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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 og hvor der blev prædiket om korn og om 
sædemanden, der smider sin sæd, der falder på klippe, tør 
jord eller god jord. I Mjolden Kirke blev der holdt høstguds-
tjeneste for voksne, hvor medlemmer af menigheden og 
dåbsmoderen læste de seks høstlæsninger og hvor der blev 
prædiket om, at Jesus er livets brød, hvorpå der blev serveret 
gammeldags æblekage. I oktober holdt sognene fælles kon-
cert i Døstrup Kirke med Ann-Mette Elten, hvor 220 tilstede-
værende havde en fremragende aften. Og så er der holdt 
allehelgensgudstjenester, hvor navnene på dem, der er gået 
bort i det forgangne år blev læst højt. Og også i november 
mindedes man i begge kirker de unge mænd, der faldt i 
Første Verdenskrig; navne blev læst højt, kranse blev lagt – 
og det var højtideligt og smukt. Og i Mjolden Kirke har der 
for tiende gang været afholdt jagtgudstjeneste, hvor gæsse-
ne og deres himmelflugt var et omdrejningspunkt. Desuden 
har sognene afholdt deres fælles udflugt, hvor bussen gik til 
Dannevirke i anledning af 1864 og Oversø Kirke, hvor der 
sluttedes med en kort andagt. Og nu venter den søde juletid!

Fastelavnsgudstjeneste for alle børn
Søndag d. 15. 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 
barnet 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. Skulle vejret være 
helt forfærdeligt rykker vi over i præstegårdsstalden. Det ko-
ster ikke noget at være med og alle er meget velkomne!

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Fenja Victoria Bilgrav Schmidt og Jonatan 
Møller Mourits blevet døbt. Og i Mjolden Kirke er Martin de 
Hertog og Emilie Oksen blevet døbt. I Døstrup Kirke har Ka-
thrine og Børge Møller fejret guldbryllup. Fra Mjolden Kirke er 
Johan Schmidt blevet begravet. Og fra Døstrup Kirke er Hans 
Hansen Bull og Niels Christian Thomsen blevet begravet. 

Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

December

Søndag d. 7. december 
2. s. i advent
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30

Søndag d. 14. december    
3. s. i advent
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 18. december  
Julegudstjeneste for børn
Døstrup: 18.30 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 21. december    
4. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

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

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

Fredag d. 26. december
Anden juledag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 28. december    
Julesøndag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Januar

Torsdag d. 1. januar 
Nytårsdag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 16.00 Nytårsgudstjeneste   

Søndag d. 4. januar 
Helligtrekongers søndag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 11. januar 
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 18. januar 
2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 25. januar  
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

 

Februar
    

Søndag d. 1. februar
Septuagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Lysgudstjeneste

Mandag d. 2. februar
Kyndelmisse
Døstrup: 19.00 Lysgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Søndag d. 8. februar 
Seksagesima 
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 15. februar
Fastelavn
Døstrup: 10.00 Boller og kaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. februar
1. s. fasten  
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

 

Nu daler glæden ned
Nu skænkes os den fred
som ingen selv kan hente
Gud med sin søn den sendte.

Det lille barn på jord
det store englekor
har vendt al hjertets klage
til glæde alle dage.

Jens Rosendal 2005
Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester og arrangementer.  
Ring på tlf. 7475 7215 og gør det gerne dagen før. 



 Mjolden Menighedsmøde – et referat
Søndag d. 26. oktober blev der afholdt menighedsmøde 
umiddelbart efter gudstjenesten i Mjolden Kirke. Et menig-
hedsmøde er, hvor menighedsrådet redegør med fokus på 
økonomi og orienterer om den planlagte virksomhed det 
kommende år. Formanden orienterede først om, hvem der 
sidder i Mjolden Menighedsråd. Dernæst, at driftsbevillingen 
i 2015 bliver kr. 724.734 og herudover en godkendt anlægs-
bevilling på kr. 62.000 til forbedringer. Det næste var en stor 
tak til kirkens dygtige personale. De fysiske rammer i kirken 
og kirkegården blev også drøftet, hvilke forbedringsarbejder, 
der var gennemført og som forventes at blive gennemført 
i 2015. Fx at der i 2015 bliver arbejdet med at etablere en 
lille afdeling med urnegravsteder. En af de andre ting, der 
arbejdes med i fremtiden, er at fjerne de tre nederste bænke 
i hver side af kirken og her indrette muligheden for at sidde 
ved kirkekaffen eller kunne afholde små arrangementer. Sog-
nepræsten overtog dernæst beretningen og fortalte om årets 
gang, herunder aftenen med Jens Rosendal, fuglegudstjene-
sten og udegudstjeneste i Mjolden Skov. Der blev redegjort 
for forholdet mellem de anderledes gudstjenester og de fa-
ste gudstjenester, hvor der arbejdes meget med fx salmeval-
get. Herpå reflekteredes der over den udfordring, der ligger 
i sognets størrelse, for selvom Mjolden Kirke heldigvis er en 
kirke folk fra andre sogne ”forelsker” sig i, er det vigtigt med 
opbakning fra sognets beboere. Afslutningsvis orienteredes 
der om de kommende særgudstjenester. Kresten og Ian 

Studiegruppe – hvem vil være med?
Er der interesse for en studiegruppe i sognene? Studierne kun-
ne være ud fra fx litteratur, et evangelium eller etiske spørgs-
mål. Hvad studiegruppens medlemmer nu bliver enige om. 
Studiegruppen bliver også enig om frekvens og hvordan den 
mødes. Har du interesse, så kontakt Kresten Kragh-Schmidt, 
per mail kraghschmidt@mail.dk eller 2968 9668. Kresten

Strategi- og visionsdag – et referat
Menighedsrådene, suppleanterne og de ansatte i Døstrup 
Sogn og Mjolden Sogn mødtes lørdag d. 8. november for at 
drøfte ”hvad skal vi de sidste to år af menighedsrådsperioden?”. 
Menighedsrådene havde inviteret Ribe Stifts HR-konsulent til 
at lede dagens arbejde. Programmet var en brainstorm, hvad 
sognene skal de næste to år. Brainstormen var indenfor em-
nerne: Tanker om gudstjenesten, tid, frekvens, indhold. Diako-
ni ud af kirken, aktiviteter, sogneaftener, kirken som arbejds-
plads og kirkens lokaler og kirkegården, menighedsrådets 
arbejde og inddragelse i dette. Og hvad gør vi i et samfund, 
hvor tingene lukker, og hvor kirken er en af de sidste ”institutio-
ner” tilbage? Der var en god brainstorm og mange gode idéer 
indenfor emnerne. Fx blev et forslag til retræte-gå-ture i kirke-
årets årstider drøftet, hvor vi kunne mødes og gå en tur i vores 
natur og walk-and-talk ud fra nogle poster undervejs. Sådan 
var der mange idéer, der vil blive bearbejdet og taget med 
i menighedsrådenes arbejde fremover. Ragnhild og Kresten

Adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke 
Søndag d. 30. november kl. 15.00, første søndag i advent, 
får Mjolden Kirke besøg af Midt Syd Kantori, der som 4-stem-
migt kor er grundlagt i 2006 og har Lars Elmholdt Christesen, 
organist ved Toftlund Kirke, som dirigent. Som det er skik læ-
ser årets konfirmander undervejs i gudstjenesten de 9 læs-
ninger. Det sker i et samspil med det sungne og er en gam-
mel engelsk tradition, hvor de bibelske læsninger skildrer 
frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel. Efter guds-
tjenesten, hvor der også er fællessang, er der glögg og æble-
skiver i Mjolden Forsamlingshus. Alle - børn som voksne - er 
meget velkomne! Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

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. 18. decem-
ber 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!

Nytårsgudstjeneste 
Nytårsdag, torsdag 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 kom-
mer, vil der være kransekage og lidt at drikke i kirkens vå-
benhus. Denne gudstjeneste går som bekendt på skift mel-
lem sognene, og alle fra begge sogne er meget velkomne!

Adventskoncert i Døstrup Kirke 
Torsdag d. 11. december kl. 19.30 er der adventskoncert 
i Døstrup Kirke ved Tønderkoret, der også gæstede kir-
ken i marts med en meget vellykket forårskoncert, hvorfor 
det bliver et godt genhør, dog med et andet program, der 
passer til advent og jul. Tønderkoret har ca. 40 medlem-
mer, kunne sidste fejre 25-års jubilæum og korets dirigent 
siden 2011 er Henrik Svane, der oprindeligt kommer fra 
Tønder. Der vil være flere fællessalmer på programmet og 
musikalske indslag undervejs. Efter koncerten er der kaffe 
og klejner i kirkens sideskib. Fri entré og alle er velkomne!

Julehjælp
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hin-
anden. Derfor vil det også i år være muligt at få julehjælp, 
hvis man bor i Mjolden Sogn eller Døstrup Sogn og har brug 
for det. Enhver kan søge. Julehjælpen består i et gavekort til 
SuperBrugsen i Skærbæk. Der søges ved at henvende sig 
mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der vil behandle 
enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen skal 
finde sted senest torsdag d. 11. december, hvorefter an-
søgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten 

Døstrup Kirkebio - filmaftener
Den nye indretning af sideskibet i Døstrup Kirke giver nye 
muligheder, hvoraf en nu skal søsættes, og det er filmafte-
ner i årets mere mørke måneder. Den første filmaften bliver 
torsdag d. 22. januar kl. 19.30, hvor aftenens film er den 
amerikanske ”Gran Torino” (2008) af og med Clint East-
wood; en underholdende og stærk film med et flot bud-
skab. Og torsdag d. 26. februar kl. 19.30 vises den norske 
film ”De usynlige” (2008), hvor danske Trine Dyrholm spil-
ler den ene hovedrolle; også en stærk og smuk film med 
et fantastisk lydspor. Der vil være kaffe og vin og det ko-
ster ikke noget - alle er meget velkomne i Døstrup Kirkebio! 
Foredrag om Cranach i Mjolden Kirke
Tirsdag d. 17. februar kl. 19.30 holder Kirsten Elisabeth 
Christensen, sognepræst i Tønder, foredrag i Mjolden Kirke 
under overskriften ”Slangen og lammet – en billedrejse i 
reformationstiden” og emnet er den berømte maler Lucas 
Cranach den ældre (1472-1553), 
en tysk maler, der var en nær ven 
af reformatoren Martin Luther, som 
han da også har afbildet (hosståen-
de maleri hænger fx på Statens Mu-
seum for Kunst i København). Fore-
draget kommer derfor også ind på, 
hvilken betydning dette venskab fik 
for samtiden. Der bliver vist billeder 
undervejs – og en kop kaffe bliver 
det også til. Alle er meget velkomne. 

Hverdagsgudstjeneste for børn
Som noget nyt vil der i det nye år blive afholdt en børne-
gudstjeneste på en hverdag – og helt nede på gulvet, så 
at sige. Det bliver torsdag d. 15. januar kl. 17.00 i Døstrup 
Kirke, hvor børn og alle fra begge sogne er meget velkom-
ne. Det er så også en dag, hvor der er fællesspisning i Dø-
strup Forsamlingshus kl. 18.00, hvilket gudstjenesten bliver 
afpasset efter. Fællesspisningen bliver annonceret i BLADET 
i det nye år. Vi håber på god opbakning til dette forsøg! Ian 
Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse vil som noget nyt blive markeret i begge kir-
ker, nemlig søndag d. 1. februar kl. 19.00 i Mjolden Kirke 
og mandag d. 2. februar kl. 19.00 i Døstrup Kirke. Det bli-
ver to lysgudstjenester, hvor kirkerne vil være oplyst af le-
vende lys på smukkeste vis og hvor sognets konfirmander 
vil bære lys ind ved gudstjenestens begyndelse. I løbet af 
gudstjenesten vil der være mulighed for alle for at tænde 
lys i kirkens smukke lyskors og alle er meget velkomne.

Indsamling i kirken
Som det er tradition i kirken, samler vi ved særlige lejlig-
heder ind, når der er gudstjeneste. Således blev der i for-
bindelse med høstgudstjenesterne indsamlet kr. 832,00 i 
Døstrup og i Mjolden Kirke blev der indsamlet kr. 1.189,00 
– begge steder til fordel for de forfulgte kristne i Irak, som 
DANMISSION støtter. Tak for disse bidrag! Næste gang der 
samles ind i kirkerne, er ved gudstjenesterne juleaftens dag.Høstgudstjeneste for voksne i Mjolden...          ...og for børn i Døstrup.           De faldne blev æret i Mjolden...      ...og i Døstrup.

Tønderkoret kommer til Døstrup. Ann-Mette Elten i Døstrup Kirke.Midt Syd Kantori kommer til Mjolden.

”For selvom en krig kan have sin retfærdighe-
dens nødvendighed, så er vejen til den sande fred  
brolagt med forsoning, tilgivelse, fjendekærlig-
hed – og atter forsoning.” Jf. Matthæus 5,43-48

Fra da de faldne (1914-1918) mindedes: 

Konfirmanderne på tur til Flensborg.            Jagtgudstjenste i Mjolden Kirke.                              Kim hornblæser!      Sogneudflugt til Dannevirke. 


