Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
December
Søndag d. 6. december
2. s. i advent
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00
Søndag d. 13. december
3. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Gertrud Yde Iversen

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

Søndag d. 31. januar
Seksagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Lysgudstjeneste

Søndag d. 27. december
Julesøndag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Februar

Januar

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

Onsdag d. 16. december
Julegudstjeneste for børnehaverne
Døstrup: 10.00
Mjolden: Ingen

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

Søndag d. 7. februar
Fastelavn
Døstrup: 10.00 Boller og kaffe
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 17. december
Familiejulegudstjeneste
Døstrup: 18.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 3. januar
Helligtrekongers søndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 14. februar
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 20. december
4. s. i advent
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 10. januar
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 21. februar
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

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

Søndag d. 17. januar
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 28. februar
3. s. i fasten
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

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

Søndag d. 24. januar
Septuagesima
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

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

Døstrup
Mjolden

Læs om:
•
•
•
•

Adventskoncert i Døstrup
Julegudstjenester for børn
Foredrag om lykke i Mjolden
Døstrup Kirkebio
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Kirkeblad

Det er sommer, sol, søndag og gå-gudstjenste.

Adventskoncert i Døstrup Kirke

Julegudstjeneste for børnehaverne

Torsdag d.10. december kl. 20.00 er der adventskoncert i
Døstrup Kirke ved det rytmiske kor Sing n’ Swing fra Skærbæk
og som noget ganske særligt medvirker også Jazzorkesteret
Syncopators. Koret består af ca. 50 korsangere og har siden
sin grundlæggelse i 1996 været under ledelse af Tove Tersbøl.
Der vil blive budt på et bredt og svingende repertoire, der
passer til advents- og juletiden. Bemærk, at koncerten først
begynder kl. 20.00, så det også er muligt at deltage i den forudgående fællesspisning i Døstrup Forsamlingshus, hvis man
ønsker dette (se nærmere i BLADET). Efter koncerten er der
kaffe og klejner i kirkens sideskib. Fri entré og alle er velkomne!

I Døstrup Sogn er der nu hele tre børnehaver, Troldebo,
Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og alle de søde børn fra
børnehaverne kommer på julebesøg i Døstrup Kirke onsdag
d. 16. december kl. 10.00, hvor de skal hører juleevangeliet
i børnehøjde. Og skulle der være nogen fra sognene,
der har lyst til at være med, så er alle velkomne i kirken.

Familiejulegudstjeneste for børn

Kaffe og gudstjeneste på Ålebjerg.

Også i år skal der være en særlig familiejulegudstjeneste for
børn i de to sogne. Det bliver i Døstrup Kirke torsdag d. 17.
december kl. 18.30. Alle fra sognene, uanset alder, der har lyst
til at være med, er velkomne. Denne aften er det efterhånden
blevet skik, at prædikenen tager afsæt i årets tv-julekalendere
og årets nye af slagsen skulle efter sigende indeholde både
engle og dæmoner. En gruppe af børn går ind med lys og
opfører juleevangeliet, sådan som det plejer at blive gjort.
Børn, der vil være med til at gå ind med lys, må meget gerne kontakte mig; vi kommer til at øve det en gang inden.
Vi håber på god opbakning til en ganske særlig aften! Ian
Svend Andersen, professor i etik:

Tage og Lars – årgang 1926 og 2001 – gik med.

”Jeg indrømmer gerne, at det er en meget vanskelig tanke, men kødets opstandelse må betyde, at jeg
opstår fra døden som det samme menneske, jeg er
nu. Modsat må reinkarnation betyde, at identiteten
kun sidder i sjælen, og at jeg derfor stadig er mig
selv, selvom jeg skulle rende rundt som et egern i
det næste liv. Den forestilling strider imod den kristne
tanke, at vi både er krop og sjæl – en tanke, som
er gennemgående i hele Bibelen lige fra menneskets skabelse, hvor Gud blæser ånd ind i en krop.”

De tætte juledage
I år falder juledagene noget tæt, faktisk er der fire gudstjenestedage efter hinanden. Og derfor er det valgt at gøre som
normalt juleaften og juledag, det vil sige gudstjeneste i begge
kirker. Men anden juledag er der kun gudstjeneste i Døstrup
Kirke og julesøndag er der kun gudstjeneste i Mjolden Kirke;
og disse to dage vil prædikenen være kortere, i form af refleksion, digt eller noget tredje. Så vi håber, at menighederne vil rykke sammen, så vi kan fejre julens glædelige budskab og synge de mange dejlige salmer, der hører tiden til.

Høstgudstjeneste for voksne – den gammeldags æblekage nydes.

Julehjælp kan søges
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hinanden. 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 fredag d. 11. december, hvorefter
ansøgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten

Høstgudstjeneste for børn – hvornår må vi gå ind?

Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag, fredag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårsgudstjeneste i Døstrup Kirke. Efter gudstjenesten vil der være kransekage og lidt at drikke i Café Laurentius. Denne gudstjeneste
går som bekendt på skift mellem de to kirker og alle fra begge
sogne er meget velkomne til at ønske hinanden godt nytår!

Høstkirkekaffen indtages i det fri – som noget nyt på kirkegården.

Sogneudflugten indledes i Rødding Frimenighedskirke.

O grænseland!

Theodor Jørgensen, professor i dogmatik:
”Gensynet er for mig en væsentlig og uopgivelig del
af det kristne håb. Først og fremmest skal vi skue Gud
og se Jesus, som han er, men dermed også alt, der
mangler i vort eget menneskeliv til at være ham lig.
Den erkendelse kan ikke andet end fylde os med en
dyb smerte og blive følt som en dom, samtidig med
at vi af ren nåde må blive Jesus lig. Men det hører
med, at vi også møder vore kære, dog ikke blot dem...
Også de andre, dem, jeg ikke ville tilgive, dem, som
jeg svigtede, dem, jeg ikke magtede at elske eller ikke
ville elske. Det gensyn vil også rumme megen smerte, men nu vil det stå under tilgivelsens og dermed
helingens fortegn. Opstandelse er også heling af alt
det fragmenterede og sønderbrudte i vore liv med
hinanden. Det at Gud i fuldendelsen vil forsone menneskeheden med sig, indebærer, at vi også forsoner
os og bliver forsonet med hinanden. Og hvem kan
nægte, at der i ham eller hende netop er et håb om
denne heling, at brudte medmenneskelige relationer,
som man kan opleve i sin familie, i sin vennekreds og
langt ud i menneskeheden, må heles. Jeg kan ikke
nægte det. Det er mit håb. Hvordan vi møder vore
kære og de andre i opstandelsen, kan vi ikke vide
noget om. Det må vi overlade til Gud at sørge for.”

Og så gik turen til Sønderskov Slot.

Man(d) kan trænge til en pause!

Trold vejrer kristenblod ved Vejen Kunstmuseum.

Afslutningsandagt i Askov Kirke.

Lidt om at blive gift i kirken

Kyndelmissegudstjenester

Foredrag om lykke i Mjolden Kirke

For nylig valgte Karina og Jens fra Drengsted at blive gift i
løbet af den højmesse, hvor også deres datter skulle døbes.
Og det kan tjene som en nyttig påmindelse om, at det ikke
behøver at være stort og dyrt for at blive gift i kirken, hvis
man gerne vil have sin tosomhed og kærlighed sat ind i
en større sammenhæng og få Guds velsignelse med sig i
samlivet, der venter. Man kan sagtens blive gift, selvom man
kun er ganske få eller måske kun parret og præsten. Og så
kan man blive det på en hverdag eller altså i forbindelse
med højmessen, hvor der så fokuseres på selve ritualet. Ian

I begyndelsen af februar er det atter kyndelmisse, hvilket vil
blive markeret i begge kirker, nemlig søndag d. 31. januar kl.
19.00 i Mjolden Kirke og tirsdag d. 2. februar kl. 19.00 i Døstrup
Kirke. Det bliver to lysgudstjenester, hvor kirkerne vil være oplyst af levende 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 velkomne til disse gudstjenester, der plejer at være en særlig stemningsfuld oplevelse.

Mon ikke mange gør sig tanker om, hvad lykke er eller ikke
er? Få udfordret tankerne torsdag d. 11. februar kl. 19.00 i
Mjolden Kirke, når Nikolaj Andersen holder foredrag om lykke.
Nikolaj Andersen studerer idéhistorie og retorik ved Aarhus
Universitet og taler ud fra overskriften ”Verdens lykkeligste
folk? Et foredrag om, hvad vi mener, når vi taler om lykke”. Der
tages udgangspunkt i
de to filosoffer Seneca
og Freud og spørges
blandt andet, om vejen
til lykke er mådehold
og en gammel mobiltelefon? Foredragsholderen vil belyse
lykkens paradokser og
lover ”en rundtur i lykkens tidsmaskine med
gode grin og overraskelser undervejs”. Så
det kan vist kun blive
en god aften, hvor alle
er velkomne. Kaffe
undervejs og fri entré.

Fastelavnsgudstjeneste for alle børn

Karina og Jens blev viet som en del af søndagens gudstjeneste.

Søndag d. 7. 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 koster ikke noget at være med. Så bare mød op, alle I prinsesser og ninjaer!

Konfirmanderne besøger kz-mindesmærket i Ladelund.

Døstrup Kirkebio

Kirkespejl

Efter to gode og velbesøgte sæsoner i Døstrup Kirkebio
blændes der nu op for en tredje runde. Og hvor sidste sæson bød på to engelske film, skal der nu lyttes til fransk i
den muntre afdeling og tysk i den alvorlige afdeling. Den
første filmaften bliver torsdag d. 28. januar kl. 19.00, hvor
aftenens film er ”De urørlige” fra 2011, der er blevet den
mest sete franske nogensinde; filmen skildrer med humor
og varme et helt usædvanligt venskab mellem to komplet forskellige mænd. Den anden filmaften bliver torsdag d. 25. februar kl. 19.00, hvor der vises filmen ”Korsvejen” fra 2014, hvor man følger en tysk, katolsk pige, der
står foran at skulle konfirmeres; filmen viser på sine egne
rystende præmisser, hvordan religion kan misbruges, når
den forvrænges til fundamentalisme, en stærk film. Medbring eventuelt en siddepude og under alle omstændigheder et åbent sind. Der vil være popcorn, vin og kaffe og
det koster ikke noget. Alle er velkomne i Døstrup Kirkebio!
Der modtages altid gerne forslag til film, der kan vises.

I Døstrup Kirke er Maja Snitgaard Christensen og Thor FogPetersen blevet døbt. I Døstrup Kirke er Karina Schmidt Møller og Jens Snitgaard Christensen blevet viet. Og endelig er
Jørgen Christian Hansen blevet begravet på Døstrup Kirkegård.

Lillian Boutté og band takker af efter en god koncert i Døstrup Kirke.

Sogneadresser
Sognepræst:
Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.
Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

Sogneliv siden sidst

Konfirmanderne besøger den danske kirke i Harreslev.

Indsamling i kirken
Som det er tradition i kirken, og som en naturlig 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. 1.171,00 i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke blev der indsamlet kr. 1.014,50 – begge steder til
Folkekirkens Nødhjælp til fordel for det arbejde, der finder
sted der, hvor flygtninge søger til Europa, fx i Grækenland
og Ungarn. Tak for disse bidrag! Næste gang der samles ind
i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaftens dag og juledag.

Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår
af kirkebladets billeder. I august blev der afholdt sogneudflugt, der gik over Rødding Frimenighedskirke til Sønderskov Slot, Vejen Kunstmuseum og Askov Højskole og Kirke.
Og så har der været gå-gudstjeneste ud fra Mjolden Kirke
med gudstjeneste på Ålebjerg. I september blev der holdt
høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke og for voksne i
Mjolden Kirke; begge steder blev der prædiket om at dele
med andre. I oktober holdt sognene fælles koncert i Døstrup
Kirke med Lillian Boutté, hvor 120 tilstedeværende havde
en musikalsk oplevelse. Og i Mjolden Kirke blev der holdt
et tankevækkende foredrag om monoteismen og dens oprindelse. 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 atter været afholdt
jagtgudstjeneste, hvor forskellen på dyr og mennesker var
et omdrejningspunkt. Desuden har der i begge kirker været afholdt menighedsmøder. Og nu banker julen snart på!

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk
Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553
Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer primo marts.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Fotografer i dette kirkeblad: Veronica Lemoine og Ian.
Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker
Istedløven i Flensborg får besøg af historiebegærlige konfirmander!

www.voreskirke.dk

