/6
4/6

Sofie Biller Christensen
Morten Jensen
Susanne Nymann Kristensen
Martin Johansen

Tillykke med vielsen

Døde

Tillykke med dåben
21/5
27/5
29/5
6/6
21/6
2/7
26/7

____________________________________

Lørdagsdåb

Svend Kristensen
Egon Bonde Johansen
Knud Christian Knudsen
Folmer Højgaard Jensen
Søren Preben Sørensen
Kurt Glintborg Overgård
Leif Thormann Sørensen

Ære være deres minde

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 19. 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.

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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Hvorfor skal du stille op til
menighedsrådsvalget i 2016
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen, Højslev-Dommerby menighedsråd
”Nej – det er slet ikke noget for mig. Der er helt sikkert andre, der har bedre tid”. Disse ord vil være
indgangsreplikken for langt de fleste, hvis de blev
spurgt om de ville stille op til menighedsrådet. Jeg
vil alligevel gerne om du vil bruge lidt tid på at læse
lidt nærmere og overveje en ekstra gang om det er
noget for dig.
Hvad laver et menighedsråd egentlig – ja, der er
mange forskellige opgaver som skal løses. Listen er
ikke udtømmende.

mas Hart Bentons billede ”Prodigal son” (Den fortabte søn). Løsningen her i 2016 er ikke at bede alle
om at komme om søndagen, men derimod at få hele
menigheden til at tænke på, hvad det er de kunne
tænke sig af kirken. Selvfølgelig vil vi gerne at der
kommer mange om søndagen, men man kan også
vise sin interesse på mange andre måder. F.eks. kan
man komme og give sit besyv med til opstillingsmødet d. 13. september kl. 19.00 i Sognehuset, melde
sig som kandidat til menighedsrådet, komme til de

Først og fremmest skal vi jo sørge for rammerne er i
orden, det vil sige kirken, kirkegården, præstegården, sognehuset skal passes og holdes, være tidssvarende og ikke mindst er der masser af regler,
som skal overholdes.
Derudover skal der jo også være gudstjenester – almindelige, højmesser, spaghetti, stille, grill osv., kun
menighedens ønsker og fantasi sætter grænserne.
Der skal også være andre arrangementer – babysalmesang, foredrag, koncerter, kaffeeftermiddage for
de ældre og igen er det kun menighedens ønsker og
fantasi, der sætter grænser.
Alt dette skal foregå inden for den ligning, som det
enkelte menighedsråd tildeles af provstiet og opfylde menighedsløftet, hvor man som menighedsrådsmedlem lover at arbejde for, at der er gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.
Hvordan sikrer vi os, så at der er gode vilkår og at
kirken står glad, vinker og tager imod, når menigheden har brug for kirken og ikke ender, som på Tho-

offentlige menighedsrådsmøder i den kommende 4
års periode – bare en gang imellem for at høre, hvad
der sker, sende en mail eller ringe til et menighedsrådsmedlem, hvis man har en god ide eller ja, der er
mange måder at få indflydelse på.
Så husk brug din indflydelse.
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Ny udstiller i Højslev Sognehus
Efterårets udstiller er Peer Laigaard.
Peer Laigaard har galleri i Salling, Galleriets navn er
Salling Kunstcenter.
Her havde han tidligere et køkkencenter, som han
omdannede til et galleri. Her inviterede han kristne
kunstnere til at udstille og i 2008 begyndte han selv
at male. Han beder altid Helligånden, om at være
med i sine billeder.
Billedet til højre er et eksempel på et af Peer Laigaards kunstværker.

Kaffeeftermiddagene efteråret 2016
Onsdag den 14. oktober kl. 13.45
Onsdag den 26. oktober kl. 13.45
Onsdag den 16. november kl. 13.45
Det detaljerede program er med som midtersider i dette kirkeblad, lige til at tage ud og gemme.

Kaffeeftermiddagsudvalget har følgende medlemmer:
Ulla Kristensen, Lundø
Mette Krøyer, Lundø
Aase Jeppesen, Dommerby
Niels Kristensen, Dommerby
Grethe Bække, Højslev
Gustav Søndergaard, Højslev

tlf. 61 75 12 91
tlf. 97 53 87 62
tlf. 97 53 55 63
tlf. 29 88 05 61
tlf. 20 43 55 11
tlf. 97 53 70 71

Reformationsjubilæum 2017
2017 bliver det store jubilæumsår for reformationen. Det er 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Allerede i juni måned i år skød biskoppen og Viborg Bryghus jubilæet i gang ved at
introducere de 3 jubilæumsøl Luther, Thausen og Dorthea, som kan købes i udvalgte
butikker i Viborg.
Der vil i det kommende år i Viborg Stift
blive afholdt forskellige
arrangementer til festligholdelse af jubilæet.
Arrangementerne kan findes på Viborg
Stifts hjemmeside og vil løbende
blive lagt op på vores egen hjemmeside og facebook.
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Vi siger farvel til Ruth Dein
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen
En maj dag i 1990 begyndte Ruth Dein som organist ved Højslev
og Lundø kirker – siden har hun med ildhu gået til tangenterne i
alle vore 3 kirker.
Nu har Ruth besluttet, at det skal være slut, hun vil til at nyde sit
otium – og vi er sikre på at tiden vil gå med f.eks. cykle rundt,
lave flotte blomsterkreationer og ikke mindst være en ivrig
historiefortæller, som en del af Viborg fortællekreds.
Ruths sidste tjans som fast organist for sognene bliver
d. 25. september kl. 10.30 i Højslev kirke, hvor vi vil sige farvel til
Ruth med et stykke kransekage og et glas portvin.
Alle er velkomne til at komme og sige farvel til Ruth.

________________________________________________________________________________________________

Hjertestarter i Højslev Kirkeby

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker

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

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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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 23. november 2016
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 7. november 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

