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Pejlemærker
Skrevet af Barbara Landmark
Vi er begyndt på et nyt år og et nyt årti. Det har
været tid til nytårsfortsætter, et kan være at
sætte et pejlemærke for 2020 og et andet kan
være at sætte et pejlemærke for det næste årti.
Vi kender sikkert alle beretningen om de tre vise mænd, men der er en 4. vismand Arlaban og
beretningen om ham kan måske bruges som
pejlemærke.
Arlaban kommer fra Persien, det land, som nu
hedder Iran. Da han ser en lysende, vidunderlig
stjerne på himlen, ved han, at han må af sted til
Betlehem. En lysende stjerne – et sådant tegn
kan han ikke sidde overhørig. Han spørger sine
venner, om de vil med, men de ryster på hovedet, hvor tåbelig kan man være, følge en stjerne,
der må være grænser for, hvor dum man kan
være.
Men Arlaban ved, at han må rejse. Koste hvad
det vil. Helst vil han rejse i en karavane, så han
er sikker på at nå frem i god behold. Landevejsrøvere er ikke rare at møde i en ørken. Arlaban
kommer i tanke om de 3 vise mænd Kaspar,
Melchior og Baltasar, de bor en dagsrejse fra
ham. Dem kan han nok slå følge med.
Arlaban sælger sit hus og alle sine ejendele. For
pengene køber han 3 ædelstene – en safir – en
rubin og en perle. Ædelstenene vil han give til
den nyfødte konge, mindre kan ikke gøre det.
Vennerne ryster på hovedet, da han drager af
sted for at møde de 3 andre vise mænd. Efter en
lang dags ridt trænger hesten til hvile og det
samme gør Arlaban. Da han ser nogle dadelpalmer i det fjerne, beslutter han sig for at gøre
holdt. Det kan kun blive et kort ophold, for de 3
vise mænd vil ikke vente længe på ham. Der
mangler nogle timers ridt, inden han er fremme
ved det aftalte sted.
Hesten stopper brat op, Arlaban er lige ved at
falde af hesten. I tusmørket skimter Arlaban en
mand, der rører på sig og stønner. Han prøver
at rejse sig op , men han falder tilbage. Arlaban
bliver ærgerlig, han har ikke tid til at hjælpe.

Han vil komme for sent og de 3 vise mænd vil
drage til Betlehem uden ham. Sekunderne føles
som timer, mens Arlaban kæmper med sig selv
og sin samvittighed.
”Sandheds Gud vis mig den hellige vej, som
jeg skal gå” beder han. I et nu ved han, hvad
han skal gøre. Han står af hesten og henter
vand til den nødlidende mand. Af urterne i sit
bælte laver han en styrkende drik til manden.
Da den syge mand har drukket den styrkende
urtedrik, siger han til Arlaban:” Må Gud føre
dig lykkelig frem på din videre færd, fordi du
viste barmhjertighed mod en syg.”
Det er langt over midnat, inden Arlaban rider
videre. Da han når det aftalte sted, hvor han
skal mødes med de 3 vise mænd, finder han en
besked om, at de er rejst i forvejen. Han bliver
nødt til at finde Betlehem alene. Arlaban river
sig i håret af ærgrelse. Skal han rejse gennem
ørkenen alene, kræver det, at han køber to kameler. Han bliver nødt til at sælge safiren for at
få råd til at købe kamelerne.
Efter 4 dages ridt når Arleban til Betlehem og
søger efter Jesus barnet. Han finder en ung
kvinde, der sidder med et lille barn i sine arme.
Han spørger hende om det lille Jesus barn og
hun svarer: ”barnet og dets forældre er taget til
Ægypten.” Vore mænd er oppe i bjergene, fordi
vi er bange for, at romerne vil tage vores dyr.”
Bedst som de står og taler sammen, lyder der
skrig og galoperende heste. Soldater kommer
med dragne sværd. Den unge mor blegner og
skjuler barnet i sine klæder. Arlaban stiller sig
lynhurtig i døråbningen. Han viger ikke, da en
soldat kommer farende. I stedet rækker han rubinen frem mod soldaten og siger: ” Jeg giver
denne rubin til den forstandige soldat, der lader
dette hus i fred.” Soldaten tager rubinen, brummer og løber videre.

Fortsættes side 5
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Kommende arrangementer
i sognene
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 13.45—Kaffeeftermiddag, Højslev Sognehus
”Muttersalene med et papskilt om halsen”.
Sognepræst Bodil Raakjær Jensen, der til daglig er præst i Grindsted, vil
fortælle om en hundredårig tradition og social foranstaltning. Det er sydslesvigske børns ferieophold i danske hjem gennem tiden. De første feriebørn ankom til Danmark i 1919, som meget forhutlede og udsultede. Bodil Raakjær Jensens mormor var blandt børnene på det første hold, og
hun har nedskrevet sine oplevelser. Senere kom Bodil selv afsted som 6årig på ophold i Danmark. Hun vil i foredraget berette om mormorens og
egne oplevelser. Ligeledes vil hun fortælle om de forandringer, der er
sket op mod vore dage, hvor opholdet mere har karakter af en kulturelt,
sprogligt dannelsesrejse.
__________________________

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 i Højslev kirke
Koncert/sangforedrag med Rasmus Skov Borring
Sangforedrag ved pianist Rasmus Skov Borring.
Kom og oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et
udvalg af forskellige tekster fra Højskolesangbogen, kombineret med fortællinger om sangene.
Rasmus inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både velkendte og nyt materiale. Rasmus er 37 år, han er
pianist, komponist og foredragsholder. Han har udgivet flere musikstykker
b.la. to albums fra Rosendal/Borring- samarbejdet.
Glæd dig til en inspirerende aften med musikalske toner.
__________________________

Skærtorsdag den 9. april kl. 18.00
Påskegudstjeneste i Lundø Kirke
Efter gudstjenesten serveres lammesteg på Lundø Strandcamping
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag den 2. april til
Henning Jensen, tlf. 2363 8021
______________________________

Påskedag søndag den 12. 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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Kommende arrangementer
i sognene
Tirsdag den 21. 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.
________________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00
Offentligt orienteringsmøde om valg til menighedsrådene
Højslev-Dommerby menighedsråd afholder mødet i Graverhuset, Skolevej 4, Dommerby
og Lundø menighedsråd afholder mødet på Lundø Strandcamping.
Se mere på side 10
________________________________________________________________________________________

Torsdag den 28. maj kl. 19.00
Forårs– og kirkekoncert i Højslev kirke med Flyndersøkoret
Flyndersøkoret er et folkekor, hvor folk mødes
i fælles glæde over sangen. Koret er et blandet
firestemmigt voksenkor, som øver hver torsdag
aften i Estvad-Rønbjerg forsamlingshus.
Flyndersøkorets repertoire er en bred musikbuket af både nye og ældre korsatser, viser, rytmiske sange, sange til kirkeåret og sange til alt
mulig andet.
________________________________________________________________________________________

Mandag den 1. juni kl. 11.00
Pinse i Skive Anlæg.
2. pinsedag vil vi igen i år samles til en festlig fælles folkekirkelig friluftsgudstjeneste for at fejre pinsens sammensatte bevægelse: det
frisættende og det samlende.
Temaet i år er netop SAMMEN-SAT, som vi vil opleve i ord, toner og
bevægelse.
Velkommen til en skøn formiddag. Husk noget at sidde på.
_______________________________________________________________

Onsdag den 3. juni kl. 18.00
Der afholdes grillgudstjeneste i præstens have
Mere info i næste kirkeblad.
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Sogneindsamling
Søndag den 8. 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.
”Klimaforandringerne er en tikkende bombe for os alle”
Folkekirkens Nødhjælp har valgt , at deres årlige indsamling går til klimahjælp til verdens fattigste.
”Udviklingshjælp virker og er blevet bedre med årene. Men klimaforandringerne gør, at vi er nødt
til at finde nye løsninger her og nu. Vi skal tænke hurtigere end nogensinde, for klimaforandringerne er en tikkende bombe for os alle – men især for verdens fattigste,” siger Birgitte Qvist-Sørensen,
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Sammen med mere end 15.000 danskere stemmer
konfirmanderne dørklokker søndag den 8.
marts, så verdens fattigste lande også kan blive
klimasikret. På den måde får vi danskere mulighed for konkret handling, der gør en forskel for
klimaet og verdens fattigste.
”Når jeg samler ind, ved jeg, at det gør en konkret forskel for mennesker ude i verden. Det er
en god følelse at gøre en forskel for verdens
fattigste. En indsamlingsbøsse er klimahjælp til
nye træer, en dæmning eller livsvigtige opsamlingssøer,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.
Sådan kan klimahjælp se ud
Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller kompliceret. For eksempel kan det være at plante
træer, som modvirker jordskred, optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad og medicin.
Det kan også være at introducere sydamerikansk quinoa i Afrika. En afgrøde, der kan modstå utilregneligt vejr, og som kan tilberedes til sunde måltider.
Klimahjælp kan også være opbygning af nye diger og udgravninger af opsamlingssøer, så ekstreme
vejrforhold som orkaner og oversvømmelser ikke koster menneskeliv. Opsamlingssøer giver vand i
tørkeperioder og mad på bordet, fordi der opdrættes fisk i søerne.
________________________________________________________________________________________

Pejlemærker

Fortsat fra side 2

33 år er nu gået og Arlaban er i sin søgen efter Jesus kommet til Jerusalem. Det er påske og byen er
fuld af folk. Som han står der i menneskemylderet kommer nogle soldater slæbende med en ung
kvinde. ”Hjælp mig ” råber hun ”min far er død og nu skal jeg sælges som slave for at betale hans
gæld.” Arlaban står i de samme samvittighedskvaler om at følge egne planer eller Guds kærligheds
bud.
Arlaban tager perlen og giver den til den unge pige. Nu har Arlaban ikke flere gaver at give til det
lille Jesus barn. Alligevel føler han en fred og for sit indre øre, hører han en stemme der siger:
”Hvad du har gjort mod en af mine mindste, har du gjort imod mig.” Arlabans ansigt lyser op, hans
rejse er slut, hans gaver er taget imod. Den 4.vismand har fundet sin konge.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
december—februar

Døbte

Døde

11/1 Vilde Schmidt Simonsen
9/2 Oliver Frimor Hansen

10/12 Kurt Frode Antonsen
10/12 Bent Ramsdahl
21/12 Ole Pedersen
4/1 Egon Markussen Pedersen

Tillykke med dåben
Ære være deres minde

Konfirmationer 2021

Konfirmationer 2022

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

Dommerby Kirke den 24. april
Højslev Kirke den 1. maj
Lundø Kirke den 8. maj

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 12. marts, 16. april og 14. maj.
Alle dage kl. 14.30
Alle er velkomne.

Kirkebilen
I de kommende 3 måneder vil der være mulighed for kirkebil
på følgende søndage: 15. marts, 12. 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.
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Konfirmander 2020
Konfirmation i Dommerby kirke den 26. april kl. 9.00
Christoffer Gordon Knudsgaard, Fjordbjerg Ager 26
Laura Kongsgaard Kjeldbjerg, Jernbanevej 52
Magnus Meibom Houmøller, Skolevej 17
Asger Toft Vester, Bakkevej 23
Simon Siehr Pedersen, Ramsdahlsvej 77
Sofie Lauge Karlsen, Kielgastvej 17
Lise Guldager Sørensen, Markvænget 10
Jakob Strøm Poulsen, Ramsdahlsvej 41
Alexander Faurskov Pedersen, Hedevænget 13
Villas Mark Jensen, Stårupvej 14
Gustav Bruus Jensen, Brøndborervej 17, 1
Konfirmation i Dommerby kirke den 26. april kl. 10.30
Caroline Dahl Hansen, Banevænget 2A
Merle Hviid Christiansen, Ramsdahlsvej 85
Regitze Rusbjerg, Kløvervej 22
Emilie Lykke Ramsdahl, Fjordbjerg Ager 23
Line Krog Laigaard, Ramsdahlsvej 87
Mark Mosekjær, Buen 2
Christian Nielsen, Jens Finderups Vej 5A
Jens Bengaard Simonsen, Viborgvej 114
Konfirmation i Højslev kirke den 3. maj kl. 10.00
Sebastian Marinus Jørgensen, Viborgvej 225C, 2.
Andreas Hesselberg Sørensen, Stårupgårdvej 3
Rasmus Schaltz Hoffmann, Viborgvej 206
Sofie Henriksen, Stårupgårdvej 4
Andreas Lindy Jørgensen, Vinkelvej 36
Freya Ellebye Nielsen, Ørslevklostervej 54
Mathias Kold Kristensen, Lundøvej 65
Liva Lykke Christensen Nielsen, Nørrevænget 18
Carolina Del Valle Birkkjær Garcia, Søbyvej 2L
Amalie Juul Jensen, Majgårdvej 1
Emil Grønkjær, Birkevej 8
Charlie Dam Holst, Viborgvej 330
Emil Forsberg Hansen, Ådalsvænget 17
Felix Ahlmann Hald Frederiksen, Engparken 29
Freja Juhl Jensen, Lundøvej 102
Konfirmation i Lundø kirke den 10. maj kl. 10.00
Sara Thomsen Jensen, Lundøvej 144
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Valg til menighedsrådene
Tiden er igen til menighedsrådsvalg og derfor
vil vi gerne sørge for at
alle sognebørn er klar
over, at der er brug for
deres hjælp for at få det
hele til at virke.
Vi tænker, at der er nogle naturlige spørgsmål:
Hvornår kan man vælges til menighedsrådet?
Når man er fyldt 18 år og medlem af folkekirken er man valgbar til menighedsrådet
Hvad laver man i menighedsrådet?
Man er med til at planlægge aktiviteterne – her i vore sogne har vi lige nu f.eks. kyndelmissegudstjeneste, grillgudstjeneste, kaffeeftermiddage, foredrag, koncerter, høstgudstjeneste, Lucia og meget mere. Derudover er man også med til at holde styr på økonomien. Ligesom en i rådet er kontaktperson til de ansatte og varetager arbejdsgiverfunktionen. Menighedsrådsarbejdet kan være en
god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.
Hvornår kan jeg få mere at vide?
12. maj 2020 afholdes offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet
skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. I Højslev-Dommerby holdes mødet i Graverhuset i Dommerby og på Lundø på campingpladsen.
Hvornår finder valget sted?
15. september 2020 er der valgforsamling. Her vælges man til menighedsrådet for den kommende
periode fra december 2020 – november 2024.
Jeg vil gerne tale med en for at høre mere, hvad gør jeg så?
Du ringer til formand for Højslev-Dommerby menighedsråd Hanne Jørgensen på 97536341.
Vi håber at se rigtig mange d. 12. maj til et uforpligtende orienteringsmøde.

Følg sognene
på hjemmesiden
www.hdl-kirker.dk

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

Igen i år var der fuldt hus til julehygge i sognehuset med underholdning ved Jens Jacobsen.

Lundø menighedsråd har købt en stenskulptur
lavet af Morten Køser. Den er opstillet på "de
ukendtes gravplads" og vores graver har pyntet
smukt med gran omkring den.
Besøg af biskoppen i Højslev kirke
den 26. januar 2020.

Nytårsaftens gudstjeneste på Lundø blev afsluttet med godt nytår, et
glas champagne og et stykke kransekage.
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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. maj 2020
Deadline for næste kirkeblad er
søndag den 3. maj 2020.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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