Kirkeblad
for Højslev, Dommerby og Lundø sogne
Nr. 3 - 2018 - 11. årgang
september - oktober - november

Sommerferie
Skrevet af Barbara Landmark
En sommerferie kan bruges til at genlæse bøger,
som er værd at læse to gange.
En sådan bog er Normann Vincent Peales bog:
”En ny tilværelse”.
Her bringer jeg nogle tanker fra bogen. Et menneskes verden opbygges ikke først og fremmest
af de forhold, der omgiver det. De tanker, som
vi tænker, afgør den form for verden, hvori vi
lever. vi er ikke det, som vi mener, at vi er, men
det, som vi tænker, det bliver vi.
Den romerske filosofkejser Markus Aurelius
sagde for mange hundrede år siden: ”Vores liv
er det, som vores tanker gør det til.” – altså en
gammel sandhed. Hvis vi mener, at verden skal
ændres til det bedre, så skal vi begynde med
vores egne tanker.
Apostlen Paulus skriver i Rom.12,2: ”Bliv forvandlede ved sindets fornyelse.” Vi kan forvandle den verden, som vi lever i, gennem en
åndelig fornyelse af vores tankegang.
Jesus siger i Mt.6,33:” Søg først Guds rige og
hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer
i tilgift.” Hvad betyder det? Det betyder, at vi
skal søge at dygtiggøre os i Guds måde at gøre
tingene på. Søge den retfærdighed, som Gud
lærer os og vi vil erhverve denne dygtighed.

Lære kunsten at leve. Føre kristendommen ud i
praksis. Det kan gøres ved at tænke glade tanker og ikke triste. i Ordsprogenes bog 17,22 læser vi: ”Et glad hjerte giver god lægedom.”
Vi ser den rosenfingerede dagning og ikke bare
en solopgang, når vi ernærer vores tanker ved
åndelig glæde og derved frigør skabende evner.
Hvis vi tænker selvmedlidende, ængstelige,
misundelige tanker, så spænder vi ben for os
selv. Sagt med den engelske digter Charles
Dickens ord:
”Vi bærer de kæder, som vi selv smeder os.” Vi
kan hindre os selv i at opnå vore hjerters ønske
ved den måde, som vi hæmmer vores eget sind
på.
Men med Guds hjælp kan vi bede om, at frygtens tanker ikke sætter dagsordenen og dermed
spærrer os vejen til Himmerigets glæde.
Tro flytter bjerge. Bjerge af tvivl, bjerge af mismod. Hvis ens tanker er præget af usikkerhed
og utilstrækkelighed, så bliver ens liv derefter.
Hvis vi erstatter disse tanker med skriftsteder
fra Bibelen, som handler om tro, så vil vores liv
have en chance for at ændres til det bedre.
Vi kan f.eks. bruge Rom.8,31: ”Er Gud for os,
hvem kan da være imod os.”

________________________________________________________________________________________

Gudstjenester på Højslev Ældrecenter
På grund af ombygning er gudstjenesterne aflyst på ældrecenteret
Vi opfordrer jer til at benytte kirkebilen og komme til gudstjeneste i kirken.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 16. september, 7. og 21. oktober samt 18. november.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
tirsdag eller torsdag før søndagen - mellem 11.30 og 14.30 på tlf. 97 53 70 01.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 2. september kl. 11.00
Konfirmandopstart i Højslev Kirke
Søndag den 2. september kl. 11.00 i Højslev kirke begynder konfirmationsforberedelsen.
Konfirmander og forældre inviteres til gudstjeneste og efterfølgende vil der være en let frokost i
sognehuset. Her vil I blive orienteret om undervisningsforløbet.
Se mere side 4
__________________________________________________________________________________________________________

Søndag den 2. september kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Lundø Kirke
Efter gudstjenesten serveres kaffe på Savillas.

Alle er velkomne

________________________________________________________________________________________________

Søndag den 16. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Dommerby Kirke med kirkefrokost.
Højslev og Dommerby sognes menighedsråd afholder fælles høstgudstjeneste i Dommerby Kirke.
Efter gudstjenesten inviteres menigheden på kirkefrokost i Graverhuset.
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 7. oktober kl. 15.00
Gospel i Dommerby Kirke
Koncert med Gospel Sisters
Gratis entré
Se mere side 5
________________________________________________________________________________________

Onsdag den 31. oktober kl. 19.00 - 21.00
Foredrag i Højslev kirke
Özlem Cekic holder foredraget ”Hvorfor hader han dig mor?”
Gratis entré - billet påkrævet

Se mere side 5

_______________________________________________________________________________________________

Søndag den 4. 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.
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.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 18. 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 13. november.
________________________________________________________________________________________

Konfirmander 2018 - 2019
Søndag d. 2. september begynder konfirmationsundervisningen. Vi begynder med gudstjeneste i
Højslev kirke kl. 11.00. 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 bedes I printe ud, udfylde og aflevere søndag den 2. 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.
Husk tilmelding senest torsdag den 30. august kl. 12.00 til bok@km.dk eller på tlf. 97537001
Vi glæder os til at møde jer søndag den 2. september 2017.
Bjarke Møller-Sørensen og Barbara Landmark.

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander begynder efter efterårsferien. Der vil komme mere information på
forældre-intra, 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
__________________________________________
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HVORFOR HADER HAN DIG MOR?
Foredrag med Özlem Cekic

Højslev kirke den 31. oktober 2018 kl. 19.00 - 21.00
Gratis billetter kan afhentes hos Joans Blomsteri, Højslev efter 1. oktober 2018.
Özlem Cekic holder et meget ærligt og oplysende foredrag, der er baseret på hendes nyeste
bog af samme titel, du får indsigt i de grupper
af mennesker, som hun har opsøgt i forbindelse
med udgivelsen af sin bog.
Özlem fortæller om mødet med højreekstremisten, drengene fra Nørrebro, salafisten i
Hizb uTahrir Moskeen, præsten fra Indre
Mission og mange flere. Fælles for disse er, at
de færreste vil snakke med dem, og hvis argumenter mange vælger at overhøre, fordi de er
svære at rumme og i nogle tilfælde ligefrem gør
ondt at kende til.
Tidligere var Özlem lammet af frygt, når hun
f.eks. dagligt modtog hadefulde mails eller da
hun systematisk blev chikaneret af en nynazist
igennem en længere periode, men så valgte hun
en anden strategi, nemlig dialogkaffe. For ifølge

Özlem er der ikke noget alternativ til samtale.
Hør i dette foredrag meget mere om møderne,
hvor fordommene, frustrationerne og hadet
mod jøder, muslimer, danskere og homoseksuelle kommer fra, og hvordan man helt
konkret kan bygge bro til mennesker man ikke
har et værdipolitisk fællesskab med.

Foto Les Kaner

________________________________________________________________________________________

Gospel i Dommerby Kirke
Koncert med Gospel Sisters
Søndag den 7. oktober kl. 15.00
Gratis entré

Kom og vær med til en dejlig eftermiddag med
Gospel Sisters, som vil føre os ind i gospelens
verden med stille ballader og energifyldt gospel
musik.
Kirken åbner 30 minutter før koncerten.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
maj - august 2018

Døbte

Døde
29/4
11/5
22/5
26/5
2/6
7/6
10/6
9/7
19/7

1/7 Sven Bundgaard Flanz
12/8 Theo Færk Madsen
Tillykke med dåben

Viede

Søren Villum Jensen
Erna Tove Korsbakke
Ragnhild Andersen
Mogens Andersen
Anna Marie Laursen
Greger Schmidt Jørgensen
Helga Ramsdahl Thomassen
Ella Thomassen
Ole Dahl

Ære være deres minde

26/5 Susanne Marx Lynderup
Kristian Søberg Juul
26/5 Jane Bonde Mikkelsen
Henning Basballe Jensen
28/6 Mette Søe
Henrik Kjelde
30/6 Rikke Hede Jensen
Martin Thomassen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb, for de,
der ønsker det, lørdag den 17. november 2018
kl. 10.30 .
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.

Tillykke men vielsen

Konfirmationer 2019
Dommerby Kirke den 28. april
Højslev Kirke den 5. maj
Lundø Kirke den 12. maj

Konfirmationer 2020
Dommerby Kirke den 26. april
Højslev Kirke den 3. maj
Lundø Kirke den 10. maj
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Efterårets kunstner
Marianne Thomsen udstiller i Sognehuset

Jeg startede som barn med at tegne og male,
som vi alle gør.
Jeg genoptog maleriet for 18 år siden, efter et
ophold på Samsø Højskole, hvor Gerda og Henrik Swane underviste. I flere år vendte jeg tilbage til højskolen. Derefter har jeg deltaget i adskillige uge kurser på Århus Kunstakademi og
hos Søren Taaning på Herning Højskole.
Jeg kan godt lide at lave om på den virkelighed
vi kender og lade de positive farver føre ordet.
Du må gerne, som beskuer, hives med ind i billedets drømmeverden, og også gerne trække
lidt på smilebåndet.
Jeg maler med akryl/olie/tusch og blæk. Farver
og sort/hvid, natur og fantasi, mennesker og
dyr, lyst og dystert, vildt og mildt.
Min produktion er forskelligartet, som meget
andet i tilværelsen.
Kontaktdetaljer: E-mail: marianneth@sol.dk
Hjemmeside:
http://marianneskunst.simplesite.com

Her et eksempel på et af Marianne Thomsens malerier

________________________________________________________________________________________________

Lukning af Lundø kirke
Lundø kirke lukkes i perioden 15. oktober til
1. december og genåbnes med gudstjeneste 1.
søndag i advent kl. 10.30.
Kirken skal have en grundig kalkning indvendig,
for at gennemføre dette er det nødvendigt at
lukke kirken, mens arbejdet foregår.
Samtidig skal altertavlen og nogle af bænkene
renoveres, da der er fundet borebiller deri.
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Få mere at vide på www.salmebroderi.dk
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Glimt fra koncert i Lundø kirke

Minna Hosseini med akkompagnement gav en dejlig koncert i en næsten fyldt kirke. Repertoiret
var klassisk og vi fik virkelig hørt violinen yde sit allerbedste.
________________________________________________________________________________________

Personalenyt
Ved Kristian Fihl

Som alle ved har vi sagt farvel til vore kirkesangere gennem mange år, Joan Holdgaard og
Gustav Sigh.
Vi har nu ansat to nye kirkesangere.
Kate Vestergaard Østergaard, som bor i Karup
og som tidligere har været ansat som kirkesanger ved Fasterholdt og Arnborg kirker.
Palle Frederiksen, som bor i Fly ved Skive, som
tidligere har været ansat som kirkesanger ved
Fly og Egeris Kirker.
Begge er ansat pr. 1 marts 2018, vi vil her benytte lejligheden til at byde dem velkommen til
deres virke som kirkesangere ved Højslev,
Dommerby og Lundø kirker.

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker
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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

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

Sognepræst Bjarke MøllerSørensen træffes daglig undtagen
mandag.
Bedst mellem kl. 11.30 - 12.30.

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

Sognepræst Barbara Landmark
træffes efter telefonisk aftale.

9753 8157
2363 8021
3071 2422
9753 8762
6175 1291

Kontorets åbningstider
er tirsdag og torsdag
kl. 11.30—14.30

Henvendelse vedrørende attester,
dåb og vielse sker til
kordegn Bodil Kristensen
på tlf. 97537001 eller på kontoret
Ørslevklostervej 71D, 7840 Højslev
i åbningstiden.

Næste kirkeblad udkommer
den 28. november 2018
Deadline for næste kirkeblad er
mandag den 5. november 2018.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

Referater fra menighedsrådsmøder er
tilgængelige på hjemmesiden.
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