Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
Lyskorset er rede.

Årets konfirmander bærer lys ind og graver Henning klarer klokkerne.

Lidt om siden sidst
Siden sidst har der været holdt jagtgudstjeneste i Mjolden
Kirke, der var prydet af en Hochsitz og hvor der blev prædiket over forholdet mellem naturvidenskab og kristendom. Adventstiden blev først markeret med en gudstjeneste i Mjolden
Kirke, hvor konfirmanderne læste de 9 læsninger i fin vekselvirkning med sang ved Løgumkloster Kirke Ungdomskor, hvor
det var imponerende, hvor megen skønsang 7 piger kunne
rumme. Og i Døstrup Kirke var der adventskoncert med Skærbæk Egnskor. Da det nærmede sig jul fik Døstrup Kirke besøg
af Specialbørnehaven Nyskoven, Døstrup Børnehus og Cassiopeia fra Skærbæk. Og så blev der holdt julegudstjeneste for
børn med gravemaskiner (stor tak til Døstrup Maskinstation!),
stjernehimmel og smukt cellospil. Juleaften uddeltes Emil Noldes ”Den hellige nat” og på helligtrekongers søndag uddeltes
20*C+M+B+13–mærkater. I Mjolden Kirke har der været nytårsgudstjeneste. I Døstrup Kirke har der været en betagende
koncert med Den Danske Salmeduo og der har været holdt
kyndelmissegudstjeneste med konfirmander, der bar lys ind.
Og så har der været fastelavnsgudstjeneste med udklædte
børn og konfirmander. Så alt i alt har der været meget godt
sogneliv og sognepræsten modtager altid gerne gode forslag.

Guldkonfirmationer
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilbagevendende
begivenhed og således også i år, hvor der i begge kirker er guldkonfirmation søndag d. 21. april. Begge steder serveres der en kop
kaffe efter gudstjenesten, så der bliver lejlighed til at hilse på guldkonfirmanderne. Alle er meget velkomne til disse gudstjenester.

Og kirken fyldtes af lys!
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Da der for tiden er vakancer i
Tønder Provsti kan ændringer i
gudstjenesteplanen forekomme,
men disse bør altid fremgå af
dagspressen og hjemmesiden.

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester og arrangementer.
Ring på tlf. 7475 7215.

Læs om:

Bestilling dagen før.

• Sogneindsamling – vær med!

3. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00
Midfaste
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Mariæ bebudelses dag
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen
Palmesøndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe
Skærtorsdag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Langfredag
Døstrup: 16.00 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 14.30 Liturgisk gudstjeneste

Anden påskedag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl
1. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen
2. s. e. påske
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

3. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Guldkonf. + kirkekaffe
Mjolden: 9.00 Guldkonf. + kirkekaffe
Bededag
Døstrup: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00
Mjolden: Ingen
4. s. e. påske
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

5. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30
6. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl
Pinsedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Anden pinsedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe
Trinitatis søndag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 31. marts
(sommertid begynder)
Påskedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

• Foredrag om folkekirkens fremtid
• Bededag med varme hveder
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Kirkeblad

Mini-konfirmander – en ændring
De sidste 8 år har der været mini-konfirmand for sognenes
børn i 3. klasse. Men årgangen i år er meget lille og derfor er
det bedst, at de børn fra sognene, der går i 3. klasse i år bliver mini-konfirmander sammen med dem, der begynder i
foråret 2014. I forhold til sportspladsgudstjenesten, hvor minikonfirmanderne plejer at medvirke, håber jeg så, at en gruppe
børn fra begge sogne vil medvirke (søndag d. 9. juni). Vi mødes i konfirmandstuen 2-3 gange inden og forbereder optrinnet. Jeg hører gerne allerede nu, hvis nogen vil være med. Ian

Konfirmanderne i Harreslev Kirke i Sydslesvig.

Hvad sker der i Flensborg?

Åh, det bliver også en stor dag!

Forsiden – om opstandelseshåb

Årets konfirmander

Motivet på kirkebladets forside er fra en gade i Portugal, hvor
jeg ved et tilfælde så et hul i asfalten, hvor der var liv og noget,
der spirede. Det grønne liv midt i den hårde asfalt var og er for
mig et fint billede på dét håb, der er påskens og dermed vores.
At der kan være liv, hvor vi ikke venter det. Og at der kan spire
håb, hvor det ser hårdest og mørkest ud. Snart skal vi mærke
opstandelsens og forårets kraft i mark og skov. Det grønnes,
der leves og der håbes. I Jesu navn! Glædelig påske! Ian

Årets konfirmation afholdes søndag d. 5. maj, og årets glade
konfirmander, der har deltaget flittigt i kirkelivet, er:

Fra prædikenen juleaften:
”Julen forstørrer og forstærker vores følelser, både glæden over at være sammen med dem vi holder af, men
også sorgen over ikke at være sammen dem, vi gerne
ville være sammen med. Om det så er fordi de skal
noget andet, eller om det er fordi de ikke er her mere,
så har julesorgen ret til at være med, når det er jul.
Den har sin plads omkring bordet og den har sin plads
omkring træet og på den måde er dem vi savner med
alligevel. I vore tanker og minder.”

Mjolden Kirke:
Lærke Wind Iversen, Præstegårdsvej 7, Mjolden
Stine Enemark Brylle, Randerupvej 88, Mjolden
Konstantin Vibe Kragh-Schmidt, Randerupvej 130, Mjolden
Jonas Grundt, Randerupvej 59, Mjolden
Martine Ahlgren Clausen, Nygade 26, Skærbæk
Niclas Brink Andersen, Kløjingvej 18, Kløjing

Foredrag om folkekirkens fremtid
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30 holder
Marianne Christiansen foredrag i Mjolden
Kirke om folkekirkens fremtid. Folkekirken er
meget i medierne for tiden. Skal der lukkes
kirker? Skal kirken have sin egen forfatning?
Blander kirkeministeren sig for meget eller
for lidt? Svarene kan være mange, men fast
ligger det ganske givet, at der i de kommende år kommer til
at ske ændringer i folkekirken, som vi kender den. Marianne
Christiansen er sognepræst i Løgumkloster, ivrig debattør og
bispekandidat i Haderslev Stift. Der er lagt op til en underholdende og interessant aften, hvor alle er meget velkomne
– også til at deltage i debatten. Fri entré og kaffe undervejs.

Vera Grus på besøg!

Stjernehimmel i Døstrup Kirke.

Theodora Harbsmeier.

Sogneindsamling 2013 – mod sult

Kirkespejl

Bededag fredag d. 26. april kl. 9.00 serveres der varme
hveder og morgenkaffe i sideskibet i Døstrup Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er en ny
tradition, der påbegyndtes sidste år, nemlig at sognene
holder fælles gudstjeneste bededag på skift i kirkerne.
Bededag er en lidt særlig dag, for selvom dagen ikke er
indfældet i Jesu liv som fx jul og påske er det, så er bededags kendetegn, bønnen, en meget vigtig del af troslivet og en ting, som de fleste har et forhold til. Alle fra
begge sogne er meget velkomne og vil man komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Søndag d. 10. marts kl. 10.00 deltager
Døstrup og Mjolden Sogne i Folkekirkens
Nødhjælps landsdækkende indsamling. Man
mødes i konfirmandstuen i Døstrup Præstegård, hvor man får udleveret rute, indsamlingsbøsse og legitimationsskilt. Efter indsamlingen er der en kop kaffe eller
en sodavand, mens der bliver talt op. Man er velkommen til
bare at møde op, når der skal samles ind, men hvis muligt,
må man meget gerne melde sig på forhånd til Bodil Bertelsen på 5099 8939 eller til sognepræsten 7475 4106.
Også i år går de indsamlede midler til at bekæmpe sulten i
verden under overskriften ”Ingen mor skal se sit barn dø af
sult”. Det anslås, at 870 mio. mennesker i verden ikke har
mad nok og lever i daglig sult, og at der årligt dør ca. 2,5
mio. børn af sult. Læs mere på www.slutsult.nu. Vel mødt!

I Mjolden Kirke er Mayken Mikkelsen Lønborg og
Nikoline Stilhoff Müller blevet døbt. Og i Døstrup Kirke
er Nora Staal Wind, Thijs Floris Martin van Dolder, Laura
Snitgaard Christensen, Sofie Bierbaum-Boldt og Zoe Marianne Ørsted-Lauritzen blevet døbt. Fra Mjolden Kirke er
Inger Schmidt blevet bisat. Da Skærbæk Kirke for tiden
er lukket på grund af omfattende istandsættelse og renovering har der været en del Skærbæk-begravelser fra
Døstrup og Mjolden Kirker - disse er ikke afspejlet her.

Indsamling i kirken

Som trådt ud af Bibelen.

Julestjerner og livets vand!

Hvededag og bededag

Døstrup Kirke:
Stine Jørgensen, Overbyvej 24, Overby
Julie Autzen Grøn, Landevejen 9, Døstrup
Katrine Hansen, Bygaden 9, Døstrup
Kasper Verner Grøn, Vinumvej 5, Døstrup
Mikael Burlund Schäfer, Landevejen 49, Døstrup
Christian Ørtenblad-Andsager, Bygaden 37, Døstrup
Camilla Bech Autzen, Søndervang 27, Skærbæk

Mini-konfirmanderne er klar.

Så er det om at ramme!

Dronninger og konger.

Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 445,00 og
€ 4,30 i Mjolden Kirke til Kirkens Korshær og i Døstrup Kirke blev
der samme dage indsamlet kr. 1.527,50,- til samme formål. Og
ved kyndelmissegudstjenesten indkom mange kilo lysestumper. Tak for det hele! De næste indsamlinger finder sted påskedag og når der er konfirmation, så hav gerne lidt mønter med.

Fra prædikenen nytårsdag:
”Nu venter det nye år og der er det skik at have nytårsfortsætter, der dog har det med at gå i vasken, jo
skrappere og mere præcise de er, men hvis vi læser i
det gamle testamente, finder vi denne opfordring: ’Stol
på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen
indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil
han jævne dine stier.’ Det er troen, der tales om og et
godt forsæt til nytår, ja, til alle tider må være at holde
fast i troen. Ikke at vi med troen kan styre udenom det
svære, men troen kan hjælpe os med at styre igennem
det svære og igennem det ukendte, som et nyt år er.”

