Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
Juni

Juli

August

Søndag d. 7. juni
1. s. e. trin.
Døstrup: 9.30 Gudstjeneste på
		
Døstrup Sportsplads
Mjolden: Ingen

Søndag d. 5. juli
5. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Sommergudstjeneste
		
i Overby
Mjolden: Ingen

Søndag d. 2. august
9. s. e. trin.
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 14. juni
2. s. e. trin.
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. juli
6. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 9. august
10. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 21. juni
3. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Andreas B. Melchiorsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. juli
7. s. e. trin.
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 16. august
11. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 28. juni
4. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Marskgudstjeneste
		
på Hybjerg

Søndag d. 26. juli
8. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: Se dagspressen

Søndag d. 23. august
12. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Familie-gå-gudstjeneste
		
ud fra Mjolden Kirke

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

”Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.”
Wirsén 1889, Johansen 1996

Døstrup
Mjolden

Søndag d. 30. august
13. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Læs om:
•
•
•
•

Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
Marskgudstjeneste på Hybjerg
Sommergudstjeneste i Overby
Familie-gå-gudstjeneste i Mjolden
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Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads

Marskgudstjeneste på Hybjerg

I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver der
søndag d. 7. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen i
Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjenesten begynder kl. 9.30 og finder sted i skøn forening med
morgenkaffen (der begynder kl. 9.00). I gudstjenesten medvirker Lisbeth Jefsen på klaver og sædvanen tro også Henrik
Jønsson på harmonika. I gudstjenesten medvirker sognenes mini-konfirmander, der også ses her i bladet, med et
optrin. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i teltet!

Søndag d. 28. juni kl. 10.00 holder Mjolden Sogn marskgudstjeneste på Hybjerg på et værft, hvor der tidligere har
ligget en gård og hvor udsigten er enestående, bl.a. til en del
af Brede Å’s oprindelige snoning. Man kører et godt stykke
ud ad Markmandsstien og så vil det være afmærket, hvor
det foregår. Man skal nok gå det sidste stykke. For ældre og/
eller gangbesværede vil der være specialtransport det sidste stykke. Cykler kan anbefales denne dag. Medbring gerne
tæppe eller en klapstol. I tilfælde af dårligt vejr og tung regn
afholdes gudstjenesten på gården Hybjerg, Randerupvej
124. Efter gudstjenesten er der under alle omstændigheder kaffe og kage. Alle fra begge sogne er meget velkomne!

Men så er det godt, at der også er tid til sjov!

Mpho Tutu, sydafrikansk præst og forfatter:

Konfirmander på Tønder Kunstmuseum – livet kan være hårdt...

...især når livet som teenager ikke altid er sort-hvidt!

”I vores bog beder vi dig om at bære en sten i et stykke tid. Sten er brugbare. Vi kan bruge dem til at bygge mure, til at dekorere haver, og vi kan bruge dem
som våben. I vores bog bruger vi stenen som et symbol. Når nogen sårer os og gør os vrede, bærer vi på
den krænkelse som en sten. Først føles det meningsfuldt. Stenen markerer skaden. Stenen af vrede er et
våben mod den person, der udviste os respektløshed.
Stenmuren beskytter os mod at blive såret yderligere.
Som tiden går, kommer den sten i vejen. Den kommer
i vejen for kærlighed og glæde, og den står i vejen
for det, vi gerne vil, og dem, vi gerne vil være. Jeg vil
gerne opfordre dig til at slippe den sten. Har nogen
såret dig? Er der en krænkelse, du gerne vil slippe? Er
der en vrede, som er blevet for stor til, at du selv kan
bære den? Du skal vide, at du ikke længere behøver
at bære på den sten. Du kan give den til Gud. Også
selvom du ikke er klar til at tilgive, ikke ved, hvordan
du skal tilgive, eller ikke ved, hvem du skal tilgive.”

Sommergudstjeneste i Overby
I år holder Døstrup Sogn den årlige sommergudstjeneste i
Overby søndag d. 5. juli kl. 10.00 og det foregår ved den markante Povlskrohøj, en smuk rundhøj fra oldtiden. Højen ligger
hvor Overbyvej ender i Povlskrovej. Efter gudstjenesten er der
kaffe og kage, og alle fra begge sogne er meget velkomne
til kirke i Overby, hvor det kan være en fordel at medbringe
et siddetæppe eller en havestol. Skulle det være dårligt vejr
afholdes gudstjenesten indendørs i den gamle Lovrup Skole.

Martinus og Oliver var med i Renbæk Kirke...

Familie-gå-gudstjeneste i Mjolden
Søndag d. 23. august kl. 10.00 holder Mjolden Sogn en ny
form for familiegudstjeneste, hvor det ikke bliver noget problem, at det kan være svært at sidde stille. For det bliver en
gå-gudstjeneste, hvor vi mødes ved Mjolden Kirke og går
sammen mod Brede Å ad grusvejen lige øst for Mjolden Præstegård. Vi laver små pauser undervejs, måske med en salme
eller en læsning og så ender vi et sted i det grønne, hvor
vi holder en kort gudstjeneste samt får kaffe og medbragt
kage. Vi er tilbage ved kirken ved 12-tiden. Så tag børn, børnebørn eller andre ved hånden og vær med! Ved dårligt vejr
rykker vi ind i kirken. Alle, der vil gå med er meget velkomne!

...hvor der efter gudstjenesten var kirkekaffe i det smukke hus.

Indsamlinger siden sidst
Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 145,- i
Døstrup Kirke og kr. 230,- i Mjolden Kirke, og ved konfirmationsgudstjenesterne blev der til Folkekirkens Feriehjælp indsamlet kr. 128,- samt – € 0,55 i Døstrup Kirke og
i Mjolden Kirke til samme formål kr. 75,-. Tak for bidraget!

Fra årets påskeprædiken:

Forårets friske mini-konfirmander i krokushaven.

Hjælp til udsatte er også en del af at være kirke!

En tung bog – hvad var Biblen uden stærke kvinder?

Sogneudflugt 2015 – tag med!

Hjemmebesøg

Konfirmation 2016

Også i år afholdes der fælles sogneudflugt, nemlig lørdag
d. 22. august, hvor alle er meget velkomne. Der er i lighed
med de foregående år afgang kl. 9.00 fra Mjolden Kirke og
kl. 9.10 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.00 i Døstrup
og kl. 17.10 i Mjolden. Hvor turen går hen vil blive beskrevet i
BLADET, men det bliver nord for grænsen, interessant og
hyggeligt – og vi kommer næppe til at sulte. Prisen, der dækker
bus, frokost og udflugtsmål er kr. 50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sognepræsten (kan gøres på denne side
af sommerferien). Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og se
frem til en dag med oplevelser og fællesskab! Udflugtsudvalget

Jeg håber, at alle ved, at præsten altid gerne kommer på
besøg i hjemmet, også selvom der hverken er sygdom eller
krise, men blot ønske om et besøg. Det er nok mange præsters
dårlige samvittighed, at de ikke får besøgt flere og bedre. Men
ring, eller få nogen til det, så kommer jeg meget gerne. Ian

Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i Døstrup
Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 1. maj 2016
enten i Mjolden eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at give
mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse/telefonnummer senest d. 17. august. Konfirmandundervisningen ligger,
som de fleste vil vide, uden for skoletiden, det vil sige om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer et antal fredage,
hvor børnene har fri for normal undervisning, og hvor vi derfor
kan tage på ture og have mere sammenhængende undervisning. Hvilken ugedag, der bliver tale om til eftermiddagene
afgøres, når til tilmeldte børns skemaer kendes. Første gang
i konfirmandstuen bliver formentlig i uge 36. I undervisningen kommer vi rundt i Biblen og tættere på nogle af de store spørgsmål om liv og død. Undervisningen er baseret på
samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at
det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at
man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man
ikke ved, om man egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig
til at møde de nye konfirmander og man er velkommen til
at kontakte mig, hvis man har spørgsmål af nogen art. Ian

Kirke og kommunikation
Det er vigtigt med kommunikation, når man som kirke har
noget, man gerne vil dele med andre. Kirkebladet er en meget
håndgribelig måde at kommunikere på, også så det nærmest
er en slags sognenes dagbog. Så er der hjemmesiden, der giver de mange faste oplysninger. Og endelig er der facebook,
der opdateres flittigt. Og så skrives der også hyppigt til aviserne.

Kirkespejl
Døbt i Døstrup Kirke er Anne Lene Hansen. Konfirmeret i Mjolden Kirke er Nicole Outzen og Oliver Wind Iversen. I Døstrup
Kirke er Anne Lene Hansen, Edith Vodder Gjelstrup Mikkelsen, Emma Kjær Lind, Dorthea Ørtenblad-Andsager, Lars van
Ittersum, Niels Rieck, Espen Hahn Atzen, Johannes Lausten
Latter, Tony Nicolaj Falk Paulsen og Martinus Strange Lund
blevet konfirmeret. I Mjolden Kirke er Mette Meier og Birgit
Henriksen blevet guldkonfirmeret. I Døstrup Kirke er Jonna
Brandholm Nørgaard og Tony Ehlers Mensel blevet gift og det
samme er Stine Østergaard og Dennis Gunnar Runge. På Mjolden Kirkegård er Ejner Møller blevet begravet og fra Døstrup
Kirke er Jens Christian Simonsen Andresen blevet bisat.

”For det giver ikke mening at afvise opstandelsen,
fordi det bliver for ’overnaturligt’ for en selv, for så
gør man intet andet end at lade sin egen forstand
og kløgt være målestok for Guds almagt. Man siger
jo så: ’Hvis jeg ikke kan forstå det, så er det ikke
muligt for Gud – hvad jeg ikke kan, kan Gud heller
ikke.’ Men her et par uger efter Marias bebudelsesdag kan vi passende mindes englens ord: ’…intet er
umuligt for Gud.’ Altså: bare fordi noget overskrider
vor forstand, så kan det godt være muligt for Gud,
ja, det ville da være trist andet. Opstandelsen kan
heller ikke bare reduceres til en ’vigtig fortælling’,
når det er det vi lever og dør på, men hvor er det,
det går galt, så at sige? Er det ikke, når vi forsøger at
forklare, hvad der sker mellem to særlige punkter?
Og det første punkt er det, hvor Jesus tages ned fra
korset, er død, ganske som vi er det på et tidspunkt.
Hjertet holder op med at slå og vi bliver kolde. Og
Jesus lægges i graven – og den store sten rulles for.
Det er det ene punkt. Og det andet punkt er efter
fundet af den tomme grav, at Jesus mødes med disciplene, genkendes af dem, spiser med dem og taler med dem. Og mellem de to punkter er det, at vor
forstands kæde hopper af! For hvordan blev Jesus
levende? Hvordan gik han fra at være i forrådnelse
til at være en velsignelse? Og hvordan så han ud?
Ja, jeg ved det ikke, men jeg behøver heller ikke
at vide det, for jeg tror på det og jeg vælger ikke
at lade min egen fatteevne sætter grænserne, for
det bliver kun alt for småt og alt for menneskeligt.”

Siden sidst
Siden sidst har der været konfirmationer og guldkonfirmationer i begge kirker og konfirmanderne har afsluttet et spændende forløb med udflugter til Tønder, Løgumkloster, Flensborg, Esbjerg, Slesvig og Nolde-museet. I Døstrup Kirke har der
været nydt varme hveder på bededag og der har været gudstjenesteudflugt til Renbæk Kirke med solskin, kaffe og højt
humør. Og så er Dronningens 75-års fødselsdag blevet markeret med en festgudstjeneste. Og de nye mini-konfirmander
er godt begyndt. Så der sker meget godt i vore små sogne!

Sogneadresser

Fra årets konfirmationsprædiken:

...

Konfirmander fra 1965 og 2015 – gode minder og fremtidshåb.

”For I er Guds elskede børn. Det er også hvem I er. Det
er måske ikke noget vi tænker meget over til hverdag,
fordi vores måde at tro på som kristne ikke kræver af
os, at vi skal være på nogen bestemt måde eller gøre
bestemte ting. Heller ikke i forhold til hvad vi spiser,
som vi hørte Jesus tale om det, da han forklarede, at
det ikke er, hvad der kommer ned i maven, der gør
et menneske urent, men derimod de onde tanker, der
kommer fra hjertet. For det var en af de kampe Jesus
kæmpede, mod de stive leveregler, som er bedst egnet til at slå hinanden i hovedet med, eller det, der
er værre. Mens vi har været sammen blev Charlie
Hebdo angrebet i Paris og en gal mands værk i
København blev vi også vidner til, på afstand. Så på
en trist baggrund fik vi en tankevækkende belysning
af kristendommen, båret af frihed og kærlighed som
den i sit væsen er… [så] alt det bad vi har brug for,
det får vi i dåbens vand, og med løftet dér om Guds
nærvær, kærlighed, tilgivelse og velsignelse, der lever
vi så vores liv som hans børn, hvor det alene er troen,
det handler om. Og som vi så også talte om, så kan
de manglende leveregler og vores frihed føre til en
form for ligegyldighed med Gud og kirken, men dét at
vi ikke skal gøre noget for at få Guds kærlighed, men
får den skænket af nåde, det skal i stedet fylde os med
glæde, så vi besinder os på vores rødder i kirken. Og
føler os hjemme i den. Ikke fordi vi skal, men fordi vi vil.”

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
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 september 2015.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Fotografer i dette kirkeblad:
Majbrit Iversen, Mikael Lauritsen (forsiden) og sognepræsten.
Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker
Faner fra begge sogne og skøn musik - til lykke med dagen!

www.voreskirke.dk

