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Julesorg. Juleglæde. Julefred.
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen
Det var julenat i 1824, at Grundtvig sad længe
oppe. Han skulle skrive sin juleprædiken, prædikenen til Julemorgen. Der var dengang ingen
gudstjenester i kirken juleaften. Han skulle skrive, men han kunne ikke. Han var i én af de
mange perioder i sit liv, hvor en dyb depression
holdt ham inde i tungsind og mørke. Han forlod
sin skrivepult og gik rundt i huset, det stille
hus, hvor alle sov.
Han nåede børneværelset, lindede lidt på døren
og kiggede ind. Derinde lå hans "puslinger", de
sovende drenge og smilede sødt i søvne. Måske
drømte de om Julemorgen og julegaven, som
man dengang først fik Julemorgen. Grundtvig
fortalte senere: "Så fik jeg en salme" – julesalmen
"Velkommen igen Guds engle små". Han gik
tilbage til sin skrivepult og skrev versene ned,
og Julemorgen læste han salmen op i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Salmen er et deprimeret menneskes julesang,
som fortæller om juleglæden på trods og på
tværs af alt det, der gør ondt i livet. Og i salmen
optræder ordet julesorg. Salmen slutter med disse
linjer:
Vor Fader i Himlen! Lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Mon ikke de fleste forbinder et eller andet med
begrebet ”julesorg”? Nogle kan måske nemt
sætte ord på, at det handler om, at julen aldrig
bliver den samme, fordi de har mistet et elsket
menneske, der stod dem nær. Og der er ingen
højtid som julen, fordi vi på godt og ondt fejrer
den i familiens skød, der minder os om dem, vi
savner. Men julesorg kan også være noget mere
diffust. En følelse af tabt uskyld; at juleglæden
aldrig kan blive så ren som man følte den i
barndommen. Julesorg er på den måde en form
for vemod over, at tiden går og aldrig vender
tilbage.
Juleevangeliet er budskabet om, at juleglæden
og julefreden er stærk nok til, at julesorgen kan
slukkes: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele folket: I dag
er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”. Freden og glæden findes i det
budskab; den fred og den glæde, vi ikke kan
skænke os selv, men som kommer til os, uforskyldt.
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 10. december kl. 19.00
”Syng julen ind” i Højslev Kirke
Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Bruddal-spejderne.
Vi hører tekster og synger salmer fra adventstiden.
Efterfølgende serveres kaffe og klejner i kirken.

Onsdag den 13. december kl. 17.15
Lucia i Dommerby Kirke
med efterfølgende mad i Graverhuset
Efter gudstjenesten serveres et let aftensmåltid i Graverhuset.
Tilmelding til spisning senest den 8. december til bok@km.dk eller tlf. 97537001

Torsdag den 14. december kl. 18.00
Lucia i Lundø Kirke
Gudstjeneste med luciaoptog i Lundø kirke den 14. december kl. 18.00 med efterfølgende
kaffe i forsamlingshuset.
Alle er velkomne.
________________________________________________________________________________________________

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

Søndag den 31. december kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste i Lundø kirke.
Menighedsrådet ved Lundø Kirke vil gerne invitere beboer og
andet godtfolk til Nytårsgudstjeneste i Lundø Kirke
søndag d. 31 december kl.15.00 ,hvor vi vil sige tak for året der
gik og samtidig ønske hinanden et godt nytår.
Efter gudstjenesten vil vi nyde et glas champagne og lidt kransekage.
Hilsen menighedsrådet ved Lundø Kirke
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Kommende arrangementer
i sognene
Fredag 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.
________________________________________________________________________________________________

Cohen i Højslev Kirke
Onsdag den 7. marts kl. 19.00
Koncertfortælling med Karsten Holm og Cohen-trioen.
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og
sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Leonard har ordet i ”Cohen i kirken”.
Sangene kittes sammen af Cohen´s egne citater og digte. Anekdoter og fortællinger om manden og
hans liv, bliver der også plads til.
Poesien får lov til at flyde frit. Som publikum får du lov til selv at danne de billeder, der måtte opstå, når du hører Karsten Holm & Cohen-trioen fremføre et bredt udsnit af Leonard Cohens sange.
Der er fri entré til koncerten.

Uanset hvor og hvordan, er
den, for nylig afdøde, poet,
sangskriver blevet en legende.
Leonard Cohen skrev utallige
gode sange. Mesterværker som
”Halleluja”, ”Bird On The Wire”, ”So Long Marianne”,
”Everybody Knows” og ”I’m
Your Man”. Plus alle de andre
sange med stærk poesi. Leonard Cohen var en af vor tids
største sangskrivere, og hans
sange er blevet en del af vores
fælles kultur.
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Kaffeeftermiddage
Onsdag den 6. december 2017 kl. 11.30 - 15.30.
”Julehygge”.
Vi holder juleafslutning med en beskeden frokost, ris á la mande, mandelgaver, frugt, kaffe og småkager. Jens Jakobsen spiller
og underholder 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 17. januar 2018 kl. 13.45
”Kirk - farmen i Zimbabwe”.
Birthe Kirk fortæller om sit spændende liv i Zimbabwe. Hun flyttede til det daværende Rhodesia med sin mand Wolle Kirk og deres fem børn i 1973. Her opbyggede
de et storlandbrug med malkekvæg, mejeri og tobaksavl. Derudover oprettede de
skoler, børnehaver, klinikker og meget andet.
De oplevede frihedskrigen under Ian Smith, uafhængigheden og udviklingen under
Mugabes styre, der er endt med økonomisk ruin på grund af korruption og dårligt
styre. En landreform, der skulle tage jorden fra de hvide og give den til de sorte, er
endt i kaos, hvor også Kirk familien har store problemer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 13.45
”Den ortodokse kirke i Makedonien”.
I foråret 2017 havde Bjarke Møller-Sørensen studieorlov fra sit embede i Højslev, Dommerby og Lundø. Orloven blev brugt til at se nærmere på den ortodokse kirke i Makedonien. Han vil tage os med på en rejse til Balkan.
Rejsen vil tage sit udgangspunkt i en søgen efter, hvad det er, vi som danskere og folkekirke mangler siden så mange ikke synes at have brug for kirken
og at definere sig som kristen.
Vi vil i løbet af eftermiddagen høre om; hvordan man skriver et ikon, ortodoks kirkeliv i Makedonien, Ortodoks kristendom i forhold til Luthersk kristendom, det Makedonske samfund og hvad vi som danskere kan lære af den ortodokse kristendom
og stadig fastholde, at vi er Lutheranere.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
august - november 2017

Døbte

Døde

27/8 Ea Mark Møller
2/9 Nanna Hasager
3/9 Maja-Seline Nielsen
1/10 Annabell Frimor Hansen
8/10 Maja Eriksen Riemenschneider
8/10 Lauge Hornskov Rasmussen
15/10 Oskar Nybo Madsen
22/10 Frida Stenfeldt Fack
12/11 Anton Scott Pørtner Toft

7/9 Knud Erik Antonsen
25/9 Aase Bårris
26/9 Merete Johanne Jensen
30/10 Benta E. Breum Laustsen
30/10 Birthe Kathrine Dall
5/11 Chresten Mark

Tillykke med dåben

___________________________________________________

Ære være deres minde

Lørdagsdåb

Viede
12/8 Mette Kjeldsen
Tobias Michael Gori Webber
2/9 Liselotte Stokholm Spanggaard
Jan Juhl Gravgaard Pedersen
23/9 Mette Fjordgaard Kristensen
Rasmus Bak Andersen

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de, der ønsker det, lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.30.
Dåbsgudstjenesten er en helt almindelig gudstjeneste, der foregår en lørdag, og den er som
alle andre gudstjenester åben for alle.

Tillykke med vielsen

Konfirmationer 2019
Dommerby Kirke den 28. april
Højslev Kirke den 5. maj
Lundø Kirke den 12. maj
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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Dåbsklude
Højslev/Dommerby og Lundø Menighedsråd har besluttet, at benytte sig af strikkede/hæklede
dåbsklude fra næste år. Dåbskluden ligger på døbefonten, den dag barnet skal døbes. Når barnet
er døbt, skal det tørres med dåbskluden og efterfølgende får dåbsbarnet kluden med hjem til minde om dagen. Vi er i hele pastoratet gået i gang med strikkeriet. Er der flere, som har lyst til at
strikke til de 3 kirker, kan I henvende Jer til kirkekontoret og få udleveret garn og mønstre.
Her ses et par eksempler på,
hvordan en strikket dåbsklud
kan se ud.
Der er flere forskellige mønstre og vil du hellere hækle, er
der også hæklemønstre.

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander begynder efter juleferien. 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
21. december, 11. januar og 8. 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: 3. december, 25. december, 7. januar og 11. februar.
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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Glimt fra fejringen af reformationen i
Højslev-Dommerby og Lundø sogne

Reformationsgudstjeneste i Højslev skoles gymnastiksal.

Konfirmanderne deltog i Eskild Dohns koncert
”Reformationen rocker” i Holstebro.

Pernille Vigsøe Bagge holdt foredrag om Luther og
ligestilling i Højslev Kirke
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Afsked med Gustav Sigh
Af menighedsrådsmedlem Kristian Fihl
Siden 1984 har vi lyttet til Gustav Sigh Olesens stemme i vore
tre kirker.
Gustav har nu besluttet at stoppe som kirkesanger og nyde sit otium.
Gustavs sidste dag som kirkesanger for sognene er
søndag den 7. januar 2018.
Der vil være gudstjeneste i Højslev Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil vi sige farvel til ham med et stykke kransekage
og et glas portvin.
Alle er velkommen til at deltage.

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 21. februar 2018
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 29. januar 2018.
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

