Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
September

Oktober

November

Søndag d. 6. september
14. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 4. oktober
18. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 1. november
Alle helgens dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 13. september
15. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 11. oktober
19. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 20. september
16. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
		 for børn og familier
		 Kirkesodavand
Mjolden: Ingen

Søndag d. 18. oktober
20. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 8. november
23. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Menighedsmøde
		 Kaffe og sandwich
Mjolden: 9.00

Søndag d. 27. september
17. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Høstgudstjeneste
		 mest for voksne
		 Kirkekaffe

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

Søndag d. 25. oktober
21. s. e. trin.
(Sommertiden slutter☺)
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Så hudløs man er i november!
med skrammer, der aldrig blev lægt
mens misbrugte døgn tælles sammen
og vejes på vinterens vægt.
Men du, Herre, ser i det dybe
og hører den sagteste bøn!
Du lod os jo ikke alene,
men kom som en menneskesøn.
Lisbeth Smedegaard Andersen 2000

Døstrup
Mjolden
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Søndag d. 15. november
24. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde
		 Kaffe og sandwich
Torsdag d. 19. november
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste
Søndag d. 22. november
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen
Søndag d. 29. november
1. s. i advent
Døstrup: 10.00 		
Mjolden: 15.00 Adventsgudstjeneste

Koncert med Lillian Boutté i Døstrup Kirke

Læs om:
•
•
•
•

Orgelkoncert
Feriefortælling
Døstrup Kirkebio
Foredrag om én Gud

Lillian Bouttè synger atter i Døstrup Kirke.

Birthe Rønn Hornbech, fhv. MF og minister:
”Tanker om forholdet mellem tro og viden har altid beskæftiget mennesket – i det mindste så langt
tilbage, som vi kan følge spor af tænkning. Mennesket har, så snart det fik overskud til at tænke ud
over dagen og vejen, altid tænkt ud over det, der
kan måles og vejes. Altid tænkt ud over det, der fysisk kan erfares og beskrives. Altid beskæftiget sig
med spørgsmål om eksistensen af en gud eller en
verdensfornuft, altid beskæftiget sig med livet efter døden. Det, der efter min mening er nyt, er de
ikke-troendes korstog imod en forskningsminister,
der som noget helt selvfølgeligt svarer på helt selvfølgelige spørgsmål om tro. Det, der er nyt, er forsøget på at intimidere en troende forskningsminister.
Man skal ikke være blind for, at det, de pågældende
gudsfornægtere i virkeligheden kræver, er, at forskningsministeren skal afsværge sin tro. Det er en farlig
holdning, men den kan naturligvis ikke være anderledes for dem, der ikke mener, at mennesket er ånd.”

Koncert med Lillian Boutté

Høstgudstjenester for store og små

Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 kommer Lillian Boutté atter
til Døstrup Kirke for at give endnu en svingende koncert i forlængelse af besøgene i 2009 og 2011. Den populære amerikanske jazz- og gospelsangerinde Lillian Boutté er dermed
på sin 20-års jubilæumsturné i Danmark. Lillian Boutté er
født i New Orleans, Louisiana, hvor hun studerede musikterapi, men det blev dog hurtigt kendt, at hun var en talentfuld
gospelsangerinde, og lidt efter lidt udvidede hun repertoiret
med jazz, rhythm & blues og swing. I november 1986 opnåede Lillian Boutté den store ære officielt at blive udnævnt
til sin hjembys musikalske ambassadør, en titel ingen anden
er skænket siden Louis Armstrong! De senere år er hun blevet så stort et navn, at hun nævnes i sammenhæng med
Dinah Washington, Billie Holiday, Aretha Franklin og Mahalia
Jackson. Lillian Boutté turnerer med Burich-l’ Etienne New
Orleans Ensemble, der er et internationalt sammensat band,
som spiller jazz, gospel og blues med New Orleans-sound
og giver koncerter i jazzklubber, kulturhuse, kirker m.m. Thomas l’ Etienne, der spiller klarinet og saxofon, er født i Tyskland, og er desuden gift med Lillian Boutté. Finn Burich er
fra Danmark og spiller trombone, og har gennem en årrække
turneret med Lillian Boutté i Tyskland, England og Schweiz.
Finn Burich var medlem af og bandleader for Neanders Jazzband i perioden 1981-2000 og modtog Femø Jazzprisen i
2001. Desuden medvirker Hans Esbjerg, Danmark, på klaver,
Torben Bøtker Bjørnskov, Danmark, på bas og Espen Laub
von Lillienskjold, Danmark, på trommer. Billetterne koster kr.
100,- og kan købes hos Salon Afrodite i Døstrup (kun kontant) og hos Tipskiosken i Skærbæk samt hos sognepræsten.
Dørene vil være åbne fra kl. 18.30. Koncerten er som ved
tidligere lejligheder blevet til i et samarbejde mellem Mjolden
Menighedsråd og Døstrup Menighedsråd, hvilket har gjort
den attraktive billetpris mulig. Så tag godt imod initiativet
og nyd genhøret eller førstegangsglæden ved Lillian Boutté!

Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første holdes
i Døstrup Kirke søndag den 20. september kl. 10.00 og denne høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og børnefamilier.
Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe. Og
skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt
ind ved gudstjenestens begyndelse, er det både velkomment
og frivilligt. Den næste for voksne holdes i Mjolden Kirke søndag d. 27. september kl. 10.00 og efter denne gudstjeneste
er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesterne er for alle, der har noget at takke for og som ikke
opfatter det gode i deres liv som en selvfølge – og selvom
gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget
velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

Døstrup Kirke torsdag d. 22. oktober kl. 19.30
Billetter á kr. 100,- købes hos:
• Salon Afrodite i Døstrup (kun kontant)
• Tipskiosken i Skærbæk
• Sognepræsten

Formanden sørger for, at kirkesangeren kommer sikkert frem!

Orgelkoncert i Døstrup Kirke
Torsdag d. 17. september kl. 20.00 er der
orgelkoncert i Døstrup Kirke, når Hans
Christian Hein sætter sig ved tangenterne.
Rektor på kirkemusikskolen i Løgumkloster Hans Christian Hein vil fortælle om
det mere end 130 år gamle orgel fra
Marcussen & Søn i Aabenraa og vil spille en mindre koncert med musik, der
er specielt velegnet til orgler fra den tid.
Der vil især blive budt på dansk musik af bl.a. Niels W. Gade,
Rued Langgaard og Hans Matthson-Hansen. Aftenen er en del
af den 13. Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. Efterfølgende serveres et glas vin i sideskibet. Alle er meget velkomne!

Gudstjeneste under åben himmel.

Alle helgens dag med lystænding
Alle helgens dag, søndag d. 1. november, vil der i gudstjenesten
blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i det forgangne
år. Dette gælder begge kirker og som det er blevet skik vil der
være mulighed for at tænde et lys i lyskorset for at mindes dem,
der har været lys i vore liv, og således er det en gudstjeneste for
alle, der har mistet og for alle, der tænker over livet og døden.

Kirkekaffe på Hybjerg.

Foredrag i Mjolden Kirke – én Gud

Menighedsmøde i Døstrup Sogn

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30
holder Jessica Bethge foredrag
i Mjolden Kirke. Jessica Bethge,
der er cand. mag. i religionsvidenskab med supplering i studier
i Mellemøsten, kommer fra Mjolden, hvor hun da også har familie boende. Emnet for foredraget
er monoteisme, altså troen på én
Gud. Foredraget vil se på – i de
helt store træk – hvordan mennesket gik fra at tro på flere guder
til at tro på én Gud, sådan som det gør sig gældende både for
muslimer, jøder og kristne. Den gammeltestamentlige religion ses som baggrund for monoteismens grundlæggelse, hvilket der vil blive gjort rede for. Det bliver en spændende aften
om et emne, der har mere betydning for vores tro i dag, end
vi måske forestiller os. Der bliver en kop kaffe undervejs og
god mulighed for at drøfte emnet. Alle er meget velkomne!

Søndag d. 8. november inviterer Døstrup Menighedsråd alle
fra sognets menighed, der har lyst til at høre mere om, hvad
der foregår i sognet inden for kirkens område, til et møde i
sideskibet lige efter gudstjenesten. Vi vil sammen med Ian
samle op på, hvad der er foregået i årets løb ud over de almindelige højmesser. Vi vil fortælle lidt om, hvad der skal ske det
kommende år og om kirkens økonomi. I forbindelse med mødet serveres sandwich, sodavand og kaffe. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Venlig hilsen Døstrup Menighedsråd

Guldkonfirmander i Døstrup Kirke.

Refleksion over en ferie og et møde

Menighedsmøde i Mjolden Sogn
Mjolden Menighedsråd inviterer til menighedsmøde i Mjolden
Kirke efter gudstjenesten d. 15. november, så mødet begynder ca. kl. 11.30. På menighedsmødet vil der blive orienteret
om kirkens arbejde og økonomi og der vil være mulighed for
at drøfte arbejdet ud fra Mjolden Kirke. Der serveres kaffe
og sandwich undervejs. Kom og vær med til at drøfte din
kirke i Mjolden Sogn. Venlig hilsen Mjolden Menighedsråd

Onsdag d. 2. september kl. 19.30 inviteres der til en fortælleaften i Døstrup Kirke. Baggrunden er en lang god ferie
i USA, hvor det blev det til mange tanker om landet, om
vores verden og den tid vi lever i, tanker om, hvordan vi
lever sammen. Med præstebrillerne på blev det også til
tanker om tro og kirke, om forskellige måder at tro på. Der
er ikke noget skelsættende over disse tanker, men da der
med lidt held ligger noget alment bag det personlige, vil jeg
gerne dele indtrykkene med jer i sognene, der måtte have
tid og lyst. Som en umiddelbar interessant del af fortællingen er, hvordan sammenhængen opstår mellem en nynazistisk demonstration i Hamburg og så mødet i San Francisco
med en overlevende fra Auschwitz, Jerry Rosenstein. Der
vil blive vist ganske få billeder ligesom der vil blive serveret en kop kaffe. Alle er meget velkomne. Venlig hilsen Ian

Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke

Døstrup Kirkes Guldkonfirmander

Når november sætter ind som den mørke måned, vil der
blive tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er
jagtgudstjeneste, nemlig torsdag d. 19. november kl. 19.00.
Der vil som altid blive blæst på jagthorn ved Sandblæserne
og Bredebro Jagthornsblæsere og hvis det lader sig gøre,
vil der være vildtparade uden for kirken. Før gudstjenesten
kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl.
18.30) og efter gudstjenesten serveres der, i det fri, gule
ærter. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!

Døstrup Kirkebio - filmaftener
Så er atter blevet tid til Døstrup Kirkebio, hvor der igen bydes
på to gode film. Og i år begynder vi en time halv før, så der
bliver bedre mulighed for en kort samtale efter filmen. Den
første filmaften bliver onsdag d. 28. oktober kl. 19.00, hvor
aftenens film er den engelske ”Drengen i den stribede pyjamas” (2008), der foregår i Tyskland og med udgangspunkt
i jødeforfølgelsen handler om barndom, uskyldstab og ligeværd; en stærk og bevægende film. Og tirsdag d. 24. november kl. 19.00 bliver det tid til en tidlig julegave, når den ærkeengelske film ”About time” vises. Filmen (2013) handler om
det, som mange måske ønsker sig, at man kunne rejse tilbage i tiden og ændre en enkel ting, som får stor betydning; en
varm og humoristisk film. Alt efter naturlig polstring kan man
overveje at tage en siddepude med. Der vil være kaffe, vin
og popcorn. Fri entre og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio!

Jann Sjursen, generalsekretær for Caritas:
”Man kan spørge, hvorfor verden er så skæv? Jeg tror,
at det har at gøre med Vorherres jordpersonel. Vi forvalter skaberværket forkert, for vi kunne jo brødføde
Jorden, hvis vi ville. Når det ikke sker, må jeg tilskrive
det min egen og andres egoisme og grådighed. Jeg
tror ikke, at vi kan skabe et Paradis her på Jorden,
men vi skal stræbe efter det. På den ene side er jeg
stolt over det Danmark, vi har opbygget, men på den
anden side græmmer jeg mig over, hvor dårligt vi
behandler dem, som af forskellige grunde lever på
kanten. Som formand for Rådet for Socialt Udsatte er
jeg blevet overrasket over, hvilken nød der er i vores
eget land. Som politiker har jeg været meget rundt i
landet, men de seneste år har jeg mødt en nød, jeg
ikke kendte. Jeg vil gerne arbejde for, at vi alle ser
hinanden som medborgere og tager ansvar for hinanden, men der er en gruppe, som ikke oplever sig
som en del af noget fællesskab. Jeg ser det som min
pligt som kristen at modvirke den mistænkeliggørelse, der sker af mennesker, som har brug for hjælp.”

Gudstjeneste på toppen af Povlskrohøj.

Alle kom sikkert ned til kirkekaffen!

Johan Uldall Fynbo, professor i astrofysik:
”Problemerne opstår netop i det øjeblik, man begynder at blande tingene sammen eller bliver alt
for dogmatisk omkring sin position. Bibelen kan
ikke læses som et naturvidenskabeligt skrift, men
naturvidenskaben kan omvendt heller ikke tage patent på en endegyldig sandhed. Det er naivt at tro,
at det verdensbillede, som videnskaben præsenterer i dag, er det sande. Verdensbilledet er ikke statisk, men forandrer sig efterhånden, som vi med
naturvidenskabelige metoder nærmer os en dybere forståelse. Naturen eller ’verden’ er et stort og
kompliceret mysterium, som vi ikke skal bilde os
ind, at vi er bare i nærheden af at kunne forstå.”

Siden sidst

Kirkespejl

Som det er skik, blev der før sommerferien afholdt tre gudstjenester uden for de traditionelle kirkerum. Det forgik først i
telt på Døstrup Sportsplads med mini-konfirmander, hvor emnet var Noas Ark, hvorfor der var hunde, en høne og en ged
med i teltet! Derefter var der marskgudstjeneste i Mjolden
Skov, hvor udsigten mindede os om ikke at dømme hinanden. Og til sidst var der gudstjeneste på Povlskrohøj i Overby,
hvor der blev talt om også at leve i højden. Til alle gudstjenesterne var der fin opbakning, god stemning og flotte kaffeborde. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!

I Døstrup Kirke er Liam Mikael Ørsted-Lauritzen, Christian
Bierbaum-Boldt, Karen Olesen Langthaler og Valdemar Christian Bech blevet døbt. I Døstrup Kirke er Nathalie Louise
Buchholz og Jan Hygum Eichner, Karina Grøn og Jacob Bramming Keller, Lamyai Yuwabut og Jørn Holst Hansen blevet
gift. I Døstrup Kirke er Anna Nicoline Olesen, Gurli Frausing
Damm, Inger Margrethe Lelonek, Inge Marie Hansen, Dagny
Søndergaard Løbner, Christine Sophie Vognsen, Nancy Bang
Jensen, Else-Marie Simonsen, Hanne Aabling Bartram, Inge
Gregersen, Andora Marie Munk, Cornelius Hansen Keller,
Verner Lausen, Christian Høeg og Johann Jacobsen blevet
guldkonfirmeret. Fra Døstrup Kirke er Peter Schack Enemark
og Alfred Sophus Keller blevet bisat. På Mjolden Kirkegård er
Amilia Pedersen Aabling og Broder Sørensen blevet begravet
og fra Mjolden Kirke er Marie Magdalene Schmidt blevet bisat.
Og i september påbegynder de to sognes konfirmander deres
undervisningsforløb, så tag godt imod dem på kirkebænken.

Adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke
Søndag d. 29. november kl. 15.00, første søndag i advent,
får Mjolden Kirke besøg af Tønder Gospelkor, der skal være
med til at nytænke den traditionelle adventsgudstjeneste.
Koret ledes af Stig Möglich Rasmussen, der er uddannet operasanger og musikpædagog. Koret vil optræde med et meget
bredt og spændende repertoire, der vil være krydret med livsglæde, intensitet og nerve. Som det er skik læser årets konfirmander undervejs i gudstjenesten de 9 læsninger, der er en
gammel engelsk tradition, hvor de bibelske læsninger skildrer
frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel. Efter gudstjenesten er der glögg og æbleskiver i Mjolden Forsamlingshus. Alle
er meget velkomne! Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

Dejligt at kunne træde ud i det grønne igen!
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Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk
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Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553
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Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

Tønder Gospelkor synger i Mjolden Kirke.

Noas Ark i teltet på Døstrup Sportsplads.

www.voreskirke.dk

