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Kan man blive til en saltstøtte?
Skrevet af Anne Røndal
Sodoma og Gomorra er navnet på to onde byer i
Der gamle Testamente, som efter overleveringen bliver ødelagt, da Gud lader det regne med
ild og svovl fra himlen. Det er en meget voldsom historie (og er Gud sådan?), og man bliver
nysgerrig efter at vide, hvad det er, de går og
laver i Sodoma og Gomorra, der er så ondt, at
Gud må jævne byerne med jorden? Er det seksuelle udskejelser, de gør sig skyldige i, som eftertiden har yndet at fortælle? Ellers snyder de?
Svaret er, at de er grusomme mod hinanden. De
vil sig selv og kun sig selv. Andre mennesker er
kun midler for deres behovsopfyldelse, aldrig
mål i sig selv. Og de er fuldstændig ligeglade
med alle henstillinger ovenfra.
Men én familie slipper ud, da det hele bryder
løs. Det er Lot og hans kone og deres to døtre.
De er anderledes end byens øvrige beboere, derfor lader Gud dem komme ud gennem byporten, før ilden begynder at regne ned. Dog, én
ting pålægger han dem: De må ikke se sig tilbage. Uanset hvad de hører og hvilke lugte, der
når dem, må de ikke se sig tilbage.
Men på et tidspunkt kan Lots hustru ikke lade
være – og hvem kan fortænke
hende i det? Hun vender sig
om. Og i samme nu forvandles
hun til en saltstøtte.
De var ikke dumme, de gamle.
Og de bibelske fortællinger
rummer som regel mere end
det, der ligger i overfladen. Således også denne. – Jeg læser
historien om de onde byer og
kvinden, der blev til en slatstøtte, som en fortælling om,
hvad der sker, hvis man ikke
kan få øjnene fra det ødelagte
og sønderbrudte, der ligger
bag én. Den fortæller med dra-

matisk voldsomhed, at hvis man går med ryggen til fremtiden og blikket stift rettet mod den
fortid, hvor noget gik helt galt, så stivner man,
så forbitres ens liv, så bliver man – næsten –
forvandlet til en saltstøtte.
Og modsat vores tid, hvor vi indbilder os, at
både godt og ondt i vores liv, er noget, vi selv
frembringer ved at gøre det rigtige eller det forkerte, så vidste de gamle godt, at ødelæggelse
og sammenbrud er noget, der rammer én udefra, og at man ikke er sin egen lykkes smed, fordi der er så meget, vi ikke er herre over.
Jeg tror ikke, der findes det menneske, der ikke
på et tidspunkt i sit liv har været fristet til at gå
baglæns og fortabe sig i det ødelagte og forskanse sig i bitterhed over alt det, der gik galt,
og ende som en saltstøtte. Og hvordan man
undgår det, når ild og svovl regner ned over
ens liv, er der ikke en færdig opskrift på. Hvis
der var det, ville det være nemt. Men det altid
hjælpsomt at kende fortællinger om, hvordan
man kan have det, når man lever. Som dem,
der findes i Biblen.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 3. september 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 9
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 17. september
Høstgudstjeneste i Højslev Kirke kl. 10.30 med kirkefrokost.
Højslev og Dommerby sognes menighedsråd afholder fælles høstgudstjeneste i Højslev Kirke.
Efter gudstjenesten inviteres menigheden på kirkefrokost i Sognehuset.

Høstgudstjeneste i Lundø Kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten serveres kaffe på Savillas.

Alle er velkomne

________________________________________________________________________________________________

Søndag den 29. oktober 11.00
Reformationsgudstjeneste i Højslev Skoles hal
I samarbejde med lokale foreninger fejrer vi 500-året for reformationen i Højslev Skoles hal.
Efter gudstjenesten vil der være forskellige aktiviteter med udgangspunkt i middelalderen og reformationstiden.
Vi håber at mange vil deltage i fejringen af kirkens runde fødselsdag.
________________________________________________________________________________________

Søndag den 5. 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, kl. 16.00 i Højslev Kirke og
kl. 19.00 i Lundø Kirke.

Gudstjenesten kl. 10.30 vil være en almindelig gudstjeneste, mens gudstjenesterne kl. 16.00 og 19.00
vil være mindegudstjenester med fokus på eftertanke og mindet om de, der ikke mere er hos os.
________________________________________________________________________________________________

Mandag den 13. november kl. 19.30
Luther og ligestilling - foredrag med Pernille Vigsøe Bagge i Højslev Kirke
Pernille V. Bagge fortæller, med tråde tilbage til Luther, reformationen og dennes virkningshistorie,
om ligestillingskampen gennem tiderne, samt sin egen tid som pige, datter, kvinde, kone, mor,
underviser, politiker og præst.
Alle er velkomne
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 19. november kl. 16.30
Familiegudstjeneste i Højslev Kirke.
Der begyndes 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 14. november.
________________________________________________________________________________________________

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
14. september, 12. oktober og 9. november alle dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
_________________________________________________________________________________________

Cohen i kirken
Koncertfortælling med Karsten Holm og Cohen-trioen
Glæd dig til marts, her får vi besøg af Karsten Holm og Cohen-trioen, som vil tage fat på en række
af Leonard Cohens største sange og sætte dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie.
Koncerten afholdes i Højslev kirke, datoen er endnu ikke fastlagt, men se mere i næste kirkeblad.
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Valg til provstiudvalg
Der afholdes offentligt orienteringsmøde omkring valg til provstiudvalg og stiftsråd
onsdag den 30. august kl. 17.00 i Skive Sognegård, Reberbanen 19, 7800 Skive.

Provstiudvalgets opgaver.
Provstiudvalgets opgaver er bl.a. at føre tilsyn
med menighedsrådene. Tilsynet omfatter økonomiske, forvaltningsmæssige og administrative anliggender.
Provsten fører tilsyn med vedligeholdelse af
provstiets kirker, præsteboliger og øvrige bygninger. Dette danner baggrund for provstiudvalgets koordinering og prioritering af de økonomiske midler.
En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at
udstikke de økonomiske rammer for driften af
sognene og godkende menighedsrådenes budgetter
og regnskaber. Dette sker i
tæt samarbejde med menighedsrådene i de såkaldte budgetsamråd. Provstiudvalget fordeler kirkeskatten mellem de forskellige sogne ud fra budgetlægningen.

Hvad er et provstiudvalg?
Skive-Salling provstiudvalg består af de to
provster Betty G. Ahrenfeldt og Susan Aaen,
som er fødte medlemmer, en præst, som er
valgt blandt de to provstiers præster og for tiden seks læge medlemmer valgt af menighedsrådene i provstierne.
Hvem kan vælges
til provstiudvalget?
Alle medlemmer af
Den Danske Folkekirke kan vælges til
provstiudvalget,
dog er det kun menighedsrådenes
medlemmerne i de
to provstier, der kan
stemme til valget.
Har du lyst til at
være en del af dette udvalg, så kom til det
offentlige orienteringsmøde.
Har du spørgsmål, så kontakt provstikontoret,
tlf. 97525292.

Provstiudvalget foretager
prioritering af større anlægsopgaver i sognene og skal godkende den
økonomiske ramme.
Provstiudvalget er klageinstans på en række
områder inden for den folkekirkelige forvaltning og har udtaleret og -pligt over for biskoppen, stiftsøvrigheden og Kirkeministeriet.

Herunder kan du læse mere om opgaverne i
provstiudvalget.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 17. september, 15. oktober og 5. november kl. 10.30.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
tirsdag eller torsdag før dagen - mellem 11.30 og 14.30 på tlf. 97537001.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
maj - august 2017

Døbte

Døde

21/5 Ida Høg Pedersen
21/5 Elliot Søgaard Madsen
25/5 Noah Ligaard Alsing
Knorborg
30/7 Emil Lundsby Andersen
6/8 Isabella Marie Hejlskov Falkenberg

8/5
25/5
31/5
7/6
13/6
17/6
17/6
16/7
30/7
4/8
6/8

Tillykke med dåben

Viede
21/5 Karina Pedersen
Benny Høg Aagaard
27/5 Marianne Jensen
Jacob Emil Nielsen
1/7 Rikke Cathrine Madsen
Jeppe Christian Stentoft Klug
29/7 Maibritt Fredlev
Allan Elkjær Svane
12/8 Mette Kjeldsen
Tobias Michael Gori Webber

Harry Bak Andersen
Ryan Vogt
Svend Rauff Hansen
Tage Bent Dalgaard
Inga Holmberg
John Andersen
Karl Andersen
Vera Eugenie Sørensen
Solveig Simonsen
Henning Andersen
Niels Jensen Kjær

Ære være deres minde
___________________________________________________

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker det, lørdag den 2. september kl. 10.30 i
Højslev Kirke og lørdag den 18. november
kl. 10.30 i Dommerby Kirke.

Tillykke med vielsen

Konfirmationer 2019
Dommerby Kirke den 28. april
Højslev Kirke den 5. maj
Lundø Kirke den 12. maj
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 2020
Dommerby Kirke den 26. april
Højslev Kirke den 3. maj
Lundø Kirke den 10. maj
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Konfirmander 2017 - 2018
Søndag d. 3. september 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.
På skolens intranet finder I tilmeldingsblanketten til det kommende års konfirmationsforberedelse.
Den vil jeg bede jer printe ud, udfylde og aflevere til mig søndag den 3. september.
På vores hjemmeside ”hdl-kirker.dk” under Aktiviteter/konfirmander, ligger de informationer vi
sender ud, bl.a. praktiske oplysninger om datoer og tider, der falder udenfor normal undervisning,
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 2018”.
Husk tilmelding senest fredag den 1. september kl. 12.00 til bok@km.dk eller på tlf. 97537001
Jeg glæder mig til at møde jer søndag den 3. september 2017.
Bjarke Møller-Sørensen

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander starter efter efterårsferien. Der vil komme mere information på forældreintra, 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. Forløbet afsluttes med fællesspisning og hygge for hele familien.
________________________________________________________________________________________

Reformationsgudstjeneste
i Viborg Domkirke
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 17.00
Reformationsgudstjeneste i Viborg Domkirke v/biskop Henrik
Stubkjær.
Efterfølgende træplantning på Nytorv af tvillingetræet til egen,
som Dronning Margrethe plantede i Wittenberg den 2. oktober
2016. Friluftskoncert på Nytorv ved Eskild Dohn og band.
Se mere på www.viborgstift.dk

7

Udstiller i sognehuset
Efterårets udstiller Inge-Lise Nørgaard fortæller:
Jeg hedder Inge-Lise og er 65+. Jeg bor i
Højslev Kirkeby.
Jeg har tegnet og malet siden jeg var en lille pige, hvor jeg sad forskellige steder og tegnede
landskaber.
Senere blev der så meget andet i mit liv, at jeg
sagde til mig selv, når jeg bliver pensionist, så
skal der males.
Uheldet var at jeg pga. alvorlige sygdomme
blev førtidspensionist.
For at tænke på noget andet, meldte jeg mig på
kursus, hos forskellige kunstnere. Det blev til
tre kurser i Viborg samt fire i Skive.
Jeg har bl.a. udstillet på Resenlund, Skive
Bibliotek, Bomi og Stoholm Menighedshus.
Jeg har solgt en del billeder, men jeg maler kun
for mig selv og når lysten er dertil, for ellers
kan jeg ikke. De senere år er det gået lidt i stå,
da mit syn er meget dårligt.
Men nu er lysten ved at komme tilbage.
Derfor har jeg sagt ja til at udstille igen i
Sognehuset.
________________________________________________________________________________________________

Ny graver
Den 1. april 2017 er Allan Jørgensen Højslev,
ansat som ny graver ved Højslev kirke.
Allan Jørgensen har arbejdet som gravervikar
ved Højslev Kirke i 10 år, så det er en person
som er bekendt med stedet.
Menighedsrådet byder Allan velkommen og
håber på et godt samarbejde.
Højslev-Dommerby menighedsråd
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Årets grill-gudstjeneste på Lundø

Der blev afholdt "grillgudstjeneste" på Lundø torsdag den 22. juni 2017. Pølserne blev indtaget i en tørvejrspause mellem byger med torden.

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
godt sted at være spejder.

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

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
3071 2422
9753 8762
6175 1291

Næste kirkeblad udkommer
den 29. november 2017
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 6. november 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

