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Endelig jul igen
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen
Gaden er så smuk med sin julepynt
Minder mig om en drøm
Som jeg havde sidst jeg blev født
Nu er det endelig jul
Jul igen

dag og psykopat. Ikke tre ord man normalt vil
sætte sammen.
Forfatteren tænker ikke på en psykopat i medicinsk forstand, men som et menneske som er bindegal, og som alt det etablerede og bestående ikke kan forstå. Jesus afskrives let, som en der er
udenfor, fordi han er skør. Han sagde og gjorde
nogle mærkelige ting, som var i opposition til
magthaverne og de rige. ”Jeg kan ikke se, hvad en
regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at
hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare
sig”, udtalte Kim Larsen for mange år siden. Måske Jesusbarnet, der kaldes for psykopat af magtens mænd og kvinder, af det etablerede, er ham
der bærer hjælpen til de svage i sig?
Juledagene er en særlig tid. Det er højtid, og tiden
er afsat til noget andet end, når det er hverdagstid. Dage med sange, fred, kærlighed og minsandten også julelys fra sidste år, synger Gasolin
pludselig. Hvor kommer de gamle julelys ind i
billedet, når vi hygger os lige nu med sange, fred
og kærlighed? Jeg tror, at forfatteren følte, at det
blev lidt for meget. Lidt for pænt. De gamle julelys skal også med. Det er ikke ironi. Det er historisk bevidsthed. Det er tid til julelys fra sidste år.
Hvert år er julen afsat til kærlighed, det var den
også sidste år og året før. Der er måske stadig lidt
blus på lampen fra sidst?
Sidste vers i sangen fuldender smukt det hele. Vi
har været på en julerejse, hvor gadens pynt minder Larsen om noget gammelt i sig selv, hvor Jesusbarnet har fødselsdag og hvor højtiden er til
fred og kærlighed. Nu bæres træet ud. Hvad bliver tilbage oven på sådan en jul? Et barns enkle
og smukke bøn til Gud. Selvom vi er sidst i 1970’erne, hvor ungdomsoprøret buldrer derudaf, så
kan gavflaben godt synge om et barns ukomplicerede forhold til Gud. De voksne har gang i så
mange ting. Det træ bærer jo heller ikke sig selv
ud, vel? Men barnet har fanget pointen med julen.
Dage med fred, sang og kærlighed har affødt en
tak og en bøn om, at det må vare evigt. At højtidens dage må strække sig udover hverdagsåret.
Glædelig jul.

Jesusbarnet fra Betlehem
blev betragtet som psykopat
Det er i dag hans fødselsdag
Nu er det endelig jul
Jul igen
Dage med sange, dage med fred
Og tid til kærlighed,
og julelys fra sidste år
Så blev det endelig jul
Jul igen
Der er et barn, der beder til Gud
I smuk - enfoldighed
Imens jeg bærer træet ud
Ja, så blev det endelig jul
Jul igen
Ja, så blev det jul endnu engang
En af de mest elskede julesange, vi hører år efter
år er Gasolins udødelige ”Endelig jul igen” fra
1977. Forfatteren glæder sig til jul. Selv gaden –
måske i det indre og skumle baggårdskøbenhavn
– er smuk med julepynt. Det er ikke alene en øjebliksoplevelse, der er en genkendelse i det. Noget
skjult og gammelt aktiveres ved synet af den
smukke gade med dens julepynt, det minder ham
om en drøm, han havde ”sidst han blev født”
I næste vers udfoldes julens indhold. Det er Jesusbarnet fra Betlehems fødselsdag. Derfor er det endelig jul, jul igen. Hvem var Jesus? Jo, det var ham
der ansås for at være psykopat. Andre ville have
valgt et andet prædikat at sætte på Jesus fx fra Bibelen med frelser, fredsfyrste, Guds søn, menneskesønnen eller mere nutidigt med, at Jesus er en
del af det kommercielle, fordi han bliver født på
anden sal i Magasin du Nord. Men Gasolin synger, at det barn ansås for psykopat. Da han blev
voksen må være underforstået. Med det siges der
mere, end man lige skulle tro. Jesusbarn, fødsels2

Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 9. 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.

Tirsdag den 11. december kl. 17.15
Lucia i Dommerby Kirke
med efterfølgende mad i Graverhuset
Efter gudstjenesten serveres en sandwich i Graverhuset.
Tilmelding til spisning senest den 3. december til bok@km.dk eller
på tlf. 97537001 tirsdag og torsdag mellem 11.30 o 14.30.

Torsdag den 13. december kl. 18.00
Lucia i Lundø Kirke
Gudstjeneste med luciaoptog i Lundø kirke den 13. 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 18. december kl. 10.00.
Højslev Skoles elever kommer til gudstjeneste i Højslev Kirke
torsdag den 20. december, 0.-6. klasse kl. 9.15 og 7.-9. klasse kl. 10.00.
________________________________________________________________________________________________

Gudstjenester på Højslev Ældrecenter
På grund af ombygning er gudstjenesterne aflyst på ældrecenteret

Torsdag den 20. december kl. 14.30 inviteres derfor til gudstjeneste i Højslev Sognehus med efterfølgende kaffe og fællessang.
Der vil være bustransport fra Højslev ældrecenter kl. 14.00 med handicapvenlig bus.
Ønsker du/I at benytte bussen er tilmelding nødvendig, ring til kirkekontoret senest tirsdag den 18.
december på tlf. 9753 7001.
Alle er velkomne.
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Kommende arrangementer
i sognene
Mandag 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
mandag 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
________________________________________________________________________________________

Søndag den 3. 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.

________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
Koncert i Højslev K. kirke
Kom og få en enestående musikalsk oplevelse,
når trompetisten Per Nielsen spiller i Højslev
Kirke. Han akkompagneres af pianist Carl Ulrik
Munk-Andersen.
Billetter kan afhentes gratis hos
Joans Blomsteri, Østerrisvej 2, Højslev
efter 1. februar 2019.
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Kaffeeftermiddage
Onsdag den 5. december 2018 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 16. januar 2019 kl. 13.45
”Historien om Giro 413 sangforedrag med Karsten Holm”
Karsten Holm synger et udpluk af de elskede Giro413 sange og fortæller historien fra udsendelsens første godt 65 år.
De fleste af os har mange minder og stemningsbilleder om ”Giro 413” hvad
enten man er ung eller gammel. ”Giro413” er også duften af varm middagsmad om søndagen, flæskesteg, karbonader eller noget helt tredje.
Eksempler på sange som Karsten vil synge: Den gamle gartner,
Lille sommerfugl og Kald det kærlighed.
_________________________________________________________________________________________________________

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 13.45
”Kunsten at bevare livsmodet trods modgang
Agnete Odgaard-Jensen fortæller”
Agnete mistede sit syn, som 25-årig. Inden da afsluttede hun en uddannelse
som aktivitetsmedarbejder. Den har givet hende stor glæde i sit job som leder
på mødesteder for synshandicappede.
I foredraget vil Agnete fortælle om, hvor meget vore tanker kan gøre ved os.
Tanker har enorme kræfter. Derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for negativt.
Hun taler om de ting, der svækker vort immunforsvar såsom negative
følelser, dårlig samvittighed, modløshed, ensomhed og afhængighed af
omgivelser.
Med kærligheden som udgangspunkt fortæller hun om vore positive evner,
egenskaber og venskaber, som alt i alt giver os livsglæde.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
august - november 2018

Døbte

Døde

19/8 Frigga Bergstrøm Ottosen
2/9 Lilly Mette Meisner Hansen
16/9 Liva Søndergaard Bagger
6/10 Magnus Svenstrup Skov
7/10 Ida Dølby Dahl Pedersen
4/11 Emil Mark Møller
11/11 Otto Biller Jensen

23/8 Ejvind Thomsen
18/9 Vita Gerda Kudahl
13/10 Erik Christian Andersen
19/10 Peter Plougmand Rasmussen
23/10 Ellen Bjørnager Aaes
26/10 Palle Georg Pedersen
3/11 Ellen Sofie Forsberg

Tillykke med dåben

Ære være deres minde

Viede

Lørdagsdåb

18/8 Gitte Dahlgaard
Steffen Regner Jensen
1/9 Lenina Lærke Lynge Mikjær
Søren Harpøth Thorning
2/9 Kristine Svenstrup Hansen
Henrik Meisner Pedersen

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de,
der ønsker det, lørdag den 9. februar 2019 kl.
10.30 i Dommerby 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.

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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Invitation til kaffe
Kender du nogen?
Som vi før har skrevet om i kirkebladet, har vi ryddet op
i de gamle gravsten på kirkegårdene i Højslev
og Dommerby.
Vi har taget billeder af de enkelte gravsten, og vi vil
forsøge at få tilknyttet en livshistorie til dem.
For at få registreret historierne inviterer menighedsrådet,
sognebørn med mange års tilknytning til sognene eller
med interesse for lokalhistorie til eftermiddagskaffe.
Mødet afholdes torsdag den 21. februar 2019 kl. 14.00
i Højslev Sognehus.
Har du interesse i at bidrage til registreringsarbejdet, så kontakt gerne:
Kristian Fihl 2463 1811 eller Niels F. Kristensen 2988 0561.
________________________________________________________________________________________________

Indvendig kalkning af Lundø kirke
Lundø kirke er under renovering - kalkning
indvendig.
Altertavlen er sendt til restaurering i Vejle pga.
borebilleangreb.
Kirken genåbner første søndag i advent
den 2. december kl. 10.30 med højmesse, dog
uden altertavle, den vil først være klar igen i det
nye år.
Billederne viser, hvordan kirkens inventar er
beskyttet under arbejdet i kirken.
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Glimt fra sognene

Søndag den 7. oktober gav Gospel Sisters en
fantastisk dejlig koncert i Dommerby kirke.
________________________________________________________________________________________

Özlem Cekic i Højslev kirke.
Özlem afholdt et meget spændende foredrag i Højslev kirke den 31. oktober 2018, omkring 85 personer mødte op for at høre det. Som indledning bød hun alle velkommen med et personligt håndtryk
til alle.
I sit foredrag beskrev hun levende sine egne fordomme overfor danskerne og danskernes fordomme
i forhold til hende. Hun fortalte om sine kaffemøder med mennesker, som havde chikaneret hende.
De fik en dialog om situationen og kom til en delvis forståelse af hinanden.
Hendes udgangspunkt var hendes bog ”Hvorfor hader han dig mor?”
Bogen kunne efterfølgende købes.
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Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søndage: 2. og 23. december, 20. januar og 10. februar.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret
tirsdag eller torsdag før søndagen - mellem 11.30 og 14.30 på tlf. 97 53 70 01.

Bruddal Gruppe
Lundøvej 108D, Højslev K

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker

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.

Hjertestarter i Højslev Kirkeby

Hjertestarteren sidder i den gamle telefonboks
ved Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby,
Lundøvej 46, 7840 Højslev.

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

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 21. februar 2019
Deadline for næste kirkeblad er
søndag den 27. januar 2019.
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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