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Døden en del af livet
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen
Vi gør, hvad vi kan i vores liv, for at holde døden fra livet. Hvor uundgåelig den end er, så lader vi som om,
den ikke er der. At det ikke netop er den udgang, vi alle er fælles om. At døden er en realitet. Og at den også
har at gøre med dig og mig.
Vi lever alle vores liv ud fra den betragtning, at døden ikke har noget at gøre med os. Vi har bygget et helt
samfund op på den ide, at døden er en fejl. En softwarefejl i skabelsens server. En indbygget fejltagelse. Måden vi har isoleret døden fra vores samfund. Som var det en smitsom sygdom, der skal afsondres.
I gamle dage var det de syge og sygdommen, der skulle afsondres, for at de livstruende sygdomme ikke skulle sprede sig. I dag er det ikke nok. I dag isolerer vi også døden. Så den ikke smitter resten af samfundet med
sin dårligdom, med sin sorg og andre forstyrrende og frastødende elementer.
Vi har bygget høje mure om vores kirkegårde. Vi vil helst placere den døende på et hospice. Et særligt sted,
hvor døden kan få sin egen plads uden at forstyrre vi andre. På sygehuset er døden betragtet som „en fjende“, der skal undgås. Man vil også her foretrække, at døden indtræffer andre steder: på hospice, plejehjem
eller eget hjem.
Selv i kirken synes døden at blive mere og mere isoleret. Som det sidste sted af alle. Flere og flere bisættelser
foregår fra kapellet eller vi har gjort kirken til kapel ved kun at komme der til begravelser eller bisættelser.
Også her synes døden at have fået sit eget sted.
I de senere år har en ny salmedigter gjort sin entre på litteraturscenen. Nemlig digteren Simon Grotrian. Med
et sjældent levende og bramfrit sprog sætter han netop ord på nogle af de tanker, vi gør os, f. eks. om døden:
„Din frelser bli’r din klippe
og når ormene må ribbe
mens vi kun er klædt i særke
bli’r din tro dit adelsmærke.“
I døden har vi ikke kontrollen. I døden har vi én eneste ting. Det vores tro peger imod. Og hvad den peger
imod, det er IKKE ligegyldigt. Det er altafgørende. Ikke kun for døden, men i høj grad for vores liv.
„Et hus der stod på sandet
flyder bort med tidevandet
som en ørken og et ælte
af dét liv, som han kan vælte.“
Simon Grotrian peger klart på kristendommen og troen på Kristus som det, der gør, at man kan tænke på døden. Uden at man behøver at isolere den.
„Din frelser bli´r din klippe
han har lagt et nøgleknippe
og du iler ud af asken
med epistlerne i tasken.“
„Når timeglasset stopper
og vi står med ørepropper
kan vi ikke høre braget
fra en altergang i havet.“
Til tider har vi alle brug for at kunne se døden i øjnene. Til tider har vi alle brug for at turde fortvivle over, at
vi engang skal dø. Sammen med Simon Grotrian og hans nye salmer tør vi måske fortvivle sammen. Og vide,
at Gud vil samle os op. Både i vores tvivl og i vores fortvivlelse.
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Kommende arrangementer
i sognene
Torsdag den 23. marts kl. 19.00
Koncert i Højslev Kirke
Sallingkoret under ledelse af Helle Toft Mikkelsen kommer og synger
for os i Højslev kirke.
Der vil være kaffe i tårnet efter koncerten.
_______________________________________________________________

Søndag den 26. marts kl. 10.30
Afsked med Bent Nørgaard i Højslev Kirke
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kransekage og portvin.
Alle er velkomne
________________________________________________________________________________________________.

Skærtorsdag den 13. april kl. 18.00
Påskegudstjeneste i Lundø Kirke
Eftergudstjenesten serveres der lammesteg på Savillas.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag den 6. april til
Henning Jensen, tlf. 2363 8021
_______________________________________________________________

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Dommerby Kirke og Graverhuset
Gudstjeneste og menighedsmøde
Efter gudstjenesten afholdes menighedsmøde i Graverhuset, hvor menighedsrådet serverer varme hveder og
vi synger forårssange.
________________________________________________________________________________________________

Kaffeeftermiddagene vinter 2017
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 13.45
”Blandt originaler og andet godtfolk”.
Her er foredraget, der kalder på smilet og latteren, men også på eftertænksomheden.
Journalist Per Hansen fortæller og viser filmklip med skæve personligheder, som han
har mødt på sin vej og lavet TV programmer med.
Vi møder bl.a. Marie Bjerregaard i Vedersø, manden der boede alene i en høstak samt
Anne og Arne, der driver et landsted.
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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
9. marts, 20. april og 11. maj alle dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
________________________________________________________________________________________________

Studieorlov

Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen
I foråret, fra 1. marts til 31. maj, har stiftet bevilliget mig studieorlov.
Jeg skal i min orlov se nærmere på religiøs praksis i den Lutherske og Ortodokse kirke. Hvilket jeg vil gøre
ved at se på spiritualitet, tradition, ritualer og kropslighed i Den Danske Folkekirke og den Ortodokse kirke i
Makedonien, dette betyder bl.a., at jeg skal på studietur til Makedonien. Hvor jeg gennem samtaler og lytterunder gerne skulle få dybere indsigt i den ortodokse kirke og kultur og i sidste ende se om dansk kirkeliv,
kan blive inspireret af den ortodokse kirke.
Jeg ser frem til min orlov med forventning, men samtidigt også til at komme tilbage til Højslev, Dommerby
og Lundø, måske endda med nye ideer og tiltag.

___________________________________________________________

Sygemelding
Barbara Landmark er sygemeldt i 3 måneder fra midt i marts.
Embedet varetages af sognepræst Anne Røndal.
________________________________________________________________

Vikar under Bjarkes studieorlov
Skrevet af Anne Røndal

Jeg har fået vikariat under Bjarkes studieorlov. Det er jeg heldig med. Pastoratet har ord for at være veldrevet
og befolket af gode mennesker, noget jeg ved selvsyn kun har fået bekræftet. Sådan et sted er det rart at tage
fat. Det vil jeg efter bedste evne gøre. Jeg overtager Bjarkes telefonnummer under hans fravær, og meningen
med sådan ét er, at det skal bruges.
Tre måneder er gået, før man får set sig om. Ud over et par snese sagesløse konfirmander vil mange ikke opdage, at jeg er kommet, før jeg er væk igen.
Men skulle man løbe på mig, kan jeg om mig selv fortælle, at jeg hedder Anne Røndal, er tooghalvtreds år og bor i Rødding præstegård på
Vestsalling, hvor min mand, Jakob, er præst. Jeg har ikke boet der så
længe.
I toogtyve år var jeg præst i Engesvang i Midtjylland, indtil jeg giftede
mig med Jakob og søgte min afsked, ikke fordi jeg var ked af mit embede, men fordi vi erfarede, at det for os var svært at få et fælles liv,
når vi begge havde bopælspligt og store sogne. Og i min alder bør
man aldrig udsætte noget, der har betydning, man kan risikere aldrig
at komme til at opleve det. Jeg ser således frem til marts, april og maj i
Højslev, Dommerby og Lundø.
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Tirsdag den 28. feb 2017 - torsdag den 2. mar 2017

REFORMATIONSSTAFETTEN
på Domkirkepladsen og i Domkirken
REFORMATIONSSTAFETTEN ankommer tirsdag eftermiddag – porten åbnes.
Tirsdag aften Kl. 18.30 Officiel åbning i Domkirken. Velkomst ved biskop Henrik Stubkjær, hilsener fra internationale gæster, musikalske indslag mm.
Kl. 19.45 Bespisningsteltene åbner, lysende by og reformationsbussen.
Kl. 20.00: * ”Reformationen i dag” - forestilling i Domkirken v/ Carte Blanche . * ” Skal reformationen virkelig fortsættes? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag” - foredrag i Sognegården v/Karsten Nissen. *”Katharina Luther—munkens brud” - teaterforestilling for voksne i Sortebrødre Kirke v/A. Jahn og T.
Skau i samarbejde med Søndre Sogns menighedsråd og Viborg Fortællekreds.
Onsdag KL. 9 -15: PROGRAM FOR SKOLEBØRN OG UDDANNELSESSØGENDE Kl. 9.00 Fælles morgensang for alle i Domkirken Kl. 9.30 ”Porten åben” for førskolebørn. Arr. v/ Kulturprinsen Kl. 10.00
”Katharina Luther—munkens brud” -for mellemtrinnet -teaterforestilling i Sortebrødre Kirke v/A. Jahn og
T. Skau. (gentages kl. 12.30) Fortællestationer kl. 10 og 12.30: ”Luther” v/skuespiller og forfatter Caspar
Koch ”Rasmus’ forunderlige rejse” v/forfatter Henning Pedersen ”Bibelhistorie v/ læge og fortæller Knud
Jacobsen ”Reformationen i Danmark” v/højskolelærer og forfatter Poul Abildgaard Kl. 13.00
”Reformationen rocker” Koncert med Eskild Dohn i Domkirken. Programtilbud til afgangs–og ungdomsuddannelserne
Kl. 16.30 ”Luther på 60 minutter” Koncert med Sigurd Barret for børn, bedsteforældre og hele familien
Desuden tilbydes Rundvisning i Domkirken, Byvandring for børn v/museets guider og et besøg i reformationsbussen.
VOKSENPROGRAM ONSDAG Kl. 10.00 Udfordringerne til kirken i Tyskland, England og Danmark. Hvad
skal reformeres i dag? Rundbordssamtale (på engelsk) i Domsognets Sognegård med Hamborgs biskop Kirsten Fehrs og assistant bishop Jo Bailey-Wells, Gillford m.fl. Ordstyrer: biskop Henrik Stubkjær
Kl. 19.30-21 Reformationsshow i Domkirken med bl.a.: Henrik Stubkjær, Eskild Dohn, Sigurd Barret, Domkirkens Kor m.fl. Konferencier: Caspar Koch
Torsdag Kl. 9.30 Gudstjeneste i Domkirken v/biskop Henrik Stubkjær og internationale gæster. Videresendelse af reformationsstafetten.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
november 2016 - februar 2017

Døbte

Døde

13/11 Karla Dyrberg Slumstrup
19/11 Merle Katrine Lyngesen
19/11 Thyra-Clara Therese Joséphine Bååth
4/12 Nora Harbo Kjølhede
22/12 Sean Emil Nordahl Jessen Kristoffersen
29/1 Anton Emil Preisler Frederiksen

13/11 Mads Madsen Ladefoged
24/11 Gunnar Svendsen
13/12 Elfrida Jensine Thomsen
16/12 Alfred Laurits Laustsen
16/12 Nikolaj Hvass Jensen
31/12 Inger Margrethe Herdis L. Brodersen
4/1 Børge Sigfred Sørensen
10/1 Anne Helene Marie C. Kristensen
20/1 Henning Bech Christensen
30/1 Johna Jensen
6/2 Ingeborg Pedersen
6/2 Knud Laust Nielsen Laustsen

Tillykke med dåben

Ære være deres minde
__________________________________________________________________________________________________________

Sogneindsamling 2017
Søndag den 12. 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.

Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpumpe, så disse
kvinder i Malawi nu har nidoblet deres høst af
blandt andet tomater, kartofler og løg. Overskuddet
fra markedssalget går til bedre huse, madrasser,
skoleuniformer og skolegang til børnene.

Altid hjælp til selvhjælp
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er
begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen
om at tage sig af sin næste, både naboen og den
fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’
fra Lukasevangeliet.
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 MobilePay et bidrag på
50904040

Foto: Lasse Mejlvang
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Konfirmander 2017
Dommerby Kirke den 30. april kl. 9.00

Dommerby kirke den 30. april kl. 10.30

Frederik Eiby Andersen

Viborgvej 110A

Peter Bjerre

Sarah Høj Bøystrup

Kornmarksvej 13

Frederik Fly Halborg Jensen Viborgvej 120

Amanda Dølby Jakobsen

Søbyvej 11

Marcus Mark Jensen

Stårupvej 14

Frederik Toft Kvistgaard

Ramsdahlsvej 49

Per Filtenborg Johannsen

Ramsdahlsvej 59

Jakob Krog Laigaard

Ramsdahlsvej 87

Johanne Julia Toft Mikkelsen Viborgvej 225C , 1 3

Bygvej 4

Sebastian Schønning Lauritsen Markvænget 12

Pernille Nielsen

Jens Finderups Vej 5A

Frederik Østergaard Nielsen

Toftevej 1K , st mf

Mikkel Strøm Poulsen

Ramsdahlsvej 41

Mads Kimose Hvid Nielsen

Parcelvej 1

Mads Povlsen

Skolevej 33

Emil Borg Strøm

Viborgvej 303

Jakob Müller Skov

Viborgvej 121

Niklas Steenfat Svendsen

Viborgvej 336

Rikke Kirstine Tonnesen

Kærvang 8

Rikke Guldager Sørensen

Markvænget 10

Freja Toft Vester

Bakkevej 23

Højslev Kirke den 7. maj kl. 10.00

Lundø Kirke den 14. maj kl. 10.00

Christine Buchhave

Smedestien 1

Cecilie Toft Kalms

Nørregade 23 , 1, Vemb

Oliver Jahn Fly

Jernbanevej 70

Kristian Scherphof

Lundøvej 198

Benjamin Anan Forsberg

Ørslevklostervej 71C

Maja Hjelmager

Lybyvej 2

Emma Bech Jensen

Vinkelvej 40

Mathilde Jørgensen

Vinkelvej 36

Mathilde Ida Jørgensen

Viborgvej 225C , 2

Julie Elisabeth Kjær

Lundøvej 100

Nikolaj Malthe Knudsen

Åhavevej 2

Ida Strøm Kristensen

Vinkelvej 46

Sean Emil N J Kristoffersen

Lundøvej 39

William Alexander L Petersen

Viborgvej 249A

Jasmin Foged Dürr Skov

Overmarkvej 35

Emilia Storgaard

Viborgvej 247

Anton Boudigaard Sørensen

Teglværksvej 16

Magnus Hesselberg Sørensen

Stårupgårdvej 3

Malene Hedevang Sørensen

Overmarkvej 69

Nanna Villadsen

Nyvej 11B

Konfirmationer 2018

Konfirmationer 2019

Dommerby Kirke den 29. april
Højslev Kirke den 6. maj
Lundø Kirke den 13. maj

Dommerby Kirke den 28. april
Højslev Kirke den 5. maj
Lundø Kirke den 12. maj
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”Bent graver” siger farvel
Af menighedsrådsformand Hanne Jørgensen
Bent Nørgaard har besluttet sig for at gå på pension fra d. 1. marts 2017. Vi
har nydt godt at hans arbejdskraft i næsten 25 år - ja siden 1. oktober 1992.
Han har primært passet kirkegård og kirke i Højslev, men også været en
kendt ansigt på Lundø og i Dommerby kirke.
Vi er sikker på at især Ingelise, men også Bents børnebørn vil nyde, at han nu
har bedre tid til at hygge om dem. Computeren er også en af Bents interesser og nu vil han få endnu mere tid til at udforske det område.
Kom i kirke søndag d. 26. marts kl. 10.30 i Højslev kirke, hvor vi vil sige farvel
til Bent med et stykke kransekage og et glas portvin.
Alle er velkomne til at komme og sige farvel til Bent.

__________________________________________________________________________________________________________

Pinse i Anlægget

5. juni 2017 kl. 11.00 i Skive Anlæg
”Du Skaber Liv”
Under overskriften ”Du Skaber Liv” afholder vi igen i år
en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste i Anlægget i Skive for
hele Skive Kommune.
I år vil vi få hjælp fra Krejbjerg Gymnasterne og som noget helt nyt også fra Skive Brevdueforening.
Jørgen Lorentzen vil til lejligheden igen i år samle sit
Pinse Band.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 26. marts, 13. april, 16. april og 25. maj kl. 10.30.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
tirsdag eller torsdag før dagen - mellem 11.30 og 14.30.
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Udstiller i Sognehuset
Af Helle Nørgaard

Helle Nørgaard udstiller i Højslev Sognehus i foråret 2017.
I min gymnasietid blev jeg undervist af Johannes Bæch, Viborg. Efter en
arbejdsskade i 90'erne fik jeg mere tid til at dyrke mine kreative sider,
og begyndte at lave malerier. Efter et portrættegningskursus er det også
blevet til en del portrætter med blyant. Jeg har fået undervisning af Birthe Mølgaard, Viborg, i at lave akvareller, og deltaget i forskellige andre
kurser.
For det meste udtrykker jeg mig med acrylmaling. Som udgangspunkt
retter jeg mig som regel indad, og udtrykker hvad der kommer for.
________________________________________________________________________________________________

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
Vikar for
Sognepræsten
Sognepræst oa

Højslev
Lundø
Dommerby

Navn

Telefonnr.

Præster
Anne Røndal

9753 7001

Barbara Landmark

9753 9700

Gravere
Bent Nørgaard
Carsten Helligsø
Niels Jørgen Nielsen

5114 3416
2279 7057
9616 7060

I marts, april og maj passes embedet af sognepræst Anne Røndal,
som træffes daglig undtagen
mandag.

9753 5779

Sognepræst Barbara Landmark
træffes efter telefonisk aftale.

Organister
Joen Peter Trier Ludvig
Eva Frederiksen
Højslev - Dommerby
Menighedsråd
Formand
Hanne Jørgensen
Næstformand Ellen Lidegaard Jensen
Kontaktperson Kristian Fihl
Kirkeværge
Niels F. Kristensen
Kasserer
Jette Pørtner
Eva P. Jensen
Aase Jeppesen
Else Baagøe Andersen
Ivan Skov

9753 6341
9753 5702
2463 1811
2988 0561
9753 7038
9753 7082
9753 5563
3054 4774
2251 2426

Lundø
Menighedsråd
Formand
Michael Østergaard Jensen
Næstformand Henning Jensen
Kirkeværge
Flemming Kjølhede Sørensen
Kasserer
Mette Touborg Kristensen
Kontaktperson Ulla Kold Kristensen

9753 8157
2363 8021
9753 8316
9753 8762
6175 1291

Næste kirkeblad udkommer
den 24. maj 2017
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 1. maj 2017.
Indlæg modtages på bok@km.dk
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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

