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Konfirmation i Daler kirke den 27. april kl. 10.30
Drenge
Martin Petersen, Østerbyvej 11

således et godt indblik i historiens gang. Når Christopher Nolan instruerer, så er der imidlertid som altid
et ekstra lag.

Konfirmation i Højer kirke den 29. april kl. 10.30
Piger
Liva Langelund-Larsen, Mellemgade 6
Merle Dransfeldt Hunderup, Ballumvej 27
Mie Bjerregaard Nielsen, Møgeltøndervej 2 Rudbøl
Ronja Olivia Thomsen, Prilen 22

Folkeligt Samfund

Drenge
Emil Lebæk Gammelgaard, Skibbrogade 18, 2
Victor Weng Kaiser Isgaard, Gammelbyvej 3
Andreas Müller, Margrethevej 3
Sebastian Bøgvad, Nørreager 31
Simon Persson, Nørremarken 20
Mathias Persson, Siltoftvej 38
Daniel Christian Jacobsen, Kovej 2, 1
Mads Mortensen, Postgade 7
Mikkel Jepsen Lauridsen, Strandvej 15
Jan Schramm, Siltoftvej 34
Gudstjeneste i præstegårdshaven
Anden pinsedag den mandag den 21. maj afholdes
der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven kl. 10.30.
Vi håber på, at pinsesolen vil vise sig, men skulle det
mod forventning regne, holder vi gudstjenesten i konfirmandstuen. Efterfølgende er der frokost.
Filmaftener
Alle er velkomne til aftenerne, hvor der er gratis adgang, og vi ser en film i konfirmandstuen. Derefter vil
der være kaffe, kage og diskussion.
Torsdag den 15. marts kl. 19.00 vises ”Dunkirk” af
ChristopherNolan. Han har været en af de mest
spændende instruktører i en lang årrække og er
kendt fra film som Inception og Interstellar, der sender mennesker dybt ind i deres egne drømme eller
langt ud i rummet. I denne film er vi dog i realismen, i
det vi følger de historiske begivenheder omkring evakueringen af ca. 400.000 soldater fra Dunkerque.
Historien bygger på øjenvidneberetninger, og giver

Henning Brogaard fortæller
Tidligere skoleinspektør på Digeskolen, Henning
Brogaard, vil fortælle om et aktivt liv, hvor den røde
tråd har været at hjælpe andre mennesker.
Han har i mange år været formand for Røde Kors’ afdeling i Højer, der bl.a. har genbrugsbutik, besøgstjeneste for enlige ældre og pengeindsamling til Røde
Kors’ indsats i katastrofeområder mv.
Tidligere har han været på U-landsarbejde i Afrika
og han i det hele taget rejst meget.
Vi glæder os til at høre Henning Brogaards beretninger fra et spændende liv.
Sted: Højer Præstegaard
Tid: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
Pris kr. 75/85 inkl. Kaffe og brød.
På besøg hos Thomas
Thomas Georg Nielsen fra Rudbøl kræver ingen
nærmere præsentation.
Som en af de sidste fletter han måtter, sko og kurve af
søkogleaks, der vokser lige uden for hans dør.
Han er naturelsker og har som landmand og fisker
færdedes på Vidåen, på Rudbøl Sø og i marsken med
dets rige fugleliv.
Udover naturen har han gennem et langt liv været
vidne til grænsebyens og dens indbyggeres omtumlede skæbne, så er der stof til mange fortællinger.
Og fortælle det kan Thomas, som med et åbent sind,
nysgerrigt har registreret alt fra sine medmenneskers
særheder til stormfloders hærgen på nærmeste hold.
Vi glæder os til en hyggelig aften, hvor også sangbogen vil blive fundet frem.
Sted: Rudbølvej 44, 6280 Højer (Lige før grænsen
ved Rudbøl)
Tid: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 18.30
Pris kr. 75/85 inkl. Kaffe og brød.

Et bibelord
Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han
sagde til sine disciple: »Sæt jer her, mens jeg beder.«
Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og
han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til
dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og
våg!« Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om
det var muligt.
Mk. 14, 32-35
Forsidebilledet
James J. Tissot, La Grotte de l’agonie(Rædselsgrotten) 1886-1894
Kirkelige handlinger
Døbte
Højer kirke den 26. november Joshua Pheiffer
Højer kirke den 26. november Tattijanna Pheiffer
Højer kirke den 28. januar Oliver Johansen Skovgaard Bundes
Højer kirke den 28. januar Ellie Leonora Varming
Snitgaard
Højer kirke den 28. januar Victoria Schulz-Hansen
Daler kirke den 4. februar Jarl Matzen-Petersen
Begravede og bisatte
Daler kirke den 12. februar Gurli Irene Petersen

Dåb
Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr-nummer oplyses, endvidere
navne og adresser på faddere.
Vielse
Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man
medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højst være 4 måneder gammel på
vielsesdagen.
Begravelse/bisættelse
Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten.
Kirkebil
Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil hos
Bingo Taxi på 74 71 28 84
Adresser
Sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 29, 6280 Højer
tlf.74 78 24 25, cle@km.dk (fridag mandag)
Graver (Højer) Kurt Olsen, Østerende 16, Højer
tlf. 74 78 29 60, mobil 20 13 37 71
Graver (Daler) Jens Hermann, Sønderbyvej 3, Daler
tlf. 74 78 35 51, mobil 20 27 20 16
Kirkebladet
Kirkebladet er skrevet og redigeret af sognepræst
Claus Egelund.

Gudstjenester i Højer og Daler sogne
Marts
Søndag den 11. marts (Midfaste)
Daler kl. 10.30

Maj
Søndag den 6. maj (5. s. e. påske)
Højer kl. 9.00 (Anne Marie Baun)

Søndag den 18. marts (Mariæ bebudelses dag)
Højer kl. 10.30
Emmerlev kl. 14.00 med minikonfirmander

Torsdag den 10. maj (Kristi himmelfarts dag)
Højer kl. 10.30

Søndag den 25. marts (Palmesøndag)
Højer kl. 10.30
Torsdag den 29. marts (Skærtorsdag)
Daler kl. 10.30
Fredag den 30. marts (Langfredag)
Højer kl. 10.30
April
Søndag den 1. april (Påskedag)
Højer kl. 10.30
Mandag den 2. april (2. påskedag)
Daler kl. 10.30
Søndag den 8. april (1. s. e. påske)
Højer kl. 10.30
Søndag den 15. april (2. s. e. påske)
Daler kl. 10.30
Søndag den 22. april (3. s. e. påske)
Højer kl. 10.30
Fredag den 27. april (Konfirmation)
Daler kl. 10.30
Søndag den 29. april (Konfirmation)
Højer kl. 10.30

Søndag den 13. maj (6. s. e. påske)
Højer kl. 10.30
Søndag den 20. maj (Pinsedag)
Daler kl. 10.30
Mandag den 21. maj (2. pinsedag)
Højer kl. 10.30 (Præstegårdshaven)
Søndag den 27. maj (Trinitatis søndag)
Højer kl. 10.30
Juni
Søndag den 3. juni (1. s. e. trinitatis)
Daler kl. 10.30

