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LAD JULEN BLIVE EN TID
Skrevet af Barbara Landmark

Lad julen blive en tid, hvor vi giver os til at le, for det er
sjælens musik.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at være
nærværende, for det er lejligheden til at hjælpe andre.
Lad julen blive en tid, hvor vi lader drømme tage form,
for det afhænger fremtiden af.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at tænke,
for det er kraftens kilde.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at læse i
bibelen, for det er visdommens fundament.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at lege med
hinanden og vores børn, for det er hemmeligheden bag
at forblive ung i sind, tanke og krop.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at være stille, for det er muligheden for at søge Gud.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til at være venlige, for det er vejen til lykke.
Lad julen blive en tid, hvor vi giver os tid til næstekærlighed, for det er Guds største gave.
Lad julen blive en tid, hvor vi folder vores hænder i bøn, for bøn er den største kraft på jorden.
Kære Gud, lad os forstå, at der er tid til det hele.
Tak, at vi hver jul får en ny chance for at leve livet til Guds ære.
Glædelig jul
Barbara Landmark
___________________________________________________________________________

Som tiden dog går …
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen
Så er der gået 4 år og denne menighedsrådsperiode er slut. Der er sket mange ting i vores sogne i perioden vi har haft spændende aktiviteter, fået lavet kirkegårdene meget flottere, ordnet rundt omkring og ansat nye
medarbejdere. I menighedsrådet har vi forsøgt at diskutere kirkens liv og vores holdninger, selvom økonomi
fylder meget.
Alle vore sognefæller skal huske at vores møder er offentlige, så alle er velkomne. Ligesom vi gerne hører fra
jer, hvis I har gode ideer til os.
I den kommende periode skal vi blandt andet i gang med ombygning af Sognegården i Højslev og lave strategi for udviklingen på vores kirkegårde.
Jeg vil slutte med at takke vores præster, mine menighedsrådskollegaer, medarbejdere mv. for en rigtig god
periode - og takke mine sognefæller for at jeg har fået lov til at få 4 år mere.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 4. december kl. 19.00
Koncert med Callunakoret
Callunakoret giver koncert i Dommerby kirke.
Koncerten varer ca. 1 time og et kvarter
Derefter kaffebord i Graverhuset, hvor koret også synger et par sange.

________________________________________________________________________________________________

Søndag den 11. december kl. 19.00
”Syng julen ind” i Højslev Kirke
Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddalspejderne. Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.
Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.
_______________________________________________

Torsdag den 15. december kl. 18.00
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.
________________________________________________________________________________________________

Skole- og Børnehavejul i kirkerne.
Mange børn skal til gudstjeneste op mod jul.
Børnehaverne Troldegården og Troldebakken vil deltage i gudstjeneste i Dommerby Kirke mandag den 19.
december kl. 10.00.
Højslev Skoles elever kommer til gudstjeneste i Højslev Kirke tirsdag den 20. december, 0.-6. klasse kl. 9.15
og 7.-9. klasse kl. 10.00.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 2. februar 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.
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Kaffeeftermiddagene vinter 2016
Onsdag den 7. december 2016 kl. 11.30 - 15.30.
”Julehygge”.
Vi holder juleafslutning med en beskeden 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 30. november.
Kaffebussen kører denne dag fra Dommerby Kirke kl. 10.45 og hjem fra
Sognehuset kl. 15.30.
Præcise opsamlingssteder aftales ved tilmeldingen.
Det detaljerede program er med som midtersider i dette kirkeblad, lige til at tage
ud og gemme.
_____________________________

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 13.45
”Mit liv som dobbelt agent - at være ægtefælde til
en dement”.
Arkitekt Steen Krarup, Kolding fortæller om, hvordan det var at være ægtefælde til en dement. Hustruen fik efter 30 års ægteskab, i en
alder af 59 år konstateret Alzheimer sygdom. En sygdom, som vender op og ned på alt det, som før var rutine. Der er gode dage, men
også dage, som er rent kaos. Under hustruens sygdom skrev St. Krarup dagbogsnotater, bl.a. for at kunne dokumentere over for behandlersystemet. Det hjalp også ham selv, når dagene var sværest.
______________________________

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.45
”En tur til Argentina”.
Dagens gæst er Ole Tang, journalist på Skive Folkeblad, og han
har tidligere gæstet kaffeeftermiddagene - med historier fra det
vestjyske.
Denne gang skyldes besøget, at Ole Tang har besøgt sin familie i
Argentina. To farbrødre udvandrede efter 2. verdenskrig, og har
siden haft deres liv i det sydamerikanske. Kun den yngste, Aksel, var i en alder af 94 år i live, da Ole var på besøg, men syv
fætre og kusiner kendes ved deres danske baggrund.
Kom med på en rejse til Argentina og på pampassen, hvor der var 65 km grusvej fra kusinens farm
og til nærmeste by.
Turen slutter af med et besøg ved nogle af verdens mest imponerende vandfald, Iguazu, hvor 175
fald og 15.000 daglige gæster - på den argentinske side, fortæller lidt om dimensionerne.
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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
22. december, 12. januar og 9. februar alle dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
________________________________________________________________________________________________

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 25. december kl. 16.00, 22. januar og 26. februar kl. 10.30.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
torsdagen før mellem 11.30 og 14.30.

Gamle gravsten på
Højslev kirkegård knuses
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen

Efter en ulykke på en kirkegård i København er vi blevet opmærksomme på alle vores gamle gravsten, som
står rundt omkring på kirkegården. De kan vælte og gøre skade. Det ønsker vi ikke.
Derfor har vi bestemt, at de gamle gravsten skal knuses. Det forholder sig nemlig således, at når stenene ikke
længere er gravstedsejerens ejendom, overgår de til menighedsrådet og er fra da af menighedsrådets ansvar.
For at sikre at vore sognebørn bliver opmærksomme på dette, giver vi nu denne meddelelse.
Stenene knuses først efter d. 1. april 2017. Hvis der skulle sidde nogle læsere, der gerne vil have den sten,
som tidligere stod på deres grav, så kontakt vores kirkeværge Kristian Fihl, så finder I en løsning sammen.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
august - november 2016

Døbte

Døde

28/8 Emil Juul Lynderup
2/10 Emma Madsen
8/10 Frida Schmidt Østergaard
9/10 Sofie Anni Toft
23/10 Ida Sønderriis Laursen

6/8 Henning Damgaard
23/8 Karen Margrethe Simonsen
10/9 Margit Mosegaard
27/9 Ellen Jensen
29/9 Jonny Laurids Vilhelm Hansen
9/10 Solveig Rodian Svarrer
14/10 Karl Johan Thomsen
15/10 Erik Bårris
22/10 Kristian Kristensen
23/10 Birthe Hoelgaard
2/11 Else Marie Pedersen
3/11 Viggo Oskar Nielsen

Tillykke med dåben

Viede & velsignede
3/9

Pia Sigh Refsgaard
Klaus Refsgaard
10/9 Camilla Sørensen
Anders Erik Bjerregaard
22/10 Maria Karolina Jakobsen
Thomas Jakobsen

Ære være deres minde
____________________________________

Lørdagsdåb

Tillykke med vielsen

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 25. 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.

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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Glimt fra arrangementer i sognene

Kirkekoncert Lundø. Velbesøgt kirkekoncert ca. 50 tilhørere med "Tre fløjter"

Foredrag i Højslev Kirke med
Holger Bech Nielsen

Sogneudflugt til Hessel.
Fin tur i godt vejr til "Høstdag på Hessel" og aftensmad på Farsø kro.

Afskedsreception for Ruth Dein

Fra Alle Helgen gudstjenesten i Højslev Kirke
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Ny klokke til Lundø Kirke
Tekst af Ulla Kristensen og foto af Henning Kristensen
I 2015 blev der konstateret en revne i den gamle klokke fra 1866. Det var ikke første gang, for klokken var
blevet svejset hos Aug. Nielsen i 1936. Den nye revne kunne imidlertid ikke repareres så en ny måtte støbes. Det skete i Holland og en kran løftede den nye klokke på plads op over kirketårnet d. 13. sep., så den
kunne lyde første gang til høstgudstjenesten.
Prisen for det hele blev ca. 135000 kr.
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Ny organist
Joen Peter Trier Ludvig er ansat som ny organist pr.
01.10.2016 ved vores tre kirker.
Joen er 46 år, bosiddende i Ikast og uddannet som
PO organist i Vestervig musikskole.
Vi ser frem til mange gode oplevelser og et godt
samarbejde med Joen.
Joen afløser Ruth Dein, som har ønsket at gå på
pension efter 26 års ansættelse.

________________________________________________________________________________________________

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
Joen Peter Trier Ludvig
Eva Frederiksen
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

97535779

97536341
20656859
24631811
97535282
29880561
97535563
97537038
20435511
30544774

Kirsten Jeppesen

97536102

Lundø
Menighedsråd
Michael Østergaard Jensen
Flemming Kjølhede Sørensen
Peter Nielsen
Mette Touborg Kristensen
Ulla Kold Kristensen

97538157
97538316
97538372
97538762
61751291

Næste kirkeblad udkommer
den 22. februar 2017
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 30. januar 2017.
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

