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Forår
Skrevet af Barbara Landmark
Lad foråret blive en tid,
hvor vi smiler og ler
for det er sjælens musik.
Lad foråret blive en tid,
hvor vi er nærværende
for det er lejligheden til at leve et godt liv.
Lad foråret blive en tid,
hvor vi lader drømme tage form,
for det afhænger fremtiden af.
Lad foråret blive en tid,
hvor vi finder ro til eftertanke,
for det er kraftens kilde.
Lad foråret blive en tid,
hvor vi læser i bibelen,
for det er visdommens fundament.
Lad foråret blive en tid,

hvor vi leger med hinanden og vores børn og
børnebørn,
for det er hemmeligheden bag
at forblive ung i sind, tanke og krop.
Lad foråret være en tid,
Hvor vi plejer venligheden,
For det er vejen til lykke.
Lad foråret være en tid,
hvor vi udøver næstekærlighed
for det er Guds største gave.
Lad foråret blive en tid,
hvor vi folder vore hænder i bøn,
for bøn er den største kraft på jorden.
Herre, lad os forstå, at der er tid til det hele.
Tak, at vi hvert forår får en ny chance
for at leve livet til Guds ære.

__________________________________________________________________________________________________________

Per Nielsen i Højslev Kirke
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 .
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Kommende arrangementer
i sognene
Onsdag den 13. marts kl. 13.45 - Kaffeeftermiddag - ændret program
Eftermiddagens underholder er Ole Tang, Skive, der har haft sit arbejdsliv på Skive Folkeblad, men
som fratrådte i 2018 for at være fuldtids foredragsholder, fritidsfisker, fodbolddommer, folkedanser,
festsangskriver mv..
Han har før besøgt os, dels med historier om vestjyske ”ogginaler” – og beskrivelsen af en længere
rejse til Argentina.
Denne gang kommer han dels med nye vestjyske historier – dels med oplæsning på vestjysk, primært af Jeppe Aakjær-tekster, dels vestjyske historier, skrevet af en mand, der hed Valdemar Høgsberg Kristensen og som døde i 2008.
Ole Tang har selv udgangspunkt fra det vestjyske, og med skolegang i bl.a. Hvide Sande.
Udgangspunktet er, at tilhørerne skal være i bedre humør, når foredraget slutter, end da det begyndte - og det lykkes som regel.
Ole Tang er 62 år - og havde en mor, der hed Ragna Tang, og som var kendt i det meste af landet
som en livsprudlende folkedanseleder gennem mere end 60 år.
________________________________________________________________________________________

Torsdag den 4. april kl. 19.00
Koncert i Dommerby kirke
Det lokale kor ”Sang på Menuen”, som består af lokale
kvinder kommer og synger for os.
Koret ledes af Helle Toft Mikkelsen.
Efter koncerten serveres kaffe i Graverhuset.
________________________________________________________________________________________________

Skærtorsdag den 18. april kl. 18.00
Påskegudstjeneste i Lundø Kirke
Eftergudstjenesten serveres der lammesteg i Lundø Forsamlingshus
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag den 11. april til
Henning Jensen, tlf. 2363 8021
________________________________________________________________________________________________

Påskedag søndag den 21. 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 efterfølgende i kirken.
________________________________________________________________________________________
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Sogneindsamling
Søndag den 10. 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.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima,
som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved
oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem.
Ved at støtte er du med til at bygge til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at sørge for til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til
at klæde verden på til klimaforandringerne.
________________________________________________________________________________________

Udstilling i Sognehuset
I den kommende tid vil man kunne se malerier af Ann Sigh i Sogenhuset.
Ann er opvokset i Spøttrup, nord for Skive - har været bosiddende i Viborg i
25 år og er nu vendt tilbage til egnen – nærmere Højslev Stationsby.
Ann Sigh svinger penslen og maler med fingrene med acryl maling mixet
med diverse materialer. Hun udstiller flere steder i landet. Her kan b.la. nævnes gallerier og udstillingssteder i Tversted, Odense, København, Ålborg.
Hun har udstillet i flere kunstforeninger, firmaer og senest været med i diverse kunstmesser. Kunst for Alle i Ålborg og København – Alletiders Kunst
i Århus og senest den lokale kunstmesse i KCL (Kunst for Alle) her i januar.
Hun er oprindeligt uddannet tegner ved et reklamebureau, som havde afdeling i både Skive og Viborg. Jobbet som tegner bestod i at lave logoer, opsætninger og diverse tegneopgaver.
Jobbet som tegner blev afløst af et pædagogstudie og senere ansættelse som såvel souschef i en
børnehave og senere som Ressourcepædagog ved Viborg Kommune.
Det kreative udtryk har dog aldrig sluppet sit tag og kommer i dag til udtryk gennem malerierne,
illustrationer, udsmykninger og skitser.
Man er velkommen til at se udstillingen eller følge Ann Sigh på diverse medier:
www.annsigh.dk – facebook: annsigh.dk og instagram: annsigh
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Himmelske dage på Heden

Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og det er er det største
fælleskirkelige event i Danmark. Himmelske dage er en mulighed for at lade kristne samles på
tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Der sættes fokus på hvad troen er, og vi går et stykke vej sammen, hvor vi kommer i
samtale med hinanden om kirkens opgaver og problemer i verden – lokalt, nationalt, internationalt
og fælleskirkeligt. Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen,
men også åbne op og byde indenfor til dialog og fællesskab. Biskoppen i Viborg Stift Henrik Stubkjær opfordrer til at vi alle deltager i Himmelske Dage, ikke mindst ved at være med i gudstjenesten
på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag.
Se hele programmet for himmelske dage her : www.himmelskedage.dk
Der vil være bustransport fra Skive og Salling for alle interesserede til Herning og retur – og det
kommer til at foregå med følgende program:
12.00: Afgang fra Salling Hallerne, Roslev
12.00: Afgang fra Balling Kirke
12.00: Afgang fra Egeris kirke
12.00: Afgang fra Skive kirke
14.00 : Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning.
15.00: Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade – og herefter er der mulighed for at deltage i forskellige workshops og seminarer rundt i midtbyen.
18.30: Afgang til Skive og Salling fra opsamlingspladsen i Herning.
Hos os skal man tilmelde sig til Kirkekontoret tlf. 97537001 eller på mail til bok@km.dk senest
den 14. maj 2019.
Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbuddet, men transporten er gratis for
hver enkelt deltager.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
november 2018 - februar 2019

Døbte

Døde

18/11 Malte Thorup Rasmussen
16/12 William Kappelgaard Dam
23/12 Nora Brøndum Nederby
6/1 Christine Schmidt Nautrup
20/1 Olivia Mayland Klokkerholm

18/11 Magda Larsen
20/11 Margrethe Fjeldsø Kristensen
21/11 Jens Erik Skou
27/11 Gerda Margit Rabenholt
19/12 Svend Aage Nielsen
19/12 Hanne Madsen
28/1 Aase Johanne Jeppesen

Tillykke med dåben

Ære være deres minde

Konfirmationer 2020

Konfirmationer 2021

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

Dommerby Kirke den 25. april
Højslev Kirke den 2. maj
Lundø Kirke den 9. maj

Pinse i Anlægget i Skive 2. pinsedag
10. juni 2019 kl. 11.00
Lyset er kommet til verden
Årets traditionsrige pinsegudstjeneste i det fri
har temaet: Lyset er kommet til verden.
Menneskelivet er fuld af kontraster, vi kender
både lys og mørke. Vi vil lade stærke
fortællinger, flotte salmer og skøn musik leve i
mellem os og i os, lade dem lyse, lyse op og
pege på Lyset, som er kommet til verden.
Som altid skal man selv medbringe noget at
sidde på.
Vel mødt!
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Konfirmander 2019

Konfirmation i Dommerby kirke den 28. april 2019 kl. 9.00
Janus Hviid Christiansen, Ramsdahlsvej 85
Loke Ilsøe, Højslevgårdsvej 11
Julie Meilby Rasmussen; Skolevej 19
Silje Overgaard Krzyrosiak Jepsen, Ramsdahlsvej 63E
Tea Ilsøe, Højslevgårdsvej 11
Konfirmation i Dommerby kirke den 28. april 2019 kl. 10.30
Magnus Lind Pedersen, Ulkærvej 4
Simone Lindgaard Henning, Toftevej 14
Asger Bruus Jensen, Brøndborervej 17
Asta Svoldgaard Riis, Kærvænget 14
Viktor Müller Skov, Viborgvej 121
Freya Vad Madsen, Bakkevej 14A
Konfirmation i Højslev kirke den 5. maj 2019 kl. 10.00
Tobias Poulsen, Viborgvej 259
Jeppe Spanggaard Nielsen, Hobrovej 34
Emilie Marie Pørtner Toft, Sejstrupvej 5
Laura Bech Jensen, Vinkelvej 40
Daniel Bro Jeppesen, Degnsgårdvej 4
Fie Juul Holm, Overmarkvej 77
Kasper Immersen Kudahl, Vinkelvej 43
Emilie Beck, Højmarksvej 19
Phillip Nielsen, Ørslevklostervej 63
Christopher Skov Bårris, Stårupvej 51
Søren Emil Nielsen, Lupinvej 3
Sisse Maarbjerg Boll, Ørslevklostervej 9
Filip Ahlmann Hald Frederiksen, Engparken 29
Cecilia Van der Aa Kühle Christensen, Højslevgårdsvej 8B
Konfirmation i Lundø kirke den 12. maj 2019 kl. 10.00
Sebastian Dam Kjær, Hobrovej 15
Sebastian Kjær, Drivvejen 2
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Glimt fra sognene

Fuld hus i sognehuset til Karsten Holms meget underholdende sangforedrag med gamle minder fra giro 413 m.m.

________________________________________________________________________________________

Der var samlet et fint hold børn til Lucia i Lundø
kirke, som nu er kalket færdig.
Altertavlen kommer tilbage senere.

Der var fuldt hus i sognehuset til julefrokost med underholdning af Jens Jakobsen.
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Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil på følgende
søn- og helligdage: 10. og 31. marts, 21. april og 17. maj
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 29. maj 2019
Deadline for næste kirkeblad er
søndag den 5. maj 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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