
Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Juni
Søndag d. 5. juni
2. s. e. trin. - Grundlovsdag
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. juni 
3. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Gudstjeneste på 
 Døstrup Sportsplads
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. juni 
4. s. e. trin.
Døstrup: Ingen 
Mjolden: 10.00 Gudstjeneste
 i Ottersbøl

Søndag d. 26. juni 
5. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: 15.00 Kirkekaffe

Juli
Søndag d. 3. juli 
6. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Sommergudstjeneste 
 i Vinum
Mjolden: Ingen 

Søndag d. 10. juli 
7. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 
Mjolden: Ingen 

Søndag d. 17. juli  
8. s. e. trin.   
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00
   
Søndag d. 24. juli 
9. s. e. trin.
Døstrup: 9.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 31. juli 
10. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00

August
Søndag d. 7. august 
11. s. e. trin.  
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 14. august 
12. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gågudstjeneste 

Søndag d. 21. august 
13. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 28. august 
14. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe 
Mjolden: 9.00

 

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
Konfikæmpen Lucas fra Døstrup!
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Læs om:
 
• Grundlovsdagsgudstjenester
• Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
• Gudstjeneste i Ottersbøl
• Sommergudstjeneste i Vinum
• Gågudstjeneste i Mjolden



Gudstjenester og grundlovsdag
Søndag d. 5. juni er det grundlovsdag og dermed er det folke-
kirkens fødselsdag, hvilket i de to kirker vil komme til udtryk i 
gudstjenesten i forbindelse med prædikenen og salmevalget. 
Da grundloven blev vedtaget var flere af kirkens folk aktivt del-
tagende, fx Grundtvig, Mynster og så Monrad, der skrev udka-
stet til grundloven. At Danmark har en folkekirke, som man 
har, hænger uløseligt sammen med grundlovens vedtagelse.

Gudstjeneste i Ottersbøl
Søndag d. 19. juni kl. 10.00 holder Mjolden Sogn gudstjene-
ste i Ottersbøl, nemlig ved Karin og Ejnar Jensen, Ottersbøl-
vej 6. Gudstjenesten foregår i det fri, men bliver vejret dårligt, 
går vi ind i laden sammesteds. Der vil være stole, men kan 
havestol medbringes, så gør det gerne. Efter gudstjenesten 
er der kaffebord og alle er meget velkomne i Ottersbøl!

Sommergudstjeneste i Vinum 
I år holder Døstrup Sogn sin sommergudstjeneste i Vinum 
søndag d. 3. juli kl. 10.00 og det foregår på plænen bag  
Smedevej nr. 4. Hvis vejret er dårligt, går vi ind i laden hos na-
boen, Smedevej nr. 18. Efter gudstjenesten er der kaffe, boller 
og kage, og alle fra begge sogne er meget velkomne til kirke i 
Vinum, hvor det kan være en fordel at medbringe en havestol.

Finn Burich spiller op i teltet.

”Kampagnen udstiller imidlertid et mere væsentligt 
problem i selskabets missionerende ateisme: at den-
ne kun eksisterer i kraft af sin modstand mod religi-
onen. Ateismen er derfor i sin missionerende form 
nøjagtig det, den kritiserer, og det budskab, der kun 
lever i kraft af sin modsætning uden sin egen fortæl-
ling, er i sin grundstruktur uopbyggeligt uselvstæn-
digt. Derfor burde Ateistisk Selskab droppe surheden 
og glæde sig over folkekirken, da den er deres eksi-
stensberettigelse. Den danske folkekirke kan overfla-
disk set synes unyttig for samfundet, da den hverken 
skaber tydelige produkter eller generere penge. Men 
folkekirkens styrke ligger derimod i det immaterielle. 
Set i en historisk kontekst er kirken fundamentet, som 
vores etiske og juridiske system udspringer fra. Troen 
på, at alle menneskeliv er værdifulde, at alle er skabt 
lige, respekten for og beskyttelsen af det enkelte 
menneskes rettigheder og friheder. Det er i det kristne 
arvegods vi finder centrale livsbegreber såsom nåde, 
næstekærlighed og tilgivelse for menneskets fejlbar-
lighed. Set i en værdimæssig kontekst er folkekirken 
et stærkt usynligt værdifællesskab i vores samfund.
Danskerne møder kirken i menneskelivets centra-
le øjeblikke, og selvom mange danskere ikke har 
et ugentligt og månedligt behov for at gå i kir-
ke, så værdsættes folkekirken, når man har brug 
for den…Set i en kulturel kontekst er folkekir-
ken essentiel for vort samfund og selvforståelse.
Udbuddene dækker over foredragsaftener, koncer-
ter, børne-, spire- og voksenkor, diakoni, babysal-
mesang, it-hjælp med mere, og kirkerne bidrager 
i høj grad til lokalsamfundets sammenhold og er 
uden tvivl et holdepunkt i livet for mange menne-
sker. Ateistisk Selskab formår med deres kampagne 
at tale til modtagerens egoisme, når de fokuserer 
på kirkeskatten…Samtidig glemmer de, at folkekir-
ken er det element i samfundet, der formår at fast-
holde tilværelsen som noget, der rækker ud over 
en selv, hvilket taler til kirkens berettigelse som en 
fast grundsten for samfundets sammenhængskraft.”

”Hvis Ateistisk Selskab ville holde sig til det, nav-
net dækker, nemlig Guds ikke-eksistens, kunne 
jeg sagtens respektere organisationen. Men i ste-
det bruger man sin stemme til at tale nedladende 
om troende mennesker, sprede usandheder om 
kirken og til at føre udmeldelseskampagner. Det 
er ynkværdigt, at deres identitet alene er negativt 
defineret, idet den består i at være imod andres 
overbevisning og i at smadre usagligt løs på det, 
der er værdifuldt for andre! Det er næppe umagen 
værd at forsøge at få de mest forhærdede og uop-
lyste foragtere af den kristne tro i tale. Til gengæld 
bør vi som kirke (folkekirken) være opmærksomme 
på at modsige strømmen af misinformation…for-
tælle, hvor meget godt folkekirken bidrager med…
Budskabet, der skal spredes, er, hvor meget godt 
danskerne får ud af folkekirken, og hvor meget 
man kunne risikere ville forsvinde, hvis folkekirken 
ikke længere var handlekraftig (hermed intet sagt 
om andre menighedssamfund og kirker, de gør det 
sikkert godt, hvor de er). Først og fremmest er kir-
kens rolle selvfølgelig at være kirke, det vil sige at 
forkynde evangeliet. Men rollen kan nuanceres, så 
flere ser, at de også nyder kirkens ydelser. Kirken 
spiller en stor rolle i menneskers liv, for nogle lø-
bende, for andre ved større livsbegivenheder eller 
som en kulturel faktor. Men bevidstheden om, at 
kirken er der, og at dér hører jeg til, er vigtig for 
langt de fleste folkekirkemedlemmer. Vi skal sige 
tydeligt, at hvis folkekirken ikke var der, ville man-
ge heller ikke kunne opleve for eksempel kirkelig 
vielse, begravelse, babysalmesang, foredragsaft-
ner, juniorkonfirmandforløb, besøgstjeneste og så 
videre. I kirken har mange fundet et sted at være, 
når der ikke var andre steder at gå hen…Vi er be-
riget med verdens bedste budskab, evangeliet om 
Guds nåde og kærlighed. Folkekirken er (sammen 
med andre kirker) en værdifuld ramme for det bud-
skab i en dansk sammenhæng. Lad os frimodigt 
fortælle hinanden og omverdenen om begge dele.”

Philip Aggesen, organist: Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst:

Mjolden Kirkes konfirmander, Malene og Magnus.

Gudstjeneste på sportspladsen 
I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver der 
søndag d. 12. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen i 
Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjene-
sten begynder i år kl. 10.00 og finder sted i skøn forening 
med morgenkaffen (der begynder kl. 9.30). I gudstjenesten 
medvirker organist Lisbeth Jefsen på klaver og jazzmusiker 
Finn Burich på trombone. I gudstjenesten medvirker des-
uden sognenes mini-konfirmander, der også ses her i bladet. 
Kom og vær med til en festlig og kærlig gudstjeneste i teltet! 

Mini-konfirmanderne læser op på stoffet!



• Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier,  
 kirken står for, er væsentlige, så bliv.

• Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget, vi har for os  
 selv, men også er noget, vi er sammen om, så bliv.

• Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er velkomne,  
 også dem, der søger og tvivler - et sted, hvor sandheden  
 ikke er fastlåst, men i bevægelse - så bliv.

• Hvis du vil støtte det blomstrende musikliv, som har  
 hjemme i kirken og bruger dens rum, så bliv.

• Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor man altid kan  
 gå hen og tale med en, uden at det skal registreres og  
 journalføres, så bliv.

• Hvis du vil have indflydelse på, hvilken vej folkekirken skal  
 gå, så bliv.

• Hvis du vil spare dine pårørende for selv at skulle arrangere  
 din begravelse, når den tid kommer, så bliv.

• Hvis tanken om, at Gud elsker alle mennesker - også de  
 fremmede og dem, som ingen bryder sig om - siger dig  
 noget, så bliv.

• Hvis du ville savne folkekirken, hvis den ikke var der, så bliv.

Og hvis disse grunde også berører det, der har mindre direkte 
med Gud og evangeliet at gøre – eksempelvis musikken og 
de smukke kirkebygninger – så lad os gå syd for grænsen, 
for også den evangeliske kirke i Tyskland har lavet en liste 
over nogle af de gode grunde til at være medlem af kirken. 
Med disse grunde sættes der ord på det helt særlige ved kir-
ken – velsignelse og håbet og troen på, at vi må være hos 
Gud, når vi dør. De tyske grunde har for år tilbage været bragt 
i kirkebladet, men grundet aktualiteten bringes de her igen:

• I den kristne tro forvalter kirken en sandhed, som men- 
 nesker ikke kan sige sig selv. Derudover udstikkes ret- 
 ningslinjer for ansvarsbevidste og sammenhængende liv.

• I kirken bliver den menneskelige længsel efter velsignelse  
 hørt og besvaret. 

• Kirken ledsager mennesket fra fødsel til død. Dette styrker  
 på underfuld vis.

• I kirken kan mennesket have del i det håb, der er sat til  
 Gud og som rækker ud over døden. 

• Kirken er stedet til ro og eftertanke. Vores samfund er godt  
 tjent med at pleje et sådant sted. 

• I kirken indtræder mennesket for andre mennesker med  
 bøn og gudstjenester. De gør det også stedfortrædende  
 for samfundet. 

• De kirkelige søn- og helligdage præger året med deres  
 temaer, musik og atmosfære. Kirken ønsker at bevare dis- 
 se dage.

• Kirken tager i forbindelse med sjælesorg og rådgivning  
 imod det hele menneske. Og tager det alvorligt.

• På sygehuse og andre kirkelige sociale steder skaber  
 mange engagerede mennesker et særligt menneske- 
 venligt klima.

• Den, der støtter kirken udøver solidaritet med de svage.

• Kirkelig musik og kunst har hidtil været en prægende kraft  
 for vores kultur.

• Hvor end mennesker kommer fra eller rejser til møder de  
 det verdensomspændende kristne fællesskab, hvortil en 
 hver kan bidrage. 

Og enhver, der måtte have lyst til drøfte sit medlemskab af den 
danske folkekirke er naturligvis meget velkommen til at kontak-
te mig, så er jeg altid klar til en åben og fordomsfri samtale. Ian

At være medlem af folkekirken 
Der har på det seneste været en del overfladiske og useriø-
se angreb på den danske folkekirke. Det er Ateistisk Selskab, 
der med en besynderlig og ubegavet kampagne har opfor-
dret folk til at melde sig ud af folkekirken, en kampagne, 
der synes at bygge på dyb uvidenhed. For et par år siden 
fremkom tre præster (Jonas Lucas Christy, Andreas Chri-
stensen og Christiane Gammeltoft-Hansen) med gode grun-
de til at blive i folkekirken. Deres tanker gengives nedenfor, 
idet deres udgangspunkt deles, nemlig at folkekirken er et 
af de mest rummelige og mindst fundamentalistiske fælles-
skaber, man kan forestille sig og at det er et særkende for 
folkekirken, at folketro og den frie tanke går hånd i hånd:

• Hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger tid, kræfter  
 og penge på at hjælpe hjemløse og psykisk syge, som  
 falder igennem det offentliges sikkerhedsnet, så bliv.

• Hvis du vil være med til at støtte, at de mange, smukke  
 kirkebygninger fortsat kan stå velholdte i landskabet, så bliv. 

• Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det,  
 videnskaben og fornuften kan levere af forklaringer, så bliv.

Flaget var hejst... ...kirkegården blev skridtet af... ...så gudstjeneste i Bovlund Kirke... ...hvorpå Sten Kaalø fortalte. Inger Marie Paulus ved det udsmykkede alter. Døstrup Kirke var rammen (!) om en farverig kunstgudstjeneste.



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 ultimo august.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: Jane Rahbek Ohlsen (forsiden), 
Kasper Nielsen, Jørn Hansen og sognepræsten.

 Sogneadresser

Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker www.voreskirke.dk

Gågudstjeneste i Mjolden
Søndag d. 14. august kl. 9.00 holder Mjolden Sogn atter 
en gågudstjeneste, hvor vi mødes ved Mjolden Kirke og 
går sammen ad Markmandsstien og ender ved Møllemuse-
et ved Misthusum, hvor gudstjenesten forventes at begyn-
de kl. 10.00 – her får vi også kaffe og kage. Der er mu-
lighed for at parkere ved museet, hvis man ikke går med, 
men gerne vil være med til gudstjenesten. Vi er tilbage ved 
Mjolden Kirke ca. kl. 12.00. Tag gerne børn eller børnebørn 
ved hånden og vær med! Ved dårligt vejr rykker vi ind i 
kirken. Alle, der vil være og gå med er meget velkomne!

Sogneudflugt 2016 – tag med!
I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 17. sep-
tember, hvor turen går til Frederiksstad i Sydslesvig (husk 
pas). Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra 
Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 
i Mjolden. På vej derned får vi kaffe og når vi kommer frem, 
venter en sejltur på byens kanaler, et møde med lokale og en 
god frokost. På vej hjem holder vi ind i Breklum og får kaffe 
og kage. Prisen er 50 kr., der betales ved tilmelding, der fore-
tages til sognepræsten. Sæt kryds i kalenderen og se frem til 
en god dag med oplevelser og fællesskab! Udflugtsudvalget

Konfirmation 2017
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmand-
undervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i Døstrup 
Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 7. maj 2017 
enten i Mjolden Kirke eller Døstrup Kirke. Det gør man ved 
at give mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse og 
e-mail senest d. 19. august. Konfirmandundervisningen lig-
ger, som de fleste vil vide, uden for skoletiden, det vil sige 
om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer fire fre-
dage, hvor børnene har fri for skoleundervisning, og hvor vi 
derfor kan tage på ture og have mere sammenhængende 
undervisning. Hvilken ugedag, der bliver tale om til eftermid-
dagene afgøres, når til tilmeldte børns skemaer kendes. Før-
ste gang i konfirmandstuen bliver formentlig i uge 36. I un-
dervisningen 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

Kirkespejl
Døbt i Mjolden Kirke er Peter Korsholm Schmidt og  
Benedikte Schou Lauridsen døbt i Døstrup Kirke er Clara 
Lauridsen og Tristan Lemoine Schultz. Konfirmeret i Mjolden 
Kirke er Malene Svendsen Bomberg og Magnus Ahlgren 
Clausen. I Døstrup Kirke er Suzanna Trijntje Scholtens, Ida 
Hellwig Lauridsen, Line Christensen, Mie Julie Kristensen, 
Schanne Langmach Skaarup, Mette-Line Strange Lund og 
Lucas Lundgreen Nielsen blevet konfirmeret. I Mjolden  
Kirke er Bodil Haugaard Poulsen, Christa Hansen Reuss 
Schmidt, Børge Schmidt, Henning Hygum Schmidt og John 
Kresten Boisen blevet guldkonfirmeret. Og i Døstrup Kir-
ke er Brincha Amalie Frisk, Sonja Lund, Sonja Christensen, 
Anna Christine Kraak, Anni Madsen, Marieanne Olesen 
Steensbeck, Anne Magrethe Petersen, Anna Marie Friis, 
Marie Lucie Rasmussen, Aase Vodder Brodersen Jensen, 
Maria Keldorff, Else Marie Pilegaard, Hans Nielsen Schmidt, 
Jørgen Kjær Nissen, Knud Jørgensen, Kurt Lagoni Jacob-
sen, Christian Hybschmann, Jens Bossen Hansen, Bent 
Lohmann Olesen og Jørn Keller blevet guldkonfirmeret. 
På Døstrup Kirkegård er Karina Erichsen blevet begravet.

Siden sidst
Siden sidst har der været festlige guldkonfirmationer i beg-
ge kirker og så er der begyndt et nyt hold mini-konfirman-
der. Og der har været konfirmationer i de to kirker, efter 
at konfirmanderne har afsluttet et spændende forløb med 
udflugter til Flensborg, Esbjerg, Sønderborg og Nolde-mu-
seet. I Mjolden Kirke har der været nydt varme hveder på 
bededag og i Døstrup Kirke har der været kunstgudstjene-
ste med værker af Inger Marie Paulus. Og så har sognene 
været på gudstjenesteudflugt til Bovlund Frimenighedskirke, 
hvor Sten Kaalø prædikede; en fin dag med solskin, kaffe 
og stof til eftertanke. Og så er der kommet nye hynder i 
Mjolden Kirke. Og i begge kirker har man taget et nyt sal-
mebogstillæg i brug med 100 nye og spændende sal-
mer. Og så har der været holdt almindelige gudstjenester 
og fejret påske og pinse, så nu venter den lange trinitatis- 
tid med solskin og gudstjenester i det fri i begge sogne. 

Kollekter 
Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 433,- i 
Døstrup Kirke og kr. 80,- i Mjolden Kirke, og ved konfir-
mationsgudstjenesterne blev der til Folkekirkens Feriehjælp 
indsamlet kr. 431,50 samt € 13,70 i Døstrup Kirke og i 
Mjolden Kirke til samme formål kr. 0,00 (!). Tak for bidraget!

Mjolden Kirkes guldkonfirrmander.

Døstrup Kirkes guldkonfirmander.


