Gudstjenester

Fra årets påskeprædiken
”Og heri er påskeevangeliet, i sammenstillingen af syndefaldet og korsfæstelsen, for det forkynder, at Jesus, fordi Gud
ville det, med sin død på korset har gjort godt igen, hvad
mennesket igennem tiden havde gjort forkert, og dét med
en virkning, der også går frem i tiden; for Jesus har også gjort
godt, hvad vi gør og har gjort af forkert. Derfor står han op
af graven for at vise, at det onde har tabt; det tabte allerede
da Jesus døde, men det blev gjort tydeligt for kvinderne,
disciplene og os, da han stod op fra graven igen. Vi kan
tænke det sådan, at da Jesus bliver lagt i graven, er det også
fortabelsens mulighed, der bliver begravet, og det er frelsen,
der opstår sammen med Jesus, også konsekvenser, vi ikke
kan overskue, men som vi kan håbe og tro på. Nemlig den
konsekvens, at fortabelsen, forstået som at Gud ikke skulle
være der, som at der skulle være mørke og ikke evigt liv hos
Gud, at den bliver overvundet af frelsen, forstået som at Gud
er der, som at der skal være lys og evigt liv hos Gud. Dette
er påskens konsekvens, som vi kan håbe og tro på.” Amen!

Kollekter
Ved konfirmationsgudstjenesterne d. 6. maj blev der til Folkekirkens Feriehjælp indsamlet kr. 489,- i Døstrup Kirke og i
Mjolden Kirke til samme formål kr. 20,-. Tak for bidraget.

Peter Belli, sanger:
”Jeg tror ikke, ret mange i rockbranchen ville sige det, men
man må altså ikke forsømme sin kirke. For hvis alle gør det,
smuldrer de væk rundt om os. Ligesom vore pladeforretninger, der lukker én efter én... Jeg ved ikke, om det kan beskrives med ord [troens betydning]. For det sidder inderst inde.
Men troen kan til tider give mig ro i sjælen. Hvis jeg virkelig
er i problemer, kan jeg folde mine hænder og bede til Gud.
Og hvis jeg er sluppet helskindet gennem noget, kan jeg
også godt finde på at folde hænderne og sige tak til Gud.“

i Døstrup og Mjolden Kirker

Årets konfirmander ved Slesvig Domkirke.

Sogneadresser

Maj

Juli

August

Søndag d. 27. maj

Søndag d. 1. juli

Søndag d. 5. august

Pinsedag, Joh. 14,15-21
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

4. s. e. trin., Matt. 5,43-48
Døstrup: 10.00 Sommergudstjeneste
		
i Vinum
Mjolden: Ingen

Mandag d. 28. maj           

Søndag d. 8. juli

Sognepræst:
Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.
Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller
på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

Anden pinsedag, Joh. 6,44-51
Døstrup: 10.30   Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Jens Petersen Bech
Rytterfennen 24, 6780 Skærbæk, tlf. 7375 0898
e-mail: kotel@mail.dk
Mjolden: Ejnar Schmidt
Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829

Søndag d. 3. juni

Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 2931 9545
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553
Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.
Næste blad udkommer primo september 2012.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Fotografer i dette kirkeblad:
Fotograf Anja (forsiden), Magnus Jepsen, Hans Laurits Hede,
Jack Fridtjoff og Ian Ørtenblad
www.voreskirke.dk

Juni
Trinitatis søndag, Matt. 28,16-20
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 10. juni
1. s. e. trin.
Døstrup: 9.30 Gudstjeneste på
		
Døstrup Sportsplads
Mjolden: Ingen

Søndag d. 17. juni
2. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Friluftsgudstjeneste
		
ved Brede Å

Søndag d. 24. juni
3. s. e. trin., Luk. 15,11-32
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

9. s. e. trin., Luk. 12,32-48/18,1-8
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. august

5. s. e. trin., Matt. 16,13-26
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

10. s. e. trin., Matt. 11,16-24
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 15. juli

Søndag d. 19. august

6. s. e. trin., Matt. 19,16-26
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. juli

7. s. e. trin., Matt. 10,24-31
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Døstrup
Mjolden

11. s. e. trin., Luk. 7,36-50
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Thala Juul Holm

Søndag d. 26. august
12. s. e. trin., Matt. 12,31-42
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 29. juli

8. s. e. trin., Matt. 7,22-29
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen

”Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.”
Wirsén 1889, Johansen 1996

September
Søndag d. 2. september
13. s. e. trin., Matt. 20,20-28
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Læs om:
• Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads

Kirkebilen kører til gudstjenester
og arrangementer. Ring på
tlf. 7475 1248 og du bliver hentet.

• Friluftsgudstjeneste ved Brede Å
• Sommergudstjeneste i Vinum
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Mindeord

Tanker fra præsten

Kirkespejl

På årets første forårsdag døde formanden for Døstrup Menighedsråd, Gerhard Keller Lassen, og det er ubetinget et stort
tab for kirkelivet og menighedsrådsarbejdet i Døstrup Sogn.
Gerhard Keller Lassen var alle årene en dybt engageret formand, der fulgte med i alle kirkens aktiviteter og gudstjenester. Der blev bakket op om nye initiativer, fulgt med i byggesager og alle møder var altid grundigt forberedt. Gerhard
Keller Lassen var opmærksom, påpasselig, akkurat, venlig og
lyttende. Og så var han umådelig stolt af sin kirke i Døstrup.
Ære være Gerhard Keller Lassens minde!
Døstrup Menighedsråd og sognepræsten

Der har i dagspressen været skriverier om nedgangen i antallet af vielser på grund af den økonomiske krise. Lad mig
i den anledning understrege, at det altid er muligt at blive
gift i kirken uden at der er krav til eller forventninger om det
store udenoms halløj. En mand og en kvinde og to bankende
hjerter rækker! Og så lige Eders gejstlige ringhed, forstås. I
vore gudstjenester holder vi altid altergang som noget, der på
samme tid gerne skulle være naturligt og særligt. Der benyttes små, sprøde brød (oblater) og hedvin, men skulle der
være nogen, der gerne vil springe vinen over, er dette ikke et
problem. Deltag frit, få brødet og når jeg kommer med vinen,
lad bare bægeret stå, eller giver mig et lille tegn, så ved jeg
besked. Til sidst et par ord om at jeg altid er til rådighed, hvis
nogen måtte ønske en samtale. Man behøver hverken have
troskriser eller være på dødens rand for at tale med en præst.
Men både i de tilfælde og mange andre situationer kan det
være en hjælp at tale med en, der er vant til at lytte, står lidt
udenfor det hele og som har tavshedspligt. Jeg kommer gerne på besøg - også gerne på hospitalet, hvis nødvendigt; og
det er naturligvis hverken forudsat eller betinget af deltagelse
i søndagens gudstjeneste. Er det svært lige at ringe til mig, så
bed gerne en anden give mig et praj. Ian

Døbt i Døstrup Kirke er Paw Vejby Grønnebæk. Konfirmeret
i Mjolden Kirke er Camilla Vodder, Sine Qvist Terkildsen og
Emil Gregers Vahlun Jepsen. I Døstrup Kirke er Maja Elisabeth Schmidt, Kamilla Hellwig Lauridsen, Asmus Hindsberg
Svingholm Christensen, Ditte Linnet Gotborg Hansen, Malene Strange Lund, Julie Wraa Stigsen, Louise Lausten Latter,
Mette Obling Nielsen, Mie Burlund Schäfer, Milena Reppien
Kristensen, Linette Sjøgren Hansen og Andreas Kaas Viskum
blevet konfirmeret. I Mjolden Kirke er Vibeke Paulsen og Iwan
Eldert de Hertog blevet viet. Og i Døstrup Kirke er Helena
Schmidt og Jens Petersen blevet viet. I Mjolden Kirke er Sigrid Hede, Astrid Bollerslev, Helga Nielsen og Svend Åge Petersen blevet guldkonfirmeret. I Døstrup Kirke er Karen Jepsen, Caroline Ferslev, Christa Sørensen, Bente Raun, Nicoline
Nørgård, Inga Lippa, Chresten Olesen, Henry Lausen, Inger
Margrethe Aabling, Ebba Petersen, Dorthe Nielsson, Christa
Jessen, Anne Marie Betz, Svend Åge Jacobsen og Hans Lønborg blevet guldkonfirmeret. På Døstrup Kirkegård er Gerhard
Keller Lassen og Svend Hansen blevet begravet. Hertil kommer den almindelige kirkegang om søndagen, der er med til
at holde kirken levende og i gang; så de særlige handlinger
og den daglige kirkegang er to sider af samme vigtige sag.

Årets mini-konfirmander.

Gudstjeneste på sportspladsen
I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver der
søndag d. 10. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen i
Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjenesten
begynder kl. 9.30 og finder sted i skøn forening med morgenkaffen (der begynder kl. 9.00). I gudstjenesten medvirker
forårssæsonens mini-konfirmander med et fornøjeligt optrin,
Lisbeth Jefsen på klaver og Henrik Jønsson på harmonika.
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste!
Christian Christian Grøndahl, forfatter:
”Med årene er jeg blevet mere og mere glad for at komme
i kirken og lytte til dens sprog, for det er så stærkt og rummer en radikalitet, som man egentlig sjældent gør sig begreb
om... Det gode ved den danske folkekirke er, at man kan
være i den uden at blive konfronteret med det dér dirrende
spørgsmål om, hvorvidt man tror eller ej. Man kan være til
stede og lade sig omgive af det kristne sprog og finde en
masse mening og rigdom, uden at man er afklaret i forhold
til troen. Jeg vil hellere lade trosspørgsmålet stå åbent og
lade mig anfægte, end jeg vil lukke en dør. Jeg anser det for
at være fattigere at holde mig udenfor.”

Friluftsgudstjeneste ved Brede Å
I 1912 skete den store ulykke på Brede Å, hvor otte mennesker
døde i en tragisk ulykke. Så da det i år er 100 år siden henlægges Mjolden Kirkes årlige friluftsgudstjeneste til Brede Å, for
at mindes de omkomne og for i gudstjenstlig sammenhæng
at overveje, hvor Gud er henne, når der sker ulykker og anden meningsløshed. Hvor gudstjenesten præcis kommer til at
finde sted, vil fremgå af dagspressen. Præsten modtager meget
gerne overleverede minder fra ulykken i sin tid. Der vil være enkelte stole, så medbring gerne tæppe eller en klapstol – og måske en paraply! Efter gudstjenesten er der kaffe og kage. Alle fra
begge sogne – og andre interesserede – er meget velkomne!

Sommergudstjeneste i Vinum
I år holder Døstrup Sogn den årlige sommergudstjeneste i
Vinum søndag d. 1. juli kl. 10.00 på den lille mark midt i byen.
Sommergudstjenesterne udtrykker for det første, at kirken gerne bevæger sig, og for det andet, at alle dele af sognet er lige
vigtige. Der bliver slået telt op, så vi kan klare både regn, vind
– og sol! Efter gudstjenesten er der kaffe, boller og kage. Alle
fra begge sogne er meget velkomne til kirke i Vinum!

Årets guldkonfirmander i Døstrup Kirke.

Årets guldkonfirmander i Mjolden Kirke.

Konfirmation 2013
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller Døstrup Sogn
og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 5. maj 2013 enten
i Mjolden eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at aflevere
en kopi af barnets dåbsattest samt adresse/telefonnummer
senest d. 15. august 2012. Konfirmandundervisningen ligger,
som mange vil vide, nu udenfor skoletiden, det vil sige om
eftermiddagen efter skoletid. Det bliver formentlig om onsdagen kl. 14.15-16.00, men det vil blive endelig fastlagt, når
næste års skoleskemaer kendes. Desuden har 7. klasserne fri
7 fredage, hvilket benyttes til udflugter og til sammenhængende forløb. Første gang i konfirmandstuen bliver onsdag d.
12. september kl. 14.15 til 16.00. I undervisningen kommer
vi rundt i Bibelen og tættere på nogle af de store spørgsmål
om liv og død. Undervisningen er baseret på samtale og på
konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og
man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man
egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye
konfirmander og man er velkommen til at kontakte mig, hvis
man har spørgsmål af nogen art. Ian

Søren Gericke, mesterkok:
”Når du er ude og gynge, kan du bruge troen. Det kan
du. Det ville da være vanvittigt andet. Det ville det da.
Man kan bruge den til at få ro og når noget er kaos for
dig, og du farer og fiser rundt i alle verdenshjørner, så
besøg da en kirke. Man kan tale med præsten. Det er jo
fuldstændig fantastisk. Det kan være lige så godt at tale
med præsten som med en psykiater eller en psykolog.
Det er så fjernt for os, men nogle gange er præsten den
eneste rigtige. Men det er igen det der med at banke på
og tage det sidste skridt. Jo enklere det er, jo sværere er
det nogle gange. Vi er eksperter i at komplicere vores liv,
men at gøre det enkelt, det er svært.”

Mjolden Kirkes konfirmander.

Siden sidst
Siden sidst har der været guldkonfirmationer i begge kirker,
en fin skik, som gerne må fortsætte. Og der har været konfirmationer med godt 400 deltagere i alt i de to kirker, efter at
konfirmanderne har afsluttet et spændende forløb med udflugter til Tønder, Flensborg, Esbjerg og Slesvig. Desuden har
der været nydt hveder i Mjolden Kirke på bededag og Peter
Langberg har givet en orgelkoncert i Døstrup Kirke. Så når
man sammenholder dette med kirkespejlet, må man sige,
at kirkerne er et sted, for der er noget for unge og gamle, og
hvor der er plads til sorg og glæde – og til store ord i store
rum, som vi i fællesskab skal passe på og værdsætte.

Sogneudflugt 2012 - sæt X nu!
Sidste år holdt de to sogne en vellykket sogneudflugt, hvor
en fuld bus kørte til Sædden, Esbjerg og Oksbøl. I år afholdes
der atter fælles udflugt lørdag d. 15. september, hvor alle er
meget velkomne. Der er forventet afgang kl. 9.00 og forventet hjemkomst kl. 17.00. I år kommer det til at koste 50,- kr.
der betales ved tilmelding til sognepræsten. Betaling dækker
bus, frokost og udflugtsmål. For ikke at tale om fællesskabet,
der ikke kan sættes pris på! På den anden side af sommerferien følger nærmere information i dagspressen og i det
næste kirkeblad. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

