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Kirkeblad

Om citaterne – hvordan har du det?

Sommergudstjeneste i Forballum

Sommergudstjeneste i Tevring

Sogneudflugt til østkysten – tag med!

I det første citat beskriver en sociolog, hvilket samfund, vi har
i dag og hvad det gør ved mennesker og det er foruroligende
læsning, som man desværre kan genkende. Det handler om
at være hurtig, robust og omstillingsparat. Så følger et underholdende citat af et sportsmenneske, der finder ro i kirken.
Og endelig er der et tankevækkende citat af en teolog, der
beskriver sammenhængen mellem kirkegang og velvære. Og
på dette sted vil præsten gerne fremhæve, at kirken – om
søndagen og i det hele taget – er stedet, hvor man har lov
at være langsom, svag og glad for at det (i det store hele)
er som det plejer at være og har været i hundredvis af år.
Omstillingsparatheden bliver mest sat på prøve, når præsten
vælger nye salmer! God bedring og måske ses vi i kirken? Ian

Søndag d. 25. juni kl. 10.00 holder Mjolden Sogn atter sommergudstjeneste i Forballum, nemlig ved Kristen Koldsvej 4
hos Mie og Hans Jacob Rank. Udover at være et smukt sted,
så er Forballum interessant rent kirkehistorisk, da der her var
frimenighed og kirkesal fra 1878 til 1922. Som et kuriosum
kan nævnes, at frimenigheden indimellem fik besøg af missionærer fra Brødremenigheden i Christiansfeld, som netop skal
besøges på årets sogneudflugt (se andetsteds); antageligvis
bevarede Forballum i mange år forholdet til Christiansfeld, hvor
børn fra Forballum blev sendt i skole. Kender nogen mon efterkommere til disse børn? Der kan parkeres ved Kristen Koldsvej
2 ved Eva og Lau Nørgaard. Gudstjenesten foregår i det fri,
men bliver vejret dårligt, går vi indenfor. Der vil være stole,
men kan havestol medbringes, så gør det gerne. Efter gudstjenesten er der kaffebord og alle fra begge sogne er meget velkomne til gudstjeneste, når der atter er ”kirkesal” i Forballum!

I år holder Døstrup Sogn sin årlige sommergudstjeneste i Tevring søndag d. 2. juli kl. 10.00 og det foregår på adressen
Tevringvej 31 hos Vibeke og Iwan de Hertog, der bor lige ved
Lovrup Skov. Hvis vejret er dårligt, er der en lade, vi kan være i.
Efter gudstjenesten er der kaffe, boller og kage, og alle fra begge sogne er meget velkomne til kirke i Tevring, hvor det kan
være en fordel at medbringe et siddetæppe eller en havestol.

I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 23. september,
hvor turen i anledning af reformationsjubilæet går til Haderslev, fordi reformationen i Danmark begyndte netop der. Byen
kaldes Nordens Wittenberg, fordi reformationen i Haderslev
blev indført i 1526, det vil sige 10 år tidligere end i resten af
landet. Vi skal besøge og høre om Haderslev Domkirke, hvorpå der skal nydes en god frokost i Hejlsminde. Herpå kører
vi over Skamlingsbanken til Christiansfeld, der er grundlagt af
Brødremenigheden og er udpeget som verdenskulturarv. Her
hører vi om byen, hvor reformationen også har sat sine aftryk,
inden vi får kaffe og honningkage. Som vi plejer, rundes der
af med en kort andagt, inden vi kører hjem. 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. Prisen
er kr. 50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sognepræsten fra d. 1. august. Sæt kryds i kalenderen og se frem til
en god dag med oplevelser og fællesskab! Udflugtsudvalget

Anders Petersen, sociolog, lektor og forfatter:
”Præstation er blevet et institutionaliseret krav. Kravet om
altid at skulle præstere har sat sig i os fra barnsben i
børnehaver, i folkeskolen, i gymnasiet, på universitetet,
på vores arbejde og vores fritid. Præstation er blevet den
eneste målestok, vi vejer og måler os selv efter, og som vi
bliver vejet og målt efter i alle sammenhænge… Det nye
er, at det ikke kun er regler og sociale normer i et luftleje
i samfundet, som man fornemmer. Det nye er, at normerne er blevet fuldstændig forankret i os i alle livets forhold.
Præstation er blevet et ideal for det gode liv og synonymt
med frihed. Men når der ligger et latent præstationskrav
og forventningspres på os, så bukker flere og flere mennesker under og ender som tabere med depressioner og
angst…Det er ikke nok at sige til sin arbejdsgiver, sine facebook-venner eller andre, at man ikke lige orker at leve
op til de uudtalte forventninger[,] for præstationssamfundets forventninger, om at vi skal være fleksible, selvstændige, motiverede, initiativrige og omstillingsparate i alle
livets facetter, er blevet et socialiseringsparameter appetitligt pakket ind i begreber om at være herre i eget liv og
tage ansvar for sin egen tilværelse. Og hvem søren har
ikke lyst til at være det? Svaret er altså givet på forhånd,
og det har de utilsigtede konsekvenser, at der er en hulens
masse mennesker, der ikke formår at honorere de krav.
De ryger ud over kanten og får depressive symptomer.”

Gudstjeneste på sportspladsen

Gågudstjeneste i Mjolden Sogn
Søndag d. 20. august kl. 9.00 holder Mjolden Sogn atter
en gågudstjeneste, men i år er det ”vendt om”, så vi vandrer mod kirken, hvor vi slutter med kaffebord og gudstjeneste. Vi mødes ved Karin og Ejnar Jensen, Ottersbølvej 6
i Ottersbøl, hvor bilerne kan parkeres. Herfra går vi en grøn
og køn tur til Mjolden Kirke, hvor gudstjenesten forventes
at begynde kl. 10.30 – her får vi også kaffe og kage. Bagefter sørger vi for, at alle kan blive kørt tilbage til deres biler i Ottersbøl. Tag gerne børn eller børnebørn ved hånden
og vær med! Alle, der vil være med er meget velkomne!

I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver der
søndag d. 11. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen i
Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. Gudstjenesten
begynder i år kl. 10.00 og finder sted i skøn forening med
morgenkaffen, der begynder kl. 9.30. I gudstjenesten medvirker Lisbeth Jefsen på klaver og på guitar Klaus Stengaard
Kristensen, der er kendt fra
mange musikalske sammenhænge og i det daglige er lærer på Skærbæk
Distriktsskole. I gudstjenesten medvirker desuden
sognenes mini-konfirmander, der også ses her i bladet. Kom og vær med til en
festlig gudstjeneste i teltet!

Konfirmation 2018

På turen til Læk...

...blev vi modtaget af Henriette i kirken...

Brian Holm, sportsdirektør og tidl. cykelrytter:
”Mentalt kunne jeg have det som en mobiltelefon med
kun én streg på batteriet, når jeg gik ind i kirken. Men
når jeg gik derfra, var batteriet fyldt op igen. Femogtyve år efter de første ufrivillige kirkebesøg går jeg
stadig i kirke. Jeg nyder stilheden og bliver fyldt med
energi, mens jeg betragter de smukke bygningsværker,
som kirker er. Særligt glad bliver jeg, når jeg besøger
de katolske kirker og her kan få lov at tænde et lys for
mennesker, jeg kender, der kæmper med sygdom. Af en
eller anden grund er det super tjekket og cool, hvis man
er weekendbuddhist og flintrer rundt og siger shanti shanti eller får ændret sit navn hos en numerolog.
Og går man til en form for terapi og bliver veganer,
er man et såkaldt moderne menneske – og folk siger:
’Nej, hvor er det spændende’. Men går man i kirke, kigger folk ofte forlegent på én og ligner nogle, der tænker: ’Stakkels mand, han må havde det svært, gad vide
om han også pisker sig selv med pilekviste’…Uden at
kunne bevise det er jeg rent faktisk sikker på, at der
ville være færre med stress, depressioner og sortsind,
hvis folk gik oftere i kirke og modtog valium for sjælen.
Det er også pokkers fantasiløst og kedeligt at forestille
sig, at der ikke findes noget mellem himmel og jord.”

...hvorpå der var kirkekaffe på førstesalen...

...og flaget var hejst!

Gudstjenestelisten
Som det fremgår af gudtjenestelisten, er der et par søndage i
sommerferien, hvor der henvises til Skærbæk Kirke. Der kan benyttes kirkebil til gudstjeneste i Skærbæk Kirke de pågældende
søndage. Henvisningen til Skærbæk Kirke skyldes, at kun meget få kommer i kirke i løbet af sommerferien, ikke mindst, når
det er den tidlige gudstjeneste og når præsten kommer udefra.
Den tidlige gudstjeneste er indimellem noget svagt besøgt og
det forsøges der også at tage højde for i gudstjenestelisten. 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. 6. maj 2018
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. 18. august. Konfirmandundervisningen ligger,
som de fleste vil vide, uden for skoletiden, det vil sige om
eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer syv fredage,
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 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

Herreværelset – en nyhed!
Det har længe været i præstens tanker, at mænd i sognene skulle have et hyggeligt sted at mødes en gang imellem.
Og nu skal det være virkelighed i form af Herreværelset for
mænd i alle aldre fra begge sogne, der vil mødes til frokost
for eksempel en gang om måneden. Det er umiddelbart tanken, at det skal foregå i konfirmandstuen i Døstrup Præstegård. Det er først noget vi begynder på i efteråret, for inden
skal der samles en gruppe, der vil være med til at planlægge
det; for eksempel, hvor tit skal det være, hvad skal vi spise
og hvor længe skal det vare. Det må meget gerne mænd
fra begge sogne. Vil du være med til at planlægge, hvorledes Herreværelset skal skrues sammen, så giv lyd fra dig. Ian

Mjolden Kirkes konfirmander, Carsten og Lukas.

Forårets mini-konfirmander hører om, hvad det vil sige at være døbt.

Noldes kunstværker og Guds kunstværker i skøn forening!

Birgitte Stoklund Larsen,
generalsekretær i Bibelselskabet:
”Den helt overordnede konklusion på det store samlestudie er, at der er en sammenhæng mellem religion og velvære, og at den er positiv. Markant er det, at
almindelig og hyppig kirkegang ser ud til at spille den
største rolle for velvære, mens andre religiøst funderede
sociale aktiviteter som frivilligt arbejde og lignende har
nogen, men knap så stor betydning...[og] jo mere personlig og stærk den religiøse tilknytning er, desto mere
er den koblet til en fornemmelse af personligt velvære.
Der er altså et vist belæg for, at kirken i lokalavisen kunne reklamere med, at ’kirkegang er godt for helbredet’.
Mange ville sikkert læse en humoristisk undertone ind
i sådan en reklame eller et tilsvarende skilt foran den
lokale kirke en søndag morgen. Hvorfor? Fordi de ikke
tænker instrumentelt om det, man kunne kalde kirkegangskristendom. Gudstjenesten er ikke en teknologi til
at håndtere stress eller kriser. Den er ikke terapi, selvom
den kan virke terapeutisk. Andre vil måske opfatte det
som en god grund og ligefrem en undskyldning for at
gå i kirke…Spørgsmålet er, om kristendommen kommer
til at mangle legitimitet, hvis man ikke står ved, at den også - virker? At kirkegang faktisk er godt for helbredet?
Det gode spørgsmål er så, om kirkegang holder op med
at være godt for helbredet, hvis man kun går i kirke for at
få den effekt. Hvis man ikke faktisk går ind i fortællingen
og den virkelighed, som gør kirkegang meningsfuld.”

Kirkespejl

Siden sidst

Kollekter og regnskaber

Døbt i Mjolden Kirke er Lukas de Hertog. Døbt i Døstrup Kirke er Filip Timmerby Steffensen og Max Christiansen Cohen.
Konfirmeret i Mjolden Kirke er Carsten Matthiesen og Lukas
Styker Nielsen. I Døstrup Kirke er Nicole Lundgaard og Louise Bonnichsen blevet konfirmeret. I Mjolden Kirke er Birgit
Schmidt, Rita Hougaard Laursen, Johannes Sørensen, Ejvind
Christian Marcussen og Hans Erik Møller Rasmussen blevet
guldkonfirmeret. Og i Døstrup Kirke er Lilli Karoline Jensen,
Christa Vodder Brodersen, Aase Solveig Jørgensen, Birthe Bierbaum Gotfred-Rasmussen, Erna Aase Hansen, Tove Christiansen, Kitty Pustelnik og Ove Henry Jønsson blevet guldkonfirmeret. I Døstrup Kirke er Susanne Maria Siig Jensen og Søren
Haagen Geil blevet gift. På Mjolden Kirkegård er Hans Micael
Sørensen blevet begravet. På Døstrup Kirkegård er Henry Hansen blevet begravet. Og fra Døstrup Kirke er Anne Kjestine
Hansen, Karen Elma Jepsen og Bendte Runge blevet bisat.

Siden sidst har der været guldkonfirmationer i begge kirker og
så er der begyndt et nyt hold mini-konfirmander. Og der har
været konfirmationer i de to kirker, efter at konfirmanderne har
afsluttet et oplevelsesrigt forløb med udflugter til Flensborg,
Ribe og Nolde-museet. I Døstrup Kirke har der været nydt
varme hveder på bededag og så har sognene været på gudstjenesteudflugt til den danske menighed i Læk i Sydslesvig;
en fin dag med godt humør, kaffe og stof til eftertanke. Og i
begge kirker har der været forårskoncerter med efterfølgende
forfriskninger. Og så har der været holdt almindelige gudstjenester og fejret påske, så nu venter pinse og den lange trinitatistid med solskin og gudstjenester i det fri i begge sogne.

Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 160,50 i Døstrup
Kirke og kr. 60,- i Mjolden Kirke, og ved konfirmationsgudstjenesterne blev der til Folkekirkens Feriehjælp indsamlet kr.
120,- i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke til samme formål
kr. 100,-. Tak for bidraget! Desuden skal det her bemærkes,
at man nu på sognenes hjemmeside (under ”menighedsrådene”) kan se den enkeltes kirkes regnskab for 2016.

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
Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

Hvis man bliver dårlig i kirken
Det sker fra tid til anden, nogen får det dårligt, mens de har
været til gudstjeneste eller et andet arrangement i kirken. Derfor har menighedsrådene og personalet drøftet, hvordan dette
håndteres bedst. Vi nåede frem til, at det er graverne og menighedsrådsmedlemmerne, der måtte være i kirke, der tager
sig af det i første omgang, for eksempel ved hjælpe den dårlige
ud i våbenhuset til et glas vand og lidt frisk luft. Og vi var også
enige om, at der bliver ringet 112, hvis det skønnes nødvendigt; eventuelt også selvom den, der har det dårligt, ikke finder
det nødvendigt. Hvis der er brug for det, bliver der også hjulpet
med kørsel til hjemmet. Og skulle nogen føle sig skidt tilpas på
et tidspunkt, så opfordres der til, at man siger til i tide i stedet
for at tænke, at det nok går over. Og naturligvis vil vi altid forholde os til de konkrete omstændigheder, så vær ikke bange
for at få det skidt i kirken, for som Jesus også sagde: ”De raske
har ikke brug for læge, det har de syge”. Menighedsrådene

Mjolden Kirkes guldkonfirmander.

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:
Lea Hartwigsen (forsiden), Jørn Hansen og sognepræsten.
Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

Døstrup Kirkes guldkonfirmander.

www.voreskirke.dk

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

Juni

Juli

August

Søndag d. 4. juni
Pinsedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 2. juli
3. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Gudstjeneste i
			Tevring
Mjolden: Ingen

Søndag d. 6. august
8. s. e. trin.		
Døstrup: 9.00		
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Mandag d. 5. juni
Anden pinsedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen
Søndag d. 11. juni
Trinitatis søndag
Døstrup Sportsplads: 10.00
Mjolden: Ingen
Søndag d. 18. juni
1. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Søndag d. 25. juni
2. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Gudstjeneste i 		
			Forballum

Søndag d. 9. juli
4. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Søndag d. 16. juli
5. s. e. trin.			
Døstrup: Se Skærbæk Kirke
Mjolden: Se Skærbæk Kirke
Søndag d. 23. juli
6. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen
Søndag d. 30. juli
7. s. e. trin.
Døstrup: Se Skærbæk Kirke
Mjolden: Se Skærbæk Kirke

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester,
foredrag og diverse arrangementer.
Ring på tlf. 7475 7215 og helst dagen før.

Søndag d. 13. august
9. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen
Søndag d. 20. august
10. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00/10.30 Gågudstjeneste
Søndag d. 27. august
11. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

”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

