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Nu blomstertiden kommer
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

get større ind i billedet og ind i livet – også selv
om det ikke står der, sort på hvidt, men dette
”nogen” der skubber på, må jo være ”nogen”
Men det kristne islæt er umiskendeligt tydeligere i ”Nu blomstertiden kommer”. Der skal:
De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Denne sommersalme er skrevet af den svenske
biskop Israel Kolmodin i Visby tilbage i 1694.
Salmen er kendt og elsket i hele Norden, selvfølgelig ikke mindst i dens fædreland, Sverige,
hvor den er blevet sunget til skolernes sommerafslutning år efter år, indtil den svenske kirke
blev skilt fra staten i år 2000.
Fra da af gik den ikke længere. Den gamle sommersalme blev for kristen i sit udtryk og krænkede religionsfriheden, blev der sagt – og Israel
Kolmodins salme blev en del af en større debat
om, hvilken rolle religion skulle spille i det
svenske samfund – og hvilke sange, der skulle
synges ved den vældigt traditions- rige sommerafslutning. Salmen synges efter sigende
endnu på nogle skoler i Sverige, og binder dermed fortiden sammen med nutiden – statskirke
eller ej.
Men mange andre steder måtte man ty til andre
veje – andre sange, og valget er mange steder
faldet på Astrid Lindgrens ”Idas sommervise”
fra filmen om Emil fra Lønneberg fra 1973. En
ufarlig sommersang uden kristendom og uden
Gud, skrevet af den folkekære Astrid Lindgren.
Den kan ikke fornærme nogen. Men helt uden
kristendom og uden Gud, er den nu ikke – og
det var dens forfatter heller ikke. For det lyder i
lille Idas sommervise: ”Du ska inte tro det blir
sommar, ifall inte nån sätter fart” (Du skal ikke
tro, det bliver sommer, med mindre nogen
skubber på). Det er en fin lille vise, der har fundet vej til de svenske skoler. En lille vise, som
med barndommens uskyld alligevel bringer no-

Naturens livstegn er så stærke, at de får os til at
tro, at Guds nåde, Guds kærlighed når hele året
rundt. Der er nok af den - også til kolde, mørke
tider, hvor alt føles bundfrossent og dødt indeni.
Guds kærlighed forbindes ikke kun med naturens gang, men forbindes direkte med hvad Jesus Kristus er for os mennesker:
Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!
God sommeren og nyd denne fine salme.
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Kommende arrangementer
i sognene
Onsdag den 5. juni kl. 18.00
Sognearrangement med grill i præstegårdshaven
Vi begynder med en lille gudstjeneste i præstegårdshaven. Derefter er der hyggeligt samvær,
hvor menighedsrådene er vært med en grillpølse og vin/vand.
Ved dårligt vejr afholdes arrangementet i Sognehuset.
________________________________________________________________________________________

Lørdag den 15. juni kl. 9.00
Gudstjeneste ved byfesten i Højslev Kirkeby
Der afholdes gudstjeneste i forsamlingshuset i Højslev Kirkeby.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på rundstykker.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 27. juni kl. 19.00
Aften/grill-gudstjeneste i Lundø Kirke
Vi begynder med gudstjeneste og det årlige menighedsmøde. Herefter er menighedsrådet vært med
grillpølser og et glas vin.
________________________________________________________________________________________________

Lørdag den 27. juli kl. 20.00
Koncert i Lundø Kirke
Vi har i år koblet os på Hjarbæk kammermusikfestival, som gennem mange år har tiltrukket nogle af
landets bedste musikere.
Vi kan se frem til en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige.
________________________________________________________________________________________

Søndag den 18. august 2018
Sogneudflugt - eftermiddagstur
Turen går i år til Fur. Eftermiddagskaffen nydes ved Fur Museum, herefter er der en guidet rundtur
på øen. Dagen afsluttes med aftensmad på Breum Landevejskro.
Tilmelding til Ulla Kristensen, tlf. 2149 9938 eller 6175 1291 senest den 12. august.
Pris 200 kr.
Afgang med bus efter følgende plan: Lundø kl. 12.00, Toftevej kl. 12.15, Højslev Brugs kl. 12.20.
Rugbakken/Dommerby kirke kl. 12.25..
________________________________________________________________________________________

Søndag den 1. september kl. 10.30 Konfirmandopstart i Højslev Kirke
Undervisningen begynder søndag den 1. september med gudstjeneste i Højslev kirke med efterfølgende let frokost.
Mere information om undervisning og tilmelding vil komme på skolens forældre-intra
efter sommerferien.
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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
_________________________________________________________________________________________

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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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
februar - maj

Døbte
9/2
9/2
9/2
17/2
24/2
24/3
14/4
21/4

Døde

Marthine Schmidt Kjeldsen
Emmalie Trangbæk Nørgaard
Anton Bjørnager Aaes
Gabi Kirstine Schøning Dahl
Saga Josefine Nielsen
Selma Abelone Crone Lauritsen
Freja Dalgas Damsgaard
Marius Werner Kudahl

21/2
23/2
24/3
30/3
6/4
2/5

Olav Brodersen
Børge Mogensen
Jørgen Davidsen
Bente Alstrup Bruhn
Edith Elfride Kristensen
Irma Meier Thomsen

Ære være deres minde

Tillykke med dåben

Viede

Lørdagsdåb

9/2

Mette Haugaard Larsen
Erik Aaes
30/3 Henriette Tovgaard
Jacob Tækker Nørgaard

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de,
der ønsker det, lørdag den 31. august 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.

Tillykke med vielsen

Konfirmationer 2020
Dommerby Kirke den 26. april
Højslev Kirke den 3. maj
Lundø Kirke den 10. maj

Konfirmationer 2021
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.

Dommerby Kirke den 25. april
Højslev Kirke den 2. maj
Lundø Kirke den 9. maj
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Bageste række: Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen, Loke Ilsøe, Asger Bruus Jensen Silje Overgaard Krzyrosiak Jepsen, Freya Vad Madsen, Janus Hviid Christiansen, Viktor Müller Skov, Magnus Lind Pedersen, sognepræst Barbara Landmark
Forreste række: Simone Lindgaard Henning, Tea Ilsøe, Julie Meilby Rasmussen, Asta Svoldgaard Riis.

Konfirmander 2019
Dommerby Kirke
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Bagerste række: Søren Emil Nielsen, Kasper Immersen Kudahl.
Midterste række: Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen, Phillip Nielsen, Jeppe Spanggaard Nielsen, Daniel Bro Jeppesen, Tobias Poulsen,
Filip Ahlmann Hald Frederiksen, Christopher Skov Bårris, sognepræst Barbara Landmark..
Forreste række: Emilie Marie Pørtner Toft, Laura Bech Jensen, Emilie Beck, Sisse Maarbjerg Boll, Fie Juul Holm, Cecilia Van der Aa Kühle
Christensen.

Konfirmander 2019
Højslev Kirke
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Konfirmander 2019
Lundø Kirke

Fra venstre: Sebastian Kjær,
sognepræst Bjarke MøllerSørensen, Sebastian Dam Kjær
________________________________________________________________________________________

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil
på følgende søndage: 9. og 30. juni, 28. juli og 18. august.
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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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.

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker

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

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

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

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

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.
Bestilling kan også foretages på
www.borger.dk

Kontorets åbningstider
er tirsdag og torsdag
kl. 11.30—14.30

Næste kirkeblad udkommer den 28. august 2019
Deadline for næste kirkeblad er søndag den 4. august 2019.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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