Kirkeblad
for Højslev, Dommerby og Lundø sogne
Nr. 3 - 2020 - 13. årgang
september - oktober - november

Tiden
Skrevet af Barbara Landmark

”Som tiden dog flyver af sted”, sukker den
travle. ”Ak, ja, tiden går”, siger pensionisten.
Jeg er ikke enig med nogen af dem. De betragter livet, som mennesker, der står midt i en elv
med ryggen til strømmen og ser på alt det, der
flyder forbi dem på begge sider. Sidste sommer står jeg ved kysten, da den lave sol kaster
sine stråler over himmel og hav og land. Det
eneste, som jeg ser, når jeg står ved stranden
og kigger, er bølger. I rytmiske skvulp kommer de rullende ind i slow-motion. Hver ny
bølge ligner den forrige. Lyden af suget og
bruset og brændingen kommer som klokkeslag ind imod mig. Bølgerne kommer forfra og
de kommer imod mig, de lægger sig for mine
fødder og ser på mig et øjeblik. Men jeg griber
ikke fat i dem, så de glider umærkeligt tilbage
til det store hav, hvor de er kommet fra og de
er ikke bølger mere, bare hav.
Da går det op for mig, hvad tid er og hvor
kostbar den er og hvor vigtigt det er at bruge
den rigtigt. Tid er Guds gave til os mennesker.
Tiden kommer. Den kommer altid forfra fra
fremtiden. Den kommer imod mig, suger, bruser, syder, lægger sig ned for mine fødder, ser
på mig i et sekund. Hvis jeg ikke tager imod
den, samler den op og trykker den ind til mig,
synker den umærkeligt tilbage.
Ligesom bølgen tilbyder sig som bølge, før
den igen bliver til hav og ikke er bølge mere.
På samme måde kommer tiden rullende i rytmiske dønninger og slår ind på mine strande.
Eller jeg oplever det samme som i en elv, der
flyder stille af sted. Jeg står midt i elven på
nogle sten.
Og jeg vender mig mod strømmen. Nu kommer elven imod mig. Nu glider den ikke først
og fremmest fra mig. Hver dråbe er undervejs,
og ikke en af dem er løbet forbi mig endnu.
Tiden kommer. Den er vores dyrebare gave,
som vi skal forstå at værdsætte. Den er ikke

tabt, hvis vi tænker os om. Den røver ikke livet
fra os. Den skænker os alt, hvad livet rummer.
Den har favnen fuld af dage og timer og mennesker og øjeblikke. Tiden kommer. Grib øjeblikket. Se, hvem der kommer? Se, hvad der sker.
Tiden kommer. Solen er allerede stået op. En
glitrende ny dag, der aldrig har været der før.
Den landede på jorden i nat. Med en ufattelig
rigdom af tid, af øjeblikke, af rosenfingrede dagninger, af solskin. Kom ud. Dagen er her for at
blive levet. Mød dagen. Se den i øjnene. Gå ikke
baglæns ind i dagen. Hvis vi går baglæns ind i
dagen, trænger vi til at blive omvendt – rent
mentalt.
At leve er at gå tomhændet ind i hver dag, der
kommer. Og om aftenen at have hænderne fulde. Fulde af oplevelser, nogle er bedst at lægge
fra os, andre er gode at gemme i hjertet, så vi
har noget at øse af i ledige stunder og sandet
kan vi bare lade løbe ud mellem vores fingre.
Var dagen tom? Står vi tomhændede ved aftenstide? Nej, dagen var ikke tom. Men den, der står
med ryggen mod strømmen, tager ikke imod
den, men ser blot, at dagen flyder forbi.
Måske var det derfor Jesus så tit siger ”Omvend
jer”. ”Som tiden dog flyver af sted” ”Ak ja, tiden
går”.
”Tider skal komme, tider skal henrulle,
Slægt skal følger slægters gang” står der i salmen. Tider skal komme. Det er det, tiden altid
har gjort, den kommer, så tag godt imod den.
(inspireret af Karsten Isachsen ”Lad følelser få
sprog.”)
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Kommende arrangementer
i sognene
Kaffeeftermiddage
På grund af corona-situationen ser vi os nødsaget til at bede om tilmelding
til kaffeeftermiddagene.
Tilmelding kan ske til Aase Jeppesen, tlf. 97 53 55 63, mobil 21 25 22 63
senest fredag før arrangementet.
Kaffebussen kører som sædvanligt—HUSK mundbind!

Onsdag den 21. oktober kl. 13.45
Ruth Dein—Fortællekonen fra Heden
Barndomserindringer:
Hvordan barndommens hændelser og liv bliver til pejlemærker i livet.
______________________________

Onsdag den 18. november kl. 13.45
Jættebanden underholder
Jættebanden, fra Hvalpsund, kommer og underholder med sang
og musik.
Gruppen består af 5—6 musikere, som spiller harmonika, trompet,
guitar og fløjte.
Det skal nok blive fornøjeligt, så velkommen til en glad eftermiddag

Søndag den 1. november
Alle Helgens markering
Kl. 15.00 Højslev kirkegård
Kl. 16.00 Lundø kirkegård
Kl. 17.00 Dommerby kirkegård
Alle Helgen søndag er den dag, vi særligt mindes, de der er døde siden sidste Alle Helgen.
I år bliver en anderledes markering af Alle Helgen (corona).
På kirkegårdene vil der blive en kort udendørs andagt med sang og navneoplæsning samt lystænding. Der vil være mulighed for at få et lys til at sætte på gravstedet.
På Højslev kirkegård vil der efter andagten være kirkekaffe i kapellet.

3

Konfirmation 2020 Højslev kirke

Bagerste række: Rasmus S. Hoffmann, Sebastian M. Jørgensen, Felix A. H. Frederiksen, Emil F. Hansen. Midterste række: Mathias
K. Kristensen, Andreas L. Jørgensen, Andreas H. Sørensen, Charlie D. Holst, Emil Grønkjær. Forreste række: Liva L. Christensen,
Caroline D.V.B. Garcia, Amalie J. Jensen, Sara T. Jensen, Freja J. Jensen, Sofie Henriksen, Freya E. Nielsen.

Bagerste række: Asger T. Vester, Jakob S. Poulsen, Mark Mosekjær, Magnus M. Houmøller, Alexander F. Pedersen.
Midterste række: Jens B. Simonsen, Christian Nielsen, Simon S. Pedersen, Line K. Laigaard, Lise G. Sørensen, Christoffer G.
Knudsgaard, Gustav B. Jensen, Villas M. Jensen. Forreste række: Emilie L. Ramsdahl, Regitze Rusbjerg, Caroline D. Hansen, Sofie
L. Karlsen, Laura K. Kjeldbjerg, Merle H. Christiansen.
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
juni—august

Døbte
13/6
13/6
25/7
8/8
15/8

Elena Gejl Sylvest Farving
Henrik Riis Gamskjær
Sørine Juul Nørgaard
Anker Pedholt Tind
Leonora Inge Andersen

Tillykke med dåben

Viede
8/8

Anita Høgh Bagger
Jan Hedegaard
8/8 Lisbet Tophøj
Rasmus Stengaard
15/8 Cecilie Knudsen
Kim Andersen

Døde
20/2
3/6
4/6
7/6
9/6
10/6
11/6
27/6
5/7
10/7
3/8

Ellen Margrethe Kristensen
Jørgen Høgh Pedersen
Verner Gunnar Sørensen
Ingrid Johansen
Elva Christensen
Børge Bærtelsen
Agner Østergaard Jensen
Niels Dalsgaard
Svend Christensen
Tove Sørensen
Erling Emil Andersen

Ære være deres minde

Konfirmationer 2022
Dommerby Kirke den 24. april
Højslev Kirke den 1. maj
Lundø Kirke den 8. maj

Tillykke med vielsen
___________________________________________________________

Årets minikonfirmander begynder fredag den 6. 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 7. februar 2021. Undervisningen vil foregå fredag fra 12.00—13.30.
Nærmere information kommer på skolens forældre-intra i oktober.

Kirkebilen
I den kommende tid vil der være mulighed for kirkebil.
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
Grundet corona er gudstjenesterne indtil videre aflyst.
Følg med i ældrecenterets program, for nærmere information.
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Nyttige numre i sognene
Navn

Telefonnr.

Sognepræst
Sognepræst oa

Præster
Bjarke Møller-Sørensen
Barbara Landmark

9753 7001
9753 9700

Højslev
Dommerby
Lundø

Gravere
Allan Jørgensen
Niels Jørgen Nielsen
Kontakt graveren i Højslev

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

5114 3416
5114 3420

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
25. november 2020
Deadline for næste kirkeblad er søndag den 8. november 2020.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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