Sogneliv siden sidst

Kirkespejl

Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår af kirkebladets billeder. I september blev der holdt høstgudstjeneste
for børn i Døstrup Kirke, hvor børnene bar frugt og grønt ind og
det blev en gudstjeneste med det budskab, at ligesom frugterne får deres kraft fra deres træ (eller busk), så de ikke tørrer
ud, så gør vi mennesker det også, når vi tror på Jesus som det
sande vintræ; og bagefter var der friskpresset saft og kaffe på
pladsen foran kirken. I Mjolden Kirke blev der holdt høstgudstjeneste for voksne, hvor der blev prædiket om ikke at bekymre sig, om liljerne på marken og en (kierkegaardsk) slem fugl;
og efterfølgende var der gammeldags æblekage. I november
blev der i Døstrup Kirke holdt et spændende foredrag ved biskop Elisabeth Dons Christensen, hvor de mange fremmødte
blev lidt klogere på tidens debat om vore værdier. Og så er der
holdt allehelgensgudstjenester, hvor navnene på dem, der er
gået bort i det forgangne år blev læst højt. Og i Mjolden Kirke
har der være afholdt jagtgudstjeneste, hvor den til vor egn
tilbagevendte ulv var et omdrejningspunkt. Desuden har sognene afholdt deres fælles udflugt, hvor bussen gik til Kolding,
til Immanuelskirken med kunst af Arne Haugen Sørensen, til
Trapholt Kunstmuseum, til Koldingfjord Hotel og til Vonsild
Kirke, der er tegnet af C.F. Hansen; det var alt i alt en god dag
med et godt fællesskab. Og så er de nye konfirmander – hele
18! – begyndt både med undervisning, gudstjenester og udflugter. Og nu venter adventstiden og derpå den søde juletid!

I Døstrup Kirke er Nellie Lucie Løbner Hansen blevet døbt.
Og i Døstrup Kirke er Anja Wind og Klaus Jacobsen samt Sandra og René Asbjørn Engel-Nielsen blevet viet. Desuden har
Michelle Løbner Andersen og Lars Schrøder Hansen modtaget en kirkelig velsignelse af deres borgerligt indgåede ægteskab. I Døstrup Kirke har Edith og Arne Truelsen fejret guldbryllup. Og fra Døstrup Kirke er Jeannie Møller blevet bisat.

Kirsten Fehrs, biskop i Hamburg og Lübeck:
”Als Christen setzen wir uns dafür ein, dass die Würde jedes Geschöpfes unantastbar bleibt. Deswegen
sind Kirche und Glaube immer auch politisch. Die
humanitäre Hilfe gilt gerade in Notsituationen. Zu
meinen, dass der Glaube nicht auch eine politische
Seite hat, wäre weltabgewandt. Gerade die evangelische Kirche ist das aber nicht, sondern wir leben als verantwortlich handelnde Christen mitten
in der Welt und Mitten in der Gesellschaft.“
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Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
December
Søndag d. 1. december

1. s. i advent
Døstrup: 10.30
Mjolden: 15.00 Adventsgudstjeneste

Søndag d. 8. december
2. s. i advent
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: ingen

Søndag d. 15. december
3. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Torsdag d. 19. december
Julegudstjeneste for børn
Døstrup: 18.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. december
4. s. i advent
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

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

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

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

Søndag d. 29. december
Julesøndag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Februar
Søndag d. 2. februar

4. s. e. helligtrekonger og kyndelmisse
Døstrup: 17.00 Lysgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Søndag d. 9. februar

Januar

Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Onsdag d. 1. januar		

Søndag d. 16. februar

Nytårsdag
Døstrup: 16.00 Nytårsgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Septuagesima
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 5. januar

Søndag d. 23. februar

Helligtrekongers søndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Døstrup
Mjolden

Seksagesima
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. januar

1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 19. januar

2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 26. januar
3. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

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

Atter stråler julens høje stjerne
over vore drømmes Betlehem
himlens engle synger i det fjerne
freden ind i hver en søvnløs hjerne.
Østens vise mænd er nået frem.

Læs om:

Atter synger englene om freden,
julebarnet hilser os fra Gud.
Helligånden hvisker nu forneden:
Det er barnets tro på kærligheden,
som skal bære verdenshåbet ud!

• Adventsgudstjeneste i Mjolden

Lars Busk Sørensen 2007

• Ruth, krudt og kugler

• Adventskoncert i Døstrup
• Julegudstjeneste for de små
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Den katolske kirke i Tønder.

Den danske kirke i Harreslev.

Noahs ark i Flensburg.

Om forsiden – om billeder af julen

Adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke

For nogle år siden var det glansbilledeagtige julemotiver, der
var omdrejningspunktet, da der var jul i kirken. Og sidste år var
det Emil Noldes ”Heilige Nacht”, hvor Jesus lignede en lyserød
kødklump. Og med dette kirkeblads forside tages yderligere et
skridt. Det er malt af Eva Mahony (født 1959) og hvad forestiller det? Ja, for undertegnede enfoldige iagttager kunne det
være et fint motiv fra stalden, hvor lyset kommer til verden og
modtages af tro (blåt), håb (grønt) og kærlighed (rødt). Og for
andre vil det ligne noget andet. Men årenes julebilleder tilsammen fortæller lidt om, hvor forskelligt vi kan tænke om Gud
og om Bibelens indhold og om, at vi kan have vidt forskellige
– synlige som usynlige – måder at udtrykke vores tro på. Men
uanset hvor figurativt eller abstrakt vores billede af Gud er, så
skal det have sin kilde i stalden, for al tro må bunde i Jesus
som den julenat fødte frelser. Så den let abstrakte – og knap
så juleromantiske – forside skal ses som en imødekommelse
af, at troen kan se forskellig ud for enhver af os. Men kristeligt
set har troen altid sin rod i stalden. Med disse ord ønskes alle
en god adventstid og – når tiden er inde – en glædelig jul! Ian

Søndag d. 1. december kl. 15.00, første søndag i advent, får
Mjolden Kirke besøg af Ribekoret, som er en fast del af Musikhøjskolen i Ribe. Koret består af godt 40 sangglade mænd
og kvinder. Korets dirigent siden 2012 er Jonas Lindorf, der
til dagligt er klaverstuderende på Esbjerg Musikkonservatorium og som medvirker som akkompagnatør og korsanger
i mange sammenhænge. Ribekoret kan til næste år fejre
sit 25 års jubilæum. 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 gudstjenesten, hvor
der også er fællessang er der glögg og æbleskiver i Mjolden Forsamlingshus. Alle - børn som voksne - er meget velkomne til denne gudstjeneste, hvor vi sammen tager hul på
december måned. Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

Anne-Grethe Bjarup Riis, skuespiller og instruktør:

”Jeg oplever kirkerummet som et fristed, der er renset for hverdagens roderi og stress, og det er et godt
tankerum, hvor der er højt til loftet. Der kan man
samle sig og finde vej igen, hvis man er faret vild…
der sker et eller andet magisk med mig i kirkerummet. Alt det, man skal lukke til for i hverdagen, og
den skal, man skal have for at være sej og ikke blive
ramt, forsvinder, når jeg kommer ind i kirkerummet.”

Adventskoncert i Døstrup Kirke

Kyndelmissegudstjeneste

Torsdag d. 12. december kl.
19.30 er der adventskoncert i
Døstrup Kirke ved Klosterkoret
fra Løgumkloster. Klosterkoret,
der er under ledelse af Hans
Christian Hein, synger advent
og jul ind med et bredt udvalg
af såvel kendte som mindre
kendte salmer. Klosterkoret fejrede for et par år siden sit 25Hans Christian Hein.
års jubilæum og synger hvert år
ved et større antal arrangementer på vesteregnen. Koret har
de sidste 14 år været ledet af Hans Christian Hein, der i
dag er rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole. Ved koncerten synger koret musik af bl.a. Carl Nielsen, Niels W. Gade,
Otto Mortensen og Weyse. Der vil være flere fællessalmer
på programmet og Hans Christian Hein spiller desuden
en række mindre orgelværker. Efter koncerten er der kaffe
og klejner i kirkens sideskib. Fri entré og alle er velkomne!

I år falder kyndelmisse på en søndag, nemlig søndag d. 2.
februar, hvor der kl. 17.00 holdes lysgudstjeneste i Døstrup
Kirke, hvor kirken vil være oplyst af levende lys på smukkeste
vis i takt med at mørket falder på. Sognenes konfirmander
vil bære lys ind ved gudstjenestens begyndelse og i løbet af
gudstjenesten vil der være mulighed for alle for at tænde lys
i kirkens smukke lyskors. Alle er velkomne til denne gudstjeneste, der plejer at være en særlig stemningsfuld oplevelse.

Nytårsgudstjeneste

Julehjælp – en nyhed
I år vil det som noget nyt være muligt at få julehjælp, hvis
man bor i Mjolden eller Døstrup Sogne og kan betragtes som
værdigt trængende. Familier med børn vil have fortrinsret,
men enhver kan søge. Julehjælpen består i et gavekort til dagligvarer fra SuperBrugsen i Skærbæk. Der søges ved at henvende sig mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der vil behandle enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen
skal være modtaget senest tirsdag d. 10. december, hvorefter
ansøgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten

Nytårsdag, onsdag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårsgudstjeneste i Døstrup 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 sideskib. Denne gudstjeneste går som bekendt på skift mellem sognene, og alle fra begge sogne er meget velkomne!

Ribekoret kommer til Mjolden Kirke.

Solen nydes efter en god frokost!

Vonsild Kirke.

Nu med facebook

Ruth, krudt og kugler

De to sogne har nu fået en såkaldt facebookprofil, hvor navnet
er Døstrup Mjolden Kirker. Kirken har et budskab, der er vigtigt og som alle gerne skulle have del i. Derfor er en vis form
for synlighed nødvendig – og også i de fora, der er tidens.
Kirkerne er af princip ikke venner med børn på facebook og
kirkernes venner bliver ikke spammet med alt muligt i tide og
utide. Men fra tid til anden kommer der en nyhed, en ”reklame” eller måske lidt at tænke over. Så er du på facebook og vil
være venner med din kirke, så er det bare om at ansøge! Ian

Torsdag d. 27. februar kl. 19.30
holder Ruth Brik Christensen
foredrag i Døstrup Kirke, hvor
hun fortæller om sin tid som
soldaterhjemsleder i Irak, et
arbejde, der gjorde, at hun i
2009 blev kåret til årets helt.
Ruth Brik Christensen forsøgte midt i krigens land at
skabe dansk hygge med duft
af hjemmebag og fik opbygget Ruth Brik Christensen
en lille oase i ørkensandet, der var meget populær blandt
de udsendte soldater. I foredraget fortælles der om arbejdet med at give soldaterne et hyggeligt fristed, hvor Ruth
Brik Christensen med omsorg og hjerterum kunne lytte til
dem og fortælle om det kristne budskab til dem. Der vil
være kaffe undervejs, fri entré og rig lejlighed til at stille
spørgsmål. Alle er meget velkomne til en spændende aften!

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 gudstjeneste. Således blev der i forbindelse med høstgudstjenesterne indsamlet kr. 589,50 og € 10 i Døstrup og i Mjolden Kirke
blev der indsamlet kr. 705,00 – begge steder til fordel for
de nødramte i Syrien. Tak for disse bidrag! Næste gang der
samles ind i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaftens dag.
Rasmus Botoft, skuespiller og satiriker:

Julegudstjeneste for børn
Også i år skal der være en særlig julegudstjeneste for børn i
de to sogne. Det bliver i Døstrup Kirke torsdag d. 19. december kl. 18.30. Alle fra sognene, uanset alder, der har lyst til
at være med, er velkomne. En gruppe af børn går ind med
lys og opfører juleevangeliet, sådan som det plejer at blive
gjort. Vi håber på god opbakning til en ganske særlig aften!

Kaffe foran Immanuelskirken i Kolding.

Høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke.

”Kirken har en vigtig rolle. Vi har brug for noget, som
trækker nogle større buer op, for der er så meget,
som trækker i en forfladigende retning. Vi har brug
for noget, der er større end os selv og kan udvide vores ånd, så der ikke bare går X-Factor og ligegyldighed i det hele…Kirken spiller en meget stor rolle i de
ritualer, der er forbundet med begravelser. Det er en
rolle, som jeg ikke kan se, hvordan vi kan undvære.”

Høstgudstjeneste for voksne i Mjolden Kirke.

