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Påske
Skrevet af Barbara Landmark
Forleden så jeg en udsendelse om rotter. Da
rotter som regel bliver betragtet som skadedyr,
var det forunderligt at opleve, at rotter kan bruges til noget godt.
Rotter kan nemlig opdrages til at finde landminer. Det tager et år at uddanne en rotte til at finde en landmine. Udsendelsen viste, hvordan et
hold mennesker og uddannede rotter fra Tanzania kom til Cambodia for at få landet renset for
miner.
En rotte vejer ca. 1 kg og kan lugte det stof, som
en mine består af. Bomben udløses ved godt 5
kg, så rotten lider ikke overlast, når den finder
en mine. Hver gang rotten finder en mine, får
den en belønning i form af en godbid.
Det varmede langt ind i hjertet at se en sådan
udsendelse. En win-win situation for både mennesker og dyr.
Påske er en forunderlig begivenhed, der kan
varme helt ind i vores legeme og sjæl, hvis vi
virkelig tror på, at ordet skaber, hvad det nævner.

Ordet påske betyder ”gå forbi” og det, der går
forbi er døds englen. Forhistorien er den, at israelitterne for flere 1000 år siden var slaver i
Ægypten. Farao ville ikke lade israelitterne rejse
hjem, derfor blev Moses af Gud udpeget til at
befri israelitterne. Moses havde ikke nogen
hær , men Gud sendte ti plager over Ægypten
for at gøre Farao mør.
Den tiende plage var, at den førstefødte i alle
ægyptiske hjem skulle dø. Derfor smurte israelitterne blod på deres dørstolpe, for så gik døds
englen forbi deres hus.
Den jødiske påske får nyt indhold med Jesu
død og opstandelse. Men grundideen, at døds
englen går forbi en, er den samme. Vi slipper
ganske vist ikke for at dø, men vi slipper for at
dø uden håb. Håbet spirer frem som blomsterne på denne årstid, når vi hører om den tomme
grav og stenen, der er væltet fra graven.
Med forstanden kan vi ikke fatte Jesu Kristi opstandelse, men med hjertet kan vi tro det.

__________________________________________________________________________________________________________

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.
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Kommende arrangementer
i sognene
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00
Påskegudstjeneste i Lundø Kirke
Eftergudstjenesten serveres der lammesteg på Savillas.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag den 22. marts til
Henning Jensen, tlf. 2363 8021
______________________________________________________________

Påskedag søndag den 1. april kl. 19.00
Påske i Højslev Kirke
Stillegudstjeneste, hvor vi med salmesang og stilhed lader påskens begivenheder og betydning bundfælde
sig. Der serveres kaffe i tårnet.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 12. april kl. 19.00 i Dommerby Kirke og Graverhuset
Gudstjeneste, menighedsmøde og sangaften
Efter en kort gudstjeneste i kirken afholdes menighedsmøde i Graverhuset.
Efterfølgende serveres kaffe og vi synger forårssange.
________________________________________________________________________________________________

Mandag den 21. maj kl. 11.00
Pinse i Skive Anlæg
Traditionen tro afholdes der 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri i Skive Anlæg.
Se mere side 5
________________________________________________________________________________________

Kaffeeftermiddagene vinter 2018
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 13.45
”Bag pigtråd - Rom flygtningelejr 1945 - 1948”.
Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen fortæller i ord og billeder om livet i en stor flygtningelejr ved Lemvig efter 2. verdenskrig.
Hvordan taklede man efter krigen de mange flygtninge - primært
kvinder og børn - fra Tyskland, og kan vi drage nogle paralleller
til flygtningesituationen i dag.
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Sogneindsamling 2018
Søndag den 11. 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 I vil tage godt imod dem.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund,
det går værst ud over, når kloden hærges af fx
klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt
derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte
fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige,
nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles

Foto: Mathilde Berg Utzon

i større bokse og males til insektmel, som kan
bruges til blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store
sække med huller i og vokser så ud af hullerne
og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden
kræver meget mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble
sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder
princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af
hjælpen er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

Foto: Mathilde Berg Utzon

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søn- og helligdage: 11. marts, 1. april, 27. april og 20. maj.
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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Prinsens musikkorps i Skive Anlæg
Af Jeppe Jensen, Udvalget for Pinse i Skive anlæg
Efter gudstjenesten er kaffebordet klar med lidt
godt til ganen og en god anledning til at hilse
på nogle af de 5-600 deltagere, der plejer at samles i den smukke forårsmorgen.
Velkommen kl. 11.00 til alle i Skive kommune!

I år er der ekstra fint besøg og ekstra fin udsmykning til den fælles friluftsgudstjeneste for
hele
Skive kommune i Skive anlæg anden pinsedag.
Skive kommunes berømte blæserorkester Prinsens Musikkorps har sagt ja til at deltage!
Musikkorpset vil spille både før, efter og til salmerne ved gudstjenesten og det bliver flot med
17 messingblæsere! Måske bliver det endnu mere imponerende når de laver en flot lydkulisse
til året tema: ”Det store i det stille” Temaet er
hentet fra beretningen om Profeten Elias. Han
bad Gud om at vise sig for ham. Det gav oplevelsen af voldsomme naturkræfter og til sidste
en dyb stilhed.
Samme historie har inspireret elever fra overbygningen på Aakjærskolen til malerier og
kunstneriske udtryk. Lærer Jette Høstgaard tager hånd om processen og vi glæder os rigtig
meget til at se værkerne som udsmykning i det
smukke anlæg.
Selve anlægget er i øvrigt så smukt i sig selv at
det vil indgå som en del af oplevelse af Det store i det stille.

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. marts, 12. april og 17. maj alle dage kl. 14.30.
Alle er velkommen til at deltage.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
november 2017 - februar 2018

Døbte

Døde

18/11 Aya Edith Aakrog Nordby
18/11 Sigrid Winther Sørensen
19/11 Laurits Breum Laurberg Jønsson
19/11 Malthe Mathias Krebs
3/12 Ida Maria Lomholt Andersen
17/12 Ellen Nørgaard Pedersen
14/1 Martinus Risvig Ladefoged
21/1 Mille Asgeirsson

7/12 Ydun Sørensen
8/12 Annelise Bødker Madsen
10/12 Mary Pedersen
27/12 Maj-Brit Anja Skov
28/12 Tage Svendstrup
2/1 Vera Lilly Sørensen
7/1 Conny Solveig Jørgensen
8/1 Dagmar Olydia Andreasem
15/1 Jens Aage Korsgaard
19/1 Helge Mortensen Jessen
21/1 Knud Egon Nielsen
23/1 Søren Otto Andersen
2/2 Jenny Christence Hansen

Tillykke med dåben

Viede
27/1 Sinead Joanne Kelly
Chris Hejlskov Kirk Erlingsen

Ære være deres minde

Tillykke med vielsen

Konfirmationer 2019

Konfirmationer 2020

Dommerby Kirke den 28. april
Højslev Kirke den 5. maj
Lundø Kirke den 12. maj

Dommerby Kirke den 26. april
Højslev Kirke den 3. maj
Lundø Kirke den 10. maj

Konfirmander 2018
Lundø Kirke den 13. maj kl. 10.00
Thomas Scherphof
Rasmus Fruergaard Pedersen
Martin Schaltz Hoffmann

Lundøvej 198
Lundøvej 196
Viborgvej 206
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Konfirmander 2018

Dommerby Kirke den 29. april kl. 9.00
Kirstine Bengaard Simonsen
Signe Schmidt
Emma Emilie Mosekjær Madsen
Mette Vad Jensen
Camilla Merete Jensen
Lukas Hjalte Pilgaard Brich

Viborgvej 114
Ramsdahlsvej 9
Buen 2
Østerrisvej 21, 1.
Viborgvej 225C, 1.
Fjordbjerg Ager 28

Mikkel Kaastrup Birkkjær
Christian Dølby Voldsgaard Christensen

Møllevænget 17
Kornmarksvej 5

Dommerby Kirke den 29. april kl. 10.30
Ida Dahl Christensen
Maja Arnfred Ramsdal
Emma Arnfred Ramsdal
Cecilie Knudsgaard
Oskar Søe Kjelde
Mathias Mark Laursen
Magnus Teglgaard Kjær

Ramsdahlsvej 39
Gl. Skolevej 7
Gl. Skolevej 7
Fjordbjerg Ager 26
Højslevgårdsvej 22
Banevænget 8
Højslevgårdsvej 5

Tobias Breiner

Østerrisvej 20B, 1.

Højslev Kirke den 6. maj kl. 10.00
Rikke Pilgaard Petersen
Emilie Hjaltelin Brunsgaard
Liv Dorthea Bak Trangbæk
Camilla Møller Nørgaard
Sophia Skov Bårris
Hannah Juhl Jensen
Juliane Rørbæk Petersen

Skolevej 30
Vinkelpletvej 7
Lundøvej 66
Lundøvej 67
Stårupvej 51
Lundøvej 102
Fyensgade 16

Kristine Lykkegaard
Dicte Skov Forsberg
Alfred Hermann Søe Larsen
Oliver Madsen
Anders Agerholm Thorup
Mathias Brammer
Kasper Henriksen
Tobias Stengaard

Vinkelvej 41
Overmarkvej 99
Lundøvej 59
Østerrisvej 1
Ørslevklostervej 44
Overmarkvej 67
Stårupgårdvej 4
Østerrisvej 15 A
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Glimt fra sognene

Efter 26 år med Lucia i Lundø kirke kom vi i år op på det
hidtil højeste antal - 26 børn. Stor succes både i kirken og i
forsamlingshuset til sodavand og kaffe bagefter under
kyndig ledelse af Line Østergård.

Kaffeeftermiddagsmødet i januar var et meget interessant
møde med Birte Kirk, som berettede om sin og familiens
år i Zimbabwe både under Ian Smith og Robert Mugabe.
Sognehuset var fyldt til mere end sidste plads - ca. 100
deltagere.
___________________________________________________

Billedet til venstre er fra nytårsgudstjenesten, hvor
nytåret blev fejret med champagne og kransekage.

Udstiller i Sognehuset
Ulla Thomassen
Jeg er 47 år, og har altid udtrykt mig igennem tegninger og malerier. De sidste
15 år har jeg mest udtrykt
mig igennem akryl maleri ,
hvor jeg arbejder med mange forskellige teknikker.
Jeg kan godt lide at eksperimentere med forskellige metoder inden for akryl maleriet.
Jeg er udannet pædagog og billedkunst lærer ,og har taget et hav af kurser bl.a. på Vrå
højskole, et uge kursus på Ærø kunsthøjskole,
en uge på kunstakademiet i Århus, og på weekend kursus hos nogle forskellige kunstnere,
Desuden har jeg selv undervist en del, både
børn og voksne.

Se mere på Facebook : https://www.facebook.com/
Ulla-Thomassen-s-Galleri-867567459924661/
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Afsked med Joan Holdgaard
Af menighedsrådsmedlem Kristian Fihl

Da Joan er blevet udlært og har fået nyt job i Århus, har hun besluttet
at stoppe som kirkesanger ved vore tre kirker.
Joan har været ansat siden 1 februar 2011 og vi har været meget glade
for hende som kirkesanger.
Den 18. marts er der gudstjeneste i Lundø kirke kl. 10.30,
her vil vi tage afsked med Joan med et stykke kransekage og portvin.
Alle, som har lyst, er meget velkomne til at komme og hilse på.

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 23. maj 2018
Deadline for næste kirkeblad er
tirsdag den 1. maj 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

