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Sommerferie
Skrevet af Barbara Landmark
Sommerferie kan give anledning til at få nye oplevelser, så ens liv får et anderledes og måske
bedre perspektiv. Tager vi en tur til England og
besøger fæstningen Tower i London, så møder
vi en bygning, der har været vidne til stor smerte for at sige det mildt.
I 1535 blev Thomas More – Henrik d. 8.`s lordkansler – henrettet i Tower. Thomas More var
ikke bare en lærd mand, han havde også humor, så jeg synes, at hans bøn er værd at stifte
bekendtskab med.
Den lyder, som følger: ”Herre, skænk mig en
god fordøjelse og glem ikke at give mig noget at
fordøje. Skænk mig et sundt legeme og befri
mig for det fromme hovmod, der finder det
nødvendigt at forsage dine gaver, jordiske glæder og legemlig sundhed. O Herre giv mig også
en ydmyg sjæl, der holder sig det for øje, som er
godt og rent, for at jeg ikke skal forfærdes ved
synet af syndere, men være i stand til at finde
på udveje, der genopretter det gode forhold.
Skænk mig et sind, der er fremmed for kedsomhed, ikke kender til surhed, ikke giver sig af

med at jamre og klage. Find dig ikke i, at jeg
bekymrer mig for meget om det højrumpede
noget i mit indre, der kalder sig ”jeg”. Herre,
giv mig sans for humor, giv mig den nåde at
kunne forstå en spøg, for at jeg kan opleve en
smule lykke i livet, og være med til også at give
andre del i en lille smule lykke. Amen
Hvad kan den enkelte gøre eller lade
være med at gøre for ,at tilværelsen bliver god
for ens medmennesker og en selv?
Man kan tænke over følgende: ” Et menneske,
som kritiseres lærer at fordømme. Et menneske,
som får klø lærer at slås. Et menneske, som hånes bliver genert. Et menneske, som udsættes
for ironi får dårlig samvittighed. Men et menneske, som opmuntres lærer selvtillid. Et menneske, som mødes med tolerance lærer tålmodighed. Et menneske, som oplever fair play lærer
retfærdighed. Et menneske, som oplever venskab lærer venlighed. Et menneske, om oplever
tryghed bliver tillidsfuld. Et menneske, som er
elsket og får knus lærer at føle kærlighed i verden.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 11. juni, 9. juli og 20. august 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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Kommende arrangementer
i sognene
Torsdag den 8. juni 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 17. juni kl. 9.00
Gudstjeneste ved byfesten i Højslev Kirkeby
Der afholdes gudstjeneste i forsamlingshuset i Højslev Kirkeby.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på rundstykker.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 22. 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 10. august kl. 19.30
Koncert med Carsten Pedersen i Lundø Kirke
Den århusianske guitarist Carsten Pedersen spiller smuk, stemningsfuld og virtuos musik
Se mere på side 4.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 20. august 2017
Sogneudflugt - eftermiddagstur
Turen går i år til Jelling. Her skal vi se Jelling Kirke, Runestenene og Kongernes Jelling.
Afgang fra Lundø kl. 12.00, Højslev K. kl. 12.05, Toftevej kl. 12.15, Brugsen kl. 12.20 og Dommerby Kirke
kl. 12.25. Kaffen medbringes og aftensmaden spises på Mønsted Kro.
Tilmelding til Ulla Kristensen, tlf. 21 49 93 84 senest den 14. august.
Pris 200 kr.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 2. september kl. 10.30
Konfirmandopstart i Højslev Kirke
Mere info i næste kirkeblad.
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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
8. juni og 10. august begge dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
________________________________________________________________________________________________

Koncert i Lundø Kirke
I 2013 spillede den århusianske guitarist Carsten
Pedersen for en helt fyldt Lundø Kirke.
Torsdag d. 10. august vender han tilbage for at spille
koncert på sin hjemegn.
Carsten har gået i skole i Højslev, på Skive Gymnasium og Viborg Katedralskole og være både elev og
lærer på Skive Musikskole.
Han er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium og Musikinstituttet ved Aarhus Universitet, begge steder har han også været lærer.
Han har desuden deltaget i mesterkurser hos bl.a.
Costas Cotsiolis, David Russell, Manuel Barrueco og
Roland Dyens.
Carsten har udgivet tre CD´er, som alle har fået ekstraordinært flotte anmeldelser.
F.eks. skrev ”Guitaren” om den seneste ”Fantasia”
fra 2016: ” Et dansk mesterværk! Dette er ganske
enkelt den bedste, danske cd med klassiske guitar,
jeg nogensinde har hørt!”
På programmet i Lundø Kirke vil være smuk, stemningsfuld og virtuos musik af bl.a. Bach, Scarlatti,
Tarrega og Barrios Mangoré.
Koncerten starter kl. 19.30, og der er gratis adgang.

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.
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Pinse i Anlægget
Du skaber liv”. Pinse i Skive anlæg
 Brevduer letter til friheden.
 Mange gymnaster i flotte dragter med farvestrålende flag.
 Skuespil om liv, død, lys og mørke.
 Orkester med svingende musik og flotte stemmer.
Nadver og kaffebord i det fri.
Endnu er gang er scenen sat til en højtidelig og festlig pinsegudstjeneste for hele kommunen i Skive anlæg Anden pinsedag, 5. juni, kl. 11.00.
”Du Skaber Liv” er temaet. Jørgen Lorentzen leder orkesteret, som vil spille deres jazzinspirerede arrangementer, og i år også latinamerikanske rytmer.
Krejberg pargymnastik under ledelse af Mette Bach Stisen vil danne en flot ramme omkring årets pinsegudstjeneste, og Jebjerg og Skive brevdueforeninger står klar til at sende deres duer ud. Frivillige og ansatte
ved kirkerne samt hundredvis af deltagere vil gøre deres til at skabe en uforglemmelig fejring i det smukke
anlæg.
Alle er velkomne til festgudstjenesten.

Noget om kirkebryllupper
Af Anne Røndal

Kirkebryllup. De fleste forbinder ordet med ”bryllup med det hele”, med stor (dyr) fest og hele udtrækket.
Og os, der arbejder i kirken, har ikke haft stor succes med at komme ud over kanten med, at et kirkebryllup
godt kan være anderledes. At det kan være et lille bryllup – måske endda kun med dem, der skal vies, hvis
det er ønsket – og kan foregå på andre tidspunkter end en sommerlørdag om eftermiddagen.
Og således vil jeg hermed slå et slag for kirken, også til de små bryllupper. Ikke fordi man ikke kan blive
godt gift på rådhuset, det har mange gode erfaringer med. Og det er heller ikke sådan, at man får et bedre
ægteskab, hvis man gifter sig i kirken.
Men kirken er jo det hus, vi bl.a. har til alt det, der er større end os: den største sorg og den største glæde. Det
er derfor, kirken kan være et godt sted at sige sit ”Ja”, fordi enhver, der har tænkt bare en smule over kærligheden, ved, at den er større end mennesker, at det ikke er os, der har kærligheden, men kærligheden, der har
os.
Siden 2013 er der endvidere blevet åbnet for, at man kan have kirkebryllup også uden for kirken, i sin stue,
sin have eller et passende sted i naturen. Umiddelbart lyder det som noget vrøvl med kirkebryllup udenfor
kirken, men det handler jo om, at ”kirke” først og sidst er et fortolkningsfællesskab (ikke et meningsfællesskab!) og derfor kan findes alle steder, hvor mennesker ser deres liv i lyset af de kristne fortællinger og vil
have Gud med på deres vej i livet.
Så der er altså mulighed for kirkebryllup både i kirken og udenfor kirken. Og vi behøver ikke vide det med 2
års varsel. Med en prøvelsesattest i hånden kan man blive gift ret hurtigt - hvis ellers præsten kan.
Så velkomne! Selv om Søren Kirkegaard har messet: ”Gift dig og du vil fortryde det, gift dig ikke og du vil
fortryde det…” så er det en almen erfaring, at man nemmere fortryder det, man overvejede, men ikke fik
gjort, end man fortryder det, man faktisk gjorde.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
februar — maj 2017

Døbte
25/2
25/2
12/3
19/3
13/4
17/4
17/4
29/4

Døde

Thue Mortensen Gade
Emil Tækker Bligaard
Rosa Tatt Pedersen
Asger Wiinberg Holmgaard
Conrad Toft Fredsgaard
Mille Ravn Kristensen
Magnus Tækker Tovgaard
Ella Birgitte Bjerregaard

12/2
7/3
7/3
9/3
14/3
16/3
19/3
26/3
7/4

Kurt Edvard Jensen
Dorte Marie Johannesen
Kaj Vestergaard
Lars Piper
Maren Bjørslev Jeppesen
Poula Ketty Guldsmed Antonsen
Torben Harder Rasmussen
Grethe Møldrup Jensen
Inga Bonde Lykke

Tillykke med dåben
Ære være deres minde

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

__________________________________________________________________________________________________________

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker
det, lørdag den 17 juni kl. 10.30 i Dommerby Kirke
og lørdag den 2. september 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.
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Højslev Kirke den 7. maj kl. 10.00

Øverste række fra venstre: Mikkel Strøm Poulsen, Emil Borg Strøm, Jakob Krog Laigaard, Frederik Østergaard Nielsen, Marcus Mark Jensen,
Frederik Fly Halborg Jensen, Sebastian Schønning Lauritsen, Mads Kimose Hvid Nielsen. Anden række : Anne Røndal, Per Filtenborg Johansen, Peter Bjerre, Mads Povlsen, Amanda Dølby Jakobsen, Pernille Nielsen, Jakob Müller Skov, Frederik Toft Kvistgaard, Frederik Eiby Andersen. Tredje række Rikke Kirstine Tonnesen, Johanne Julia Toft Mikkelsen, Freja Toft Vester, Sarah Høj Bøystrup, Rikke Guldager Sørensen

Konfirmander
Dommerby Kirke 2017
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Øverste række fra venstre: Nikolaj Malthe Knudsen, William Alexander Lieberg Pedersen, Sean Emil Nordahl Jessen Kristoffersen, Magnus Hesselberg Sørensen, Benjamin Anan Forsberg. Anden række: Anne Røndal, Anton Boudigaard Sørensen, Jasmin Foged Dürr Skov, Nanna Villadsen, Emilia Storgaard, Mathilde Jørgensen, Ida Strøm Kristensen, Oliver
Jahn Fly. Tredje række Christine Buchhave, Maja Hjelmager, Emma Bech Jensen, Mathilde Ida Jørgensen, Julie Elisabeth
Kjær, Malene Hedevang Sørensen

Konfirmander
Højslev Kirke 2017
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Konfirmander
Lundø Kirke 2017

Anne Røndal, Cecilie Toft Kalms, Kristian Scherphof
__________________________________________________________________________________________________________

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
godt sted at være spejder.

SCT. GEORGS GILDET
ET FÆLLESSKAB FOR
ALLE VOKSNE PÅ
SPEJDERBEVÆGELSENS
IDEGRUNDLAG
97535380

9

Nyttige numre i sognene
Navn

Telefonnr.

Sognepræst
Sognepræst oa

Præster
Bjarke Møller-Sørensen
Barbara Landmark

9753 7001
9753 9700

Højslev
Lundø
Dommerby

Gravere
Allan Jørgensen
Carsten Helligsø
Niels Jørgen Nielsen

5114 3416
2279 7057
5114 3420

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

9753 5779

9753 6341
9753 5702
2463 1811
2988 0561
9753 7038
9753 7082
9753 5563
3054 4774
2251 2426
9753 6245

9753 8157
2363 8021
9753 8316
9753 8762
6175 1291

Næste kirkeblad udkommer
den 30. august 2017
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 10. august 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 eller på kontoret
Ørslevklostervej 71D, 7840 Højslev
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

