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Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker
November
Søndag d. 11. november
23. s. e. trin.
Døstrup:  10.30
Mjolden:  Ingen

Mandag d. 12. november  
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  19.00  Jagtgudstjeneste  

Søndag d. 18. november   
24. s. e. trin.
Døstrup:  9.00         
Mjolden:  10.30 

Søndag d. 25. november    
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup:  10.30  Kirkekaffe                   
Mjolden:  9.00

December
Søndag d. 2. december 
1. s. i advent
Døstrup:  10.30              
Mjolden:  15.00  Adventsgudstjeneste   

Søndag d. 9. december 
2. s. i advent
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  9.00   Claus Helsbøl

Søndag d. 16. december 
3. s. i advent
Døstrup:  10.30    
Mjolden:  Ingen    

Torsdag d. 20. december 
Julegudstjeneste for børn
Døstrup:  18.30 
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 23. december
4. s. i advent
Døstrup:  ingen 
Mjolden:  10.30

Mandag d. 24. december  
Juleaften
Døstrup:  14.30  
Mjolden:  16.00 

Tirsdag d. 25. december 
Juledag
Døstrup:  10.30 
Mjolden:  9.00      

Onsdag d. 26. december 
Anden juledag
Døstrup:  Ingen  
Mjolden:  10.30 

Søndag d. 30. december 
Julesøndag
Døstrup:  10.30    
Mjolden:  Ingen

Januar
Tirsdag d. 1. januar 
Nytårsdag
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  16.00  Nytårsgudstjeneste   

Søndag d. 6. januar 
Helligtrekongers søndag
Døstrup:  10.30  Kirkekaffe
Mjolden:  9.00

Søndag d. 13. januar  
1. s. e. helligtrekonger 
Døstrup:  ingen  
Mjolden:  9.00 Thala Juul Holm

Søndag d. 20. januar 
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup:  10.30
Mjolden:  ingen

Søndag d. 27. januar  
Septuagesima
Døstrup:  10.30    
Mjolden:  ingen

Februar
Søndag d. 3. februar  
Seksagesima og kyndelmisse
Døstrup:  17.00  Lysgudstjeneste   
Mjolden:  Ingen                     

Søndag d. 10. februar 
Fastelavnsgudstjeneste for børn
Døstrup:  10.00 
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 17. februar  
1. s. i fasten
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  Se dagspressen

Søndag d. 24. februar  
2. s. i fasten
Døstrup:  9.00
Mjolden:  10.30 Kirkekaffe

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.

Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Jens Petersen Bech
Rytterfennen 24, 6780 Skærbæk, tlf. 7375 0898
e-mail: jpb42@live.dk
Mjolden: Ejnar Schmidt
Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829

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 ultimo februar 2013.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad:
Mona Schrøder og Roelie van Ittersum.
Forsidefoto ved Boris Rostami – med stor tak til Andere Zeiten 
e. V. i Hamburg (www.anderezeiten.de).

 Sogneadresser

Læs om:
 
• Adventsgudstjeneste i Mjolden

• Adventskoncert i Døstrup

• Julegudstjeneste for børn

• Den Danske Salmeduo

Sogneliv siden sidst
Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår af 
kirkebladets billeder. I september blev der holdt høstguds-
tjeneste for børn i Døstrup Kirke, hvor børnene bar frugt og 
grønt ind samtidig med at et lille dåbsbarn blev båret ind. 
Det blev en gudstjeneste med vandkande, visne drysse-
blomster, ord om det levende vand og et børnekor; bagefter 
var der friskpresset saft og kaffe på pladsen foran kirken. I 
Mjolden Kirke blev der holdt høstgudstjeneste for voksne 
på den første søndag med den nye lukkelov (åbnelov?) og 
heldigvis valgte mange at gå i kirke for at takke for høsten 
og for at høre om visne grene og troens frugter; og efterføl-
gende var der gammeldags æblekage. I oktober blev der i 
Døstrup Kirke holdt foredrag ved Søren Østergaard, der hjalp 
de mange fremmødte til at forstå de unge lidt bedre. I no-
vember blev der holdt allehelgensgudstjenester, hvor nav-
nene på dem, der er gået bort i det forgangne år blev læst 
højt. Desuden har sognene afholdt deres fælles udflugt, hvor 
bussen gik til Glücksborg Slot, derpå frokost i Langballigau 
ved fjorden, så kørtes der til Ladelund, hvor vi så KZ-museet, 
nød kaffen og besøgte den danske kirkesal, Kirkevang, hvor 
der ved den danske præst på stedet, Jørgen Holm, blev givet 
stof til eftertanke – og grund til glæde over vore smukke kir-
kerum. Herefter gik turen hjem efter en god dag med mange 
indtryk. Ydermere har der begge sogne været afholdt menig-
hedsmøder, hvor årets valg til menighedsråd blev drøftet og 
ved den lejlighed redegjorde menighedsrådsformændene 
for aktiviteterne i de foregående fire år. 

Indsamling i kirken
Som det er tradition i kirken, og som en del af dét at være 
kirke samler vi ved særlige lejligheder ind, når der er guds-
tjeneste. Således blev der i forbindelse med høstgudstjene-
sterne indsamlet kr. 1.407,50 og 2 euro i Døstrup Kirke til 
fordel for Folkekirkens Feriehjælp og i Mjolden Kirke blev der 
indsamlet kr. 740,00 til fordel for Kirkens Korshær. Tak for 
disse bidrag! Næste gang der samles ind i kirkerne er ved 
gudstjenesterne juleaftens dag.

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Silje Kramer Eichner og Thomas William 
Hattens blevet døbt. Og på Døstrup Kirkegård er Marie  
Andersen Brodersen blevet begravet. Og inden det bliver 
jul og nytår vil fem små børn være blevet døbt i Mjolden 
og Døstrup Kirke.

www.voreskirke.dk

Kirkebilen kører til gudstjenester og til arrangementer. Ring gerne på tlf. 7475 1248.



Forsiden – om den åbne dør 
Forsidemotivet er et smukt adventsmotiv, hvortil kan knyttes 
følgende refleksion af den tyske præst Hinrich C. G. Westphal:

når wenn
Guds barn kommer Gottes kind kommt
fra nord eller syd von norden oder süden
øst eller vest osten oder westen
på bjerge, i byer, på havet auf berge, in städte, ans meer
så bliver det tid dann wird es zeit
til at åbne dørene die türen zu öffnen
på vid gab weit offen
hjertedøren die herzenstür

Og advent handler om at lade døren stå på klem for at være rede 
til at åbne den, når det så bliver jul. Hermed ønskes alle en god ad-
ventstid og - til den tid - en glædelig jul med åbne hjertedøre! Ian

Nyvalgte til menighedsrådene
I sidste nummer af kirkebladet blev der inviteret til valgmøder 
i begge sogne, hvor de to sognes valgudvalg redegjorde for 
tankerne om en eventuel sammenlægning af de to menig-
hedsråd. Dette blev imidlertid ikke til virkelighed og som det 
er fremgået af BLADET, var det Døstrup Sogn, der trak sig fra 
samarbejdet, hvilket Mjolden Sogn måtte tage til efterretning.
Derfor blev der på de to opstillingsmøder opstillet to lister, én 
per sogn og det viste sig, at der blev fredsvalg i begge sog-
ne. Således består de nye menighedsråd af disse personer:

Mjolden Sogn Døstrup Sogn
Kresten Kragh-Schmidt Ragnhild Dixen
Kristen Skriver Frandsen Minna Johansen
Ejnar Nielsen Schmidt Jens P. Bech
Lau Grøn Nørgaard Aase Olesen
Eva Nete Harbo Nørgaard Olga Petersen

Suppleanter: Suppleanter:
Kirsten Clausen Jane Nissen
Britta Hansen Yrsa Schmidt
Broder Johansen Roelie van Ittersum
Ulla Bech Bodil Steffensen

I skrivende stund har de to menighedsråd ikke konstitueret 
sig, da valgperioden begynder med første søndag i advent. 
Mere herom i næste kirkeblad. Afslutningsvis skal det næv-
nes, at de to menighedsråd er enige om at fortsætte med 
at arbejde godt sammen til gavn for kirkelivet i begge sogne. 

Adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke 
Søndag d. 2. december kl. 15.00, første søndag i advent, får 
Mjolden Kirke besøg af Løgumkloster Kirke Ungdomskor, et af 
regionens bedste og mest ambitiøse pigekor. Koret ledes af 
Dennis Bang Fick, der er uddannet organist fra Vestjysk Musik-
konservatorium, studerende på Det Jyske Musikkonservatori-
um i direktion og ansat i Løgumkloster Kirke siden 2009. Som 
det er skik læser årets konfirmander undervejs i gudstjenesten 
de 9 læsninger. Det sker i et samspil med det sungne og er en 
gammel engelsk tradition, hvor de bibelske læsninger skildrer 
frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel. Efter gudstje-
nesten, hvor der også er fællessang er der glögg og æbleskiver 
i Mjolden Forsamlingshus. Alle - børn som voksne - er meget 
velkomne! Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

Adventskoncert i Døstrup Kirke 
Onsdag d.12. december kl. 19.30 er der adventskoncert i Dø-
strup Kirke og hvor det kan synes, at man tidligere er gået over 
åen efter vand, når det drejede sig om at finde et kor, så er 
vi i år så heldige at få besøg af Skærbæk Egnskor og så bliver 
det ikke mere lokalt. Skærbæk Egnskor blev grundlagt i 1982 
af Tove Tersbøl, der siden har været korets energiske og krea-
tive dirigent. Det dygtige og firstemmige kor vil synge både 
kendte og mindre kendte advents- og julesalmer, ligesom der 
også vil være fællessang. I koncerten medvirker som akkom-
pagnatør Pia Hansen, der også er organist. Efter koncerten 
er der kaffe og klejner i kirkens sideskib. Fri entré og alle er 
velkomne på denne aften, hvor vi er halvvejs i kalenderlyset.

Kyndelmisse på en søndag
I 2013 falder kyndelmisse på en lørdag, hvilket ikke gør det 
helt naturligt med en aftengudstjeneste, som det plejer at 
være. Derfor holder vi kyndelmissegudstjeneste søndag d. 
3. februar kl. 17.00, så vi både får mørket med os og kan 
nå at være hjemme til spisetid. Kirken vil være oplyst af le-
vende lys på smukkeste vis. Der vil i løbet af guds-tjenesten 
være mulighed for alle for at tænde lys i kirkens smukke 
lyskors. Alle er velkomne til denne gudstjeneste.

Fastelavnsgudstjeneste for børn
Søndag d. 10. februar holdes der fastelavnsgudstjeneste 
i Døstrup Kirke kl. 10.00, hvor børnene meget gerne må 
møde op i udklædning. Alle børn fra begge sogne er meget 
velkomne og for forældre og børnenes faddere er sådan en 
familiegudstjeneste en fin mulighed for at følge op på, at bar-
net er døbt og skal vide, at kirken også er hendes eller hans. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på pladsen foran 
kirken. Der vil være noget at spise og drikke for de små og 
der vil være kaffe til de voksne. Selvom det er første søndag 
i vinterferien, håber vi på stort fremmøde – det er sjovest for 
alle. Det koster ikke noget at være med og alle er velkomne!

Koncert med Den Danske Salmeduo
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 holder Den Danske Salme-
duo koncert i Døstrup Kirke og der er dermed lagt op til en 
medrivende rejse gennem 800 års kirkemusik. Duoen laver 
stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et frugtbart 
møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klas-
siske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazz-
traditions legende improvisationer. Spændende og smukt.
Den Danske Salmeduo kommer fra Århus og består af Hans 
Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet. 

Duoen har givet omkring 200 koncerter og har fire anmeld-
erroste cd’er bag sig. Den røde tråd er de utrolig smukke 
og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er be-
riget med - med melodier og harmonier enhver moderne 
komponist kan misunde. Mange af disse salmer har været 
en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af år. 
Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange der 
bliver stående. Den Danske Salmeduo har lavet en række 
spændende og stemningsfulde nye bud på hvordan disse 
sange kan spilles - med respekt for det musikalske ud-
gangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund. 
Aftenen er et samarbejde mellem Mjolden og Døstrup 
Menighedsråd. Der er fri entré og efter koncerten serve-
res der et glas hvidvin i sideskibet. Alle er meget velkomne

”Det er sygdomsfremkaldende både for den enkelte og 
for samfundet at fjerne den personlige relation. I ban-
ken, på posthuset, i kommunen. Det er angstprovoke-
rende og aggressionsfremkaldende, at ansigtet er for-
svundet. Hvor er den ansigtsløse systembeslutter, som 
har hals- og håndsret over min sag, min og min families 
grundlag for tilværelsen? Fremmedgørelse og isolation 
er konsekvensen, invaliderende for individ og samfund. 
Set i det lys er Kirkens Korshærs fælleskaber og møde-
steder endnu mere vigtige fremover.”

Helle Christiansen, korshærschef:

”Det vigtigste, vi ser hos hinanden, er ansigtet. Ingen har 
en andens ansigt. En maske for ansigtet, og vi er hvem-
somhelst og ingen. At se er at vurdere. Ikke at blive set af 
nogen er tomhed og meningsløshed. Virkelig at se et an-
sigt er at få et glimt af livets mest grundlæggende hem-
melighed. Ansigtet siger: ’Jeg er nogen - ikke noget’. I dit 
ansigt aner jeg, hvordan mine ord og handlinger påvirker 
dig. Undgår jeg at se dit ansigt, er det lettere for mig at 
handle ondt mod dig.”

Martin Lönnebo, svensk biskop:

Julegudstjeneste for børn
Sidste år tog vi chancen og fortsatte traditionen med en særlig 
julemarkering i kirken for begge sognes små og store børn og 
for deres forældre. Også selvom Døstrup Børnehus var lukket 
nogle måneder før. I år må vi tænke ”skal”, ”skal-ikke”, men 
da julerosens blade alle var plukket af, lød der et ”skal” ved 
det sidste! Så derfor er der torsdag d. 20. december juleguds-
tjeneste for børn i Døstrup Kirke kl. 18.30. Alle fra sognene, 
uanset alder, der har lyst til at være med, er velkomne. Årets 
mini-konfirmander går ind med lys og opfører juleevangeliet, 
sådan som det plejer at blive gjort. Vi håber på god opbakning 
til en ganske særlig aften! For børnenes og sognenes skyld.

Fælles nytårsgudstjeneste 
Nytårsdag, tirsdag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårs-
gudstjeneste i Mjolden Kirke. Efter gudstjenesten, der giver 
lejlighed til at reflektere over tiden, der både går og kommer, 
vil der være kransekage og lidt at drikke i kirkens våbenhus. 
Denne gudstjeneste går som bekendt på skift mellem sog-
nene, og alle fra begge sogne er selvsagt meget velkomne!

Den Danske Salmeduo.

Løgumkloster Kirke Ungdomskor. Skærbæk Egnskor.

Høstpynten er klar. Sus i kjole og majs! Det levende vand.

Lyksborg Slot. Frokost. Fjord. Ladelund Kirkesal.


