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Advent
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen

Ikke kun i naturen er de grønne farver forsvundet fra træerne og på markerne, men også i kirken sker der et farveskift. Den grønne trinitatis
tid afløses af den lilla adventstid. Nu ifører præsten sig den lilla messehagel, og adventskransen
bindes med lilla silkebånd.
Og det er ikke et tilfældigt farveskift, for lilla er
en blandingsfarve, blandet af rødt, sort og blåt.
Rødt symboliserer kærlighed og lidelse, sort
sorgen og blåt står for troen. Lilla indeholder
alle ingredienserne i det kristne perspektiv på
livet.

lillas mange facetter af sorg, forventning og tro.
Eller med digteren Søren Ulrik Thomsens ord:
Vi går i kirke for at holde en våge åben i isen.
”Vi blev ikke født med vor gode vilje, og at dø
giver ingen mening.
Det er helt overflødigt, men strengt nødvendigt
at holde en våge åben i isen, at krybe i skjul og
kysse hinanden.”
Når vi kommer ud af kirkens skjul, sker det
med tilgivelse af vor skyld. Vi er sat i frihed til
at kysse livet, leve i glad forventning, mens vi
venter på, at det bliver jul.

Adventstiden forener bekymring, forventning
og glæde.
I adventstiden tænker vi tilbage på det forgangne år, når vi sender julehilsener. Vi tænker frem,
når vi tænder det første, andet, tredje og fjerde
lys i adventskransen. Måske holder vi vejret, for
klarer vi nu de mange forberedelser til jul? Der
skal bages og spises julefrokoster, årets julekalendere skal vi se og gaverne skal købes? Mange
har travlt, ikke mindst hvis der er børn i familien. Andre ser travlheden omkring dem. Det er
en tid, hvor skellene bliver tydelige mellem de,
der har – om det så er penge, familie eller overskud – og de, der ikke har.

Tre små advents-hip:
1. Adventstidens farve er lilla, en blanding af
rødt, blåt og lidt sort. Lila silkebånd om adventskransen og andre steder viser, at vi kender
til symbolikken.
2. Traditionen foreskriver, at et nyt lys i adventskransen tændes hver søndag, og ikke alle
fire på en gang. Fjerde søndag i advent er de så
alle tændt, for nu er det jul.
3. Kalenderlys i køkkenet, i stuen eller på arbejdet tager vi som en selvfølge. Det er en god og
stille måde at se og mentalt indstille sig på at
julen nærmer sig.

I adventstiden, hvor ængstelse og forventninger
forstærkes, kan vi alle krybe i skjul i kirken –
såvel de travle som de, der føler, de kører i tomgang. Her kommer vi, når vi har brug for farven

Dejligt, at komme i den rette adventsstemning.
Vær velkommen Herrens år!

GDPR / dataforordning
Jævnfør dataforordningen for EU, vil vi opfordre til at du/I ved henvendelse til præsten/
kirkekontoret på mail skriver til den sikre mail.
Dette gøres ved at gå på hjemmesiden www.hdl-kirker.dk og trykke på knappen ”Send sikker
mail til kirkekontoret” og log ind med nem-ID.
Man er naturligves også velkommen til at ringe til kontoret/præsten på tlf. 97 53 70 01.
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Kommende arrangementer
i sognene
Søndag den 8. 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.

Torsdag den 12. december kl. 18.00
Lucia i Lundø Kirke
Gudstjeneste med luciaoptog i Lundø kirke og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

Fredag den 13. december kl. 17.15
Lucia i Dommerby Kirke
med efterfølgende mad i Graverhuset
Efter gudstjenesten serveres et let måltid i Graverhuset.
Tilmelding til spisning senest den 5. december til bok@km.dk eller på tlf. 97537001 tirsdag
og torsdag mellem 11.30 og 14.30.

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 17. december kl. 10.00.
Højslev Skoles elever kommer til gudstjeneste i Højslev Kirke
fredag den 20. december, 0.-6. klasse kl. 9.15 og 7.-9. klasse kl. 10.00.
________________________________________________________________________________________________

Gudstjenester på
Højslev Ældrecenter
En torsdag i hver måned holdes en eftermiddagsgudstjeneste på Højslev Ældrecenter. Efter gudstjenesten er der kaffe , fællessang og hyggeligt samvær.
Datoerne for afholdelse af gudstjenesterne er 19. december, 9. januar og 13. februar
Alle dage kl. 14.30
Alle er velkomne.
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Kommende arrangementer
i sognene
Tirsdag den 31. december kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste i Lundø kirke.
Menighedsrådet ved Lundø Kirke vil gerne invitere beboere og andet
godtfolk til nytårsgudstjeneste i Lundø kirke tirsdag d. 31 december
kl.15.00, hvor vi vil sige tak for året der gik og samtidig ønske hinanden
et godt nytår med et glas champagne og kransekage.
Hilsen menighedsrådet ved Lundø Kirke

Visitats i Højslev kirke
Søndag den 26. januar 2020 kl. 10.30
Biskop Henrik Stubkjær og provst Betty Ahrenfeldt kommer på visitats i Højslev, Dommerby,
Lundø Pastorat.
Visitats betyder egentlig ”besøg”, og har helt siden Reformationen været
en central del af biskoppens arbejde.
Provst og biskop kommer for at inspirere, opmuntre og vejlede præster og
menighedsråd i deres arbejde.
For at få indsigt i det folkekirkelige arbejde,
som foregår i sognene indledes dagens visitats
med gudstjeneste kl. 10.30 i Højslev kirke, efterfølgende mødes ansatte, menighedsråd,
præster, provst og biskop til en samtale om de
kirkelige forhold i Højslev, Dommerby og
Lundø sogne.
Vi glæder os meget til provstens og biskoppens besøg/visitats og håber
mange vil deltage i gudstjenesten og være med til at gøre dagen festlig.

Søndag den 2. 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.
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Kaffeeftermiddage
Onsdag den 4. december 2019 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 29. 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 15. januar 2020 kl. 13.45
”Krigskirurg for Forsvaret”
Tidligere overlæge ved Thisted Sygehus Berth Larsen fortæller
om sin tid i Forsvaret, hvor han har været udsendt som
krigskirurg bl.a. til Afghanistan 4 gange..
______________________________

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 13.45
”Revyens mestre”
Stig Nørregård, konservatorieuddannet musiker og pianist
underholder.
Han tager dig med på en musikalsk rundrejse, hvor vi vil
møde en række velkendte navne som Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup, Arthur Jensen, Helge Kjerulf Schmidt, Gunnar Lemvigh, Ebbe Rode, Storm P, Dirch Passer, Buster Larsen, Victor Borge og mange andre.
I et par timer vil han være "visevært" for publikum, og vi vil
sammen opleve visefortolkning, monologer, fællessang, små
historier fra de kendte kunstneres liv - alt sammen serveret
med gætteleg, potpourrier og tryllerier fra klaveret.
Publikum vil både blive underholdt og udfordret.
F.eks. spiller Stig først visen på klaveret, og så er det spændende om publikum kan gætte visen…?
Herefter synger han visen enten til klaver- eller guitar-akkompagnement, og publikum synger med
på omkvædet.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
august—november

Døbte

Døde

18/8 Sebastian Hejlskov Falkenberg
31/8 Lilli Ellebæk Andersen
13/10 Freja Stenfeldt Fack
20/10 Matti Kjølhede Weidmann
26/10 Lui Emil Aarkrog Nordby
27/10 Mads Ravn Kristensen

9/8 Lilly Sonja Christensen
19/8 Grethe Søgaard
28/8 Signe Annette Lajgaard
2/9 Marianne Fagerlund Hosseini
9/9 Gerda Gamskjær
27/9 Inger Margrethe Andersen
4/10 Edith Frederiksen
21/10 Harry Sigaard

Tillykke med dåben
Ære være deres minde

__________________________________________________

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 11. januar 2020 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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Udstiller i sognehuset
Efterårets udstiller er Hanne Thisted.

I dette efterår udstiller Hanne Thisted fra Dommerby sine farverige billeder i sognehuset.
Hanne Thisted, som er bosat i Dommerby lader sig inspirere af det nære, det kan man f.eks se i
billederne af køerne, hvor hun giver sit bud på, gennem farver, former og udtryk, hvordan en ko
også kan se ud.
I udstillingen er der også et farverigt og glad blomsterbillede og forskellige klovne og ansigtsformer.
Stop op og lad dig inspirere og snak evt. med andre om det du ser, næste gang du kommer i sognehuset. God fornøjelse.
________________________________________________________________________________________

Onsdag den 25. marts 2020 i Højslev kirke
Koncert/sangforedrag med Rasmus Skov Borring
Glæd dig til at opleve fællessang akkompagneret af rytmisk klaver til et udvalg af forskellige tekster fra Højskolesangbogen. Se mere i næste kirkeblad.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil
på følgende søndage: 1. og 25. december, 26. januar og 23. 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.
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Nyt fra menighedrådene
Orientering fra Lundø menighedsråd
I den kommende tid vil der ske nogle forandringer på Kirkegården. Udskiftning af diverse hække,
som tog skade af den tørre sommer i 2018.
Allan Jørgensen som pr. 1/9 2019 er vores nye graver, vil forny og genetablere de steder, som blev
berørt af tørken sidste år.
Som led i forandringen vil der, ligeledes blive etableret nogle siloer/ bokse i det sydvestlige hjørne
af kirkegården, hvor der skal opbevares forskellige materialer til brug på kirkegården.
Sidst men mindst har menighedsrådet været på besøg hos kunstner Morten Køser.
Menighedsrådet har længe haft et ønske om, at forny arealet ved de ukendtes gravsted.
Menighedsrådet fandt en fantastisk spændende og specielt skulptur, som vil blive rejst sidst i
november.
Flemming Kjølhede Sørensen

Ombygning i Sognehuset i
Højslev Kirkeby
Igennem flere år har vi i menighedsrådet diskuteret Sognehusets anvendelse – er salen stor nok,
har vi brug for mere plads til depot? Samtidig kan alle se at det murene slår revner og at de trænger til hjælp.
Nu er vi nået frem til, hvad vi gør.
Vi vil lige efter påsken 2020 sætte gang i renoveringen, hvor murværket vil blive repareret, der vil
blive lavet en ny kloak til nedsivning af tagvand og der vil blive lavet et nyt facade-/dørparti.
Derefter glæder vi os til igen at kunne tage imod konfirmander, minikonfirmander, de ældre til
kaffeeftermiddage og alle andre sognebørn til vores arrangementer.
Hanne Jørgensen

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

Følg kirkerne på
facebook/Højslev, Dommerby
og Lundø kirker
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Glimt fra sognene

Sogneudflugten til Fur blev en rigtig god tur, selvom vi kom afsted i regnvejr. Ved Fur museum var
regnen holdt op og vi fik en guidet tur rundt på øen med John, som er blind, og meget vidende om
seværdighederne - en dygtig fortæller med god humor.
Vi besøgte Bette Jens´s Hyw - nu med gelænder. Efter rundturen vendte vi tilbage til museet, hvor
vi indtog den medbragte kaffe og kage i madpakkehuset. Nu kom regnen igen og vi kørte lidt rundt
før vi vendte tilbage til fastlandet. Derefter over Sundsøre - uden stop ved Brænderiet - til Breum
Landevejskro. Efter lækker aftensmad - karbonader m. grønsager og is til dessert - fortsatte vi hjem i
regnvejr. Alt i alt en rigtig god tur.

Onsdag den 9. oktober havde konfirmanderne fra Højslev, Dommerby, Lundø, Kobberup og Ørslevkloster besøg af gospelkorleder Rune Herholdt. De blev undervist i Højslev sognehus og medvirkede efterfølgende ved en gudstjeneste i Højslev kirke.
Her oplevede mange den dejlige gospelstemning.
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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 26. februar 2020
Deadline for næste kirkeblad er søndag den 2. februar 2020.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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