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Advent
Skrevet af Bjarke Møller-Sørensen

Advent er forventningstid. En forunderlig dejlig tid. Forventningstid er fyldt af glæde. Forude venter julen med sin højtid og fryd. Forventningstid er noget andet end blot ventetid.
Ventetid kan være træls at komme igennem.
Som på en banegård eller i en lufthavn. Ventetid er tom tid. Ventetiden skal bare gå. I forventningstiden derimod er sind og tanker optaget af det, som snart skal indtræffe:
"Herren kommer, Gud med os! Troen på ham
bier …" (DDS 78,3).
Til forventningen hører også, at med advent
begynder et nyt kirkeår. Kirkeåret er et underfuldt kunstværk, med drama og med fest, med
stærke farver og nuancer, med udtryk for
længsel og sorg, smerte og glæde, fødsel og
død, opstandelse og nyt liv. Hele vort menneskelivs mønster er indvævet i kirkeårets gang:
Fødsel - liv - død - evighed.
Kirkeåret giver vores tilværelse orienteringspunkter og højdepunkter. Dage og uger i kirkeåret er ikke ens, sådan som de kan se ud i
kalenderen med uge 48, uge 49, uge 50 - og
med alt det, vi selv fylder på kalenderdagene
af opgaver og aftaler. Kirkeåret er bestemt af
Jesu historie. Når vi lever med i kirkeåret, går
vi ind i Jesu historie, så historien om ham også
bliver en del af vor egen historie. At gå i kirke
søndag efter søndag er at gå med et stykke
frem i Jesu historie.

samles vi omkring nadverbordet, hvor Kristus
deler sin tro, sit håb og sin kærlighed med os.
Sådan vil det være kirkeår efter kirkeår. At gå til
gudstjeneste er da at gå ind i gentagelsen, hvor
alt uforanderligt er det samme - og dog hver
gang tindrende nyt. Som Guds barmhjertighed
er uforanderlig, men dog ny hver morgen.
Nu forbereder vi os til jul. Med de mange praktiske ting, der skal ordnes, sammen med den
sindets forberedelse, som er så afgørende, hvis
det skal blive en velsignet og glædelig jul for os.
Festen kan vi nok forberede, men den store højtid kommer til os. Højtiden skaber vi ikke selv.
Den er Guds gave til os med Jesu komme til
jord.
Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.
(DDS 123,6).

Således vil Jesus trænge dybere og dybere ind
i vort væsen og leve ved troen i vore hjerter.
Det er derfor vi har brug for gudstjenesten.
Her sker det levende møde med den korsfæstede og opstandne Herre, som kommer til os i
sit ord. Her forløses hjertets længsel og lovsang, bøn og bekendelse. Her døbes de små
ind i livsfællesskabet med Jesus Kristus. Her
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Kommende arrangementer
i sognene
Torsdag den 10. december kl. 19.30
Koncert i Højslev kirke med Midtjysk Kammerkor
Der vil være max. 50 pladser til koncerten og pladserne skal på grund af Covid19-situationen
bookes på forhånd hos Hanne Jørgensen på 22 37 47 65.
Koret fortæller følgende om sig selv
på deres hjemmeside: Midtjysk Kammerkor er et kor med dygtige og engagerede amatørsangere, der elsker
at synge og samtidigt arbejder hele
tiden frem mod at blive bedre.
Vi synes, det er sjovt at blive udfordret og prøver gerne kræfter med nye
korværker. Sammen har vi et højt
fælles ambitionsniveau. Vi øver to
gange om måneden, så der også bliver tid og plads til travle jobs i hverdagen. Til gengæld skal der leveres, når vi mødes – og det bliver der. Vi optræder årligt med en række koncerter, enten som a capella eller med orkester af varierende størrelse – hovedsageligt på hverdage men der kan snige sig en stor koncert ind i ny og
næ i en weekend, men vi forsøger at finde den rette balance, så alle kan være med.
______________________________________________________________________________________

Torsdag den 24. december kl. 12.00 og 16.00
Julegudstjeneste i Søby-Højslev Arena.

Årets julegudstjenester bliver anderledes end den plejer. Da
vi på grund af corona ikke kan have mange i kirken til gudstjeneste juleaften har menighedsrådene i Højslev-Dommerby
og Lundø besluttet at flytte dem til Søby-Højslev Arena.
På nuværende tidspunkt er gudstjenesterne planlagt til
kl. 12.00 og 16.00.
Der kan selvfølgelig ske ændringer
Gudstjenesterne vil blive med tilmelding, nærmere information om dette og eventuelle ændringer vil blive offentliggjort
på hjemmesiden og i Uge-avisen.
Højslev-Dommerby-Lundø menighedsråd
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Nye menighedsråd valgt
Af Hanne Jørgensen, Højslev-Dommerby
og Flemming Kjølhede Sørensen, Lundø
Der er nu igen gået 4 år, og der er valgt nye menighedsråd. I Højslev blev vi fuldtallige allerede
til valgforsamlingen d. 15. september. I Dommerby fik vi fuldt hold til den ekstra ordinære valgforsamling d. 6. oktober.
Der er fire menighedsrødder, som stopper deres virke efter denne periode, Aase Jeppesen, Dommerby efter tro tjeneste i 16 år og Ivan Skov. Dommerby, Ellen Lidegaard, Dommerby samt Eva
Plougmann Jensen, Højslev alle efter 4 års tjeneste. Vi takker alle fire for en god og solid indsats
samt mange gode input og ideer til at holde gang i det kirkelige liv i vores sogne.
Det kommende menighedsråd i Højslev-Dommerby består af følgende: Valgt i Dommerby sogn:
Jette P. Feld, Niels Kristensen, Ib Andersen, Flemming Klug og Anne Marie Lunddorf. Valgt i
Højslev sogn: Kristian Fihl, Jette Pørtner, Else B. Andersen, Lissi P. B. Pedersen og Hanne Jørgensen. Det nye råd starter funktionsperiode fra første søndag i advent.
Ved valgforsamlingen d.15/9 2020 blev følgende valgt til Lundø menighedsråd Michael Østergaard Jensen - Ulla Kold Kristensen - Dorte Kristensen - Karl Aage Sørensen - Flemming Kjølhede Sørensen. Mette Touborg Kristensen og Henning Jensen valgte at udtræde af menighedsrådet. Menighedsrådet vil gerne sige tak for godt samarbejde. Det nye menighedsråd træder til
første søndag i advent 2020.
_______________________________________________________________________________________________________

Mindeord Eva Gjaldbæk Frederiksen, Dommerby
Det var med stor sorg, at vi modtog budskabet om vores organist Eva Gjaldbæk Frederiksens alt
for tidlige død.
Eva har spillet fast ved vores kirker siden 2011 og gjorde det helt frem til at sygdommen fik fat i
marts. Faktisk startede hun allerede i 1995 i både Dommerby og på Lundø.
Orgelspillet i kirken var Eva rigtig god til og det lagde hende meget på sinde, at alt fungerede godt. Hun har altid været villig til at
løse de mange forskellige opgaver, hvad enten det har været korsang, spil til konfirmandundervisning eller sangaftener i graverhuset eller sognegården.
En god kollega er også, hvad man vil kalde Eva. Hun var opmærksom på, at alle omkring hende gerne skulle have det godt og
lagde gerne ører til en god snak.
Vore tanker går til Kjeld og resten af familien, som har mistet en
kærlig og omsorgsfuld kone, mor, svigermor og bedstemor.
Ære være Evas minde.
På Højslev-Dommerby og Lundø menighedsråds vegne
Hanne Jørgensen
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Højslev, Dommerby og Lundø sogne
i glæde og sorg
september - oktober

Døbte
19/9 Mollie Emilie Bundgaard Laigaard
19/9 Laurits Klug Madsen
20/9 Alberte Friis Fuglsang
26/9 Josephine Pode Harder Johansen
3/10 Thor Hawthorn Plejdrup
10/10 Sylvester Winther Sørensen
10/10 Asta Sofie Rix Svenningsen

Døde
8/3 Peter Galschiøt Christensen
18/9 Knud Hørup
21/9 Bertha Oline Pedersen
16/10 Eva Gjaldbæk Frederiksen
18/10 Lene Stentoft Klug
20/10 Karsten Sigaard
6/11 Jonna Krogh Nielsen
9/11 Freddy Kærgaard Hansen

Tillykke med dåben
Ære være deres minde

Viede
10/10 Mathilde Lauge Mortensen
Tommy Andersen Christiansen
Tillykke med vielsen

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

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
Hanne Jørgensen
Kristian Fihl
Niels F. Kristensen
Jette Pørtner
Else Baagøe Andersen
Jette P. Feld
Ib Andersen
Flemming Klug
Anne Marie Lunddorf
Lissi P.B. Pedersen
Lundø
Menighedsråd
Michael Østergaard Jensen
Flemming Kjølhede Sørensen
Ulla Kold Kristensen
Karl Aage Sørensen
Dorthe Kristensen

5114 3416
5114 3420

9753 6341
2463 1811
2988 0561
9753 7038
3054 4774
9753 6245

9753 8157
3071 2422
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
24. februar 2021
Deadline for næste kirkeblad er søndag den 7. februar 2021.
Indlæg modtages på bok@km.dk

Referater fra menighedsråds møder er tilgængelige
på hjemmesiden.
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