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Fællesskab
Skrevet af Barbara Landmark

Ordet sogn betyder oprindeligt det område,
hvor folk søger den samme kirke. Uden kirke,
intet sogn. Og omvendt en kirke uden sogn er
som en sjæl uden krop.
I Danmark har vi sognekirker. Kirke og sogn
har et skæbnefællesskab.
Fællesskabet kommer bl.a. til udtryk gennem
sproget. På bibelens første sider læser vi, at
Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: ” Der blive lys ” og lyset blev til. Sproget
bunder med andre ord i Gud. Uden Gud er der
ingen forskel på godt og ondt.
Jo mindre og jo sjældnere et sprog anerkender,
at Gud er dets ophav og midte des mindre
prægnant er sproget for de, der bruger det.
Det er en del af et kristent livssyn at vide, at vi
hører til i et fællesskab af alle skabte og at vi
ikke er skabt til at leve for os selv.
Apostlen Paulus siger det på følgende måde:

”Ingen af os lever for sig selv og ingen dør for
sig selv, thi når vi lever, lever vi for Herren og
når vi dør, dør vi for Herren.”
Gud er med os, selvom vi måske føler os forladte og uden for fællesskabet. Da vores dronning
Margrethe bliver dronning, udtaler hun, at den
opgave hun står over for, kan hun kun magte,
fordi hun ikke er alene. Gud er der usynligt til
stede.
Der er mennesker, hvor mindet om dem, de har
mistet, bliver ved med at leve, længe efter at de
er døde. Et sådant menneske er Mother
Theresa, som har hjulpet utallige hjemløse og
kasteløse i Calcuttas slum.
Mother Theresas opskrift på et godt liv er:
”Frugten af stilhed er bøn, frugten af bøn er tro.
Frugten af tro er kærlighed. Frugten af kærlighed er tjeneste. Frugten af tjeneste er fred.”

Sæt DIT præg på gudstjenesten!
Der er igangsat et initiativ omkring nye ideer til aktiviteter i forbindelse med en almindelig
gudstjeneste for at få flere i alderen 30-59 år til at gå i kirke. Derfor vil vi gerne at I vil melde ind,
hvis I er interesserede i at komme med gode ideer til os gerne inden 1. september, så vi kan nå at få
nogle af initiativerne i gang i indeværende kalenderår.
Meld jer eller stil uddybende spørgsmål til sognepræst Bjarke Møller-Sørensen på 9753 7001 eller til
formand Hanne Jørgensen på 2237 4765

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil
på følgende søndage: 15. september, 13. oktober, 3. og 17. 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.

Gudstjenester på Højslev Ældrecenter
Efter ombygningen af ældrecenteret genoptager vi traditionen med gudstjeneste en gang i måneden. Hold øje med ældrecenterets aktivitetsannonce for at se, hvornår det sker.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 1. september kl. 10.30
Konfirmandopstart i Højslev Kirke
Søndag den 1. september kl. 10.30 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 6

__________________________________________________________________________________________________________

Søndag den 15. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Højslev Kirke med kirkefrokost.
Højslev og Dommerby sognes menighedsråd afholder fælles høstgudstjeneste
i Højslev Kirke.
Efter gudstjenesten inviteres menigheden på kirkefrokost i Sognehuset

Søndag den 6. oktober kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Lundø Kirke
Efter gudstjenesten serveres kaffe på Lundø Strandcamping
________________________________________________________________________________________________

Søndag den 3. november
Alle Helgens gudstjenester.
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Dommerby kirke
Kl. 16.00 Mindegudstjeneste i Højslev kirke
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Lundø kirke
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.
Gudstjenesterne kl. 10.30 og 19.00 vil være en almindelig gudstjenester, mens gudstjenesten kl. 16.00
vil være en mindegudstjeneste med fokus på eftertanke og mindet om de, der ikke mere er hos os.
________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 12. november kl. 19.00
Foredrag ved Hanne Faldborg i Højslev Kirke—
”Kaj Munks Vedersø”
Hanne Faldborg inviterer os med til en afsondret egn
ved Vesterhavet, hvor hun selv voksede op, og man
stadig kan mærke Kaj Munk.
Foredraget handler dels om at være lille pige i et
stillestående landbosamfund, dels om Kaj Munks
liv og virke i Vedersø.
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Konfirmander 2019—2020
Søndag d. 1. september begynder konfirmationsundervisningen med gudstjeneste i Højslev kirke
kl. 10.30. Efterfølgende vil der være en let frokost i sognehuset for konfirmander og forældre, hvor
I vil få informationer om forløbet.
På skolens forældre-intra kan I fra medio august finde tilmeldingsblanketten til det kommende års
konfirmandundervisning..
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 ol. Da vi ikke sender fysiske sedler ud er det nødvendig at I løbende følger med på hjemmesiden.
Husk tilmelding til søndag den 1. september senest torsdag den 29. august kl. 12.00 til
bok@km.dk eller på tlf. 9753 7001 tirsdag og torsdag fra 12.00—14.00.
Jeg glæder mig til at møde jer.
Bjarke Møller-Sørensen.

Minikonfirmander
Årets minikonfirmander begynder fredag
den 1. november.
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 et arrangement for hele
familien den 28. februar 2020.
Undervisningen vil foregå fredag fra 12.00—13.30.
Nærmere information kommer på skolens forældre
-intra i oktober.
Se flere informationer på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk/aktiviteter/minikonfirmander

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
maj - august

Døbte
9/6
23/6
7/7
7/7
28/7

Døde

Magnus Lauge Aagaard Tornehave
Naya Skov Poulsen
Ane Webber
Kian Toft Smollerup
Karla Liliendahl Konradsen

10/6
15/6
21/6
6/7
14/7
30/7
3/8

Tillykke med dåben

Hans Bernhardt Jensen
Anna Elisabeth Pedersen
Evan Foldberg Jeppesen
Inger Kristiansen
Dorthe Hvass Petersen
Inge Kirsten Thomsen
Karen Annelise Jensen

Ære være deres minde

Viede
25/5 Fie Lyngbæk Mørck Jespersen
Søren Christensen Nielsen
10/8 Linda Foged Christensen
Michael Dybro Nielsen
Tillykke med vielsen
__________________________________________________

Konfirmationer 2020

Lørdagsdåb

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

Der er mulighed for lørdagsdåb, for de,
der ønsker det, lørdag den 26. oktober 2019 kl.
10.30 i Højslev 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.

Konfirmationer 2021
Dommerby Kirke den 25. april
Højslev Kirke den 2. maj
Lundø Kirke den 9. maj

Konfirmationer 2022
Dommerby Kirke den 24. april
Højslev Kirke den 1. maj
Lundø Kirke den 8. maj
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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 27. november 2019
Deadline for næste kirkeblad er søndag den 3. november 2019.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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