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”Folkekirken er en kristen kirke og en evangelisk-luthersk 
kirke. I begge aspekter spiller den såkaldte toregimen-
telære en rolle som forståelsesramme for forholdet mel-
lem stat og kirke...Staten er i en sådan kristen tænkning 
Guds redskab til at opretholde orden i en rodet verden 
og til at beskytte de svage. Det er det ene regimente, 
den verdslige magt-sfære, som altså vel at mærke står 
til ansvar over for Gud i den opgave at sørge for retfær-
dighed og fred og beskyttelse af de svage. Også kejse-
ren tilhører Gud. Det andet regimente er det åndelige, 
hvor evangeliet forkyndes til det enkelte menneskes frie 
modtagelse og befrielse og som et kald til at leve i over-
ensstemmelse med troen. Toregimentelæren understøt-
ter statens legitimitet religiøst. Staten ses ikke som en 
konkurrent til kirken, men har en opgave, defineret af 
forkyndelsen. Det betyder på den ene side, at kirken 
igennem århundreder og ikke mindst efter Reformatio-
nen har prædiket lydighed mod øvrigheden – også i en 
grad som historisk har været og altid kan blive meget 
problematisk. Denne opfordring til lydighed har uden 
tvivl haft en væsentlig rolle i den store tillid til staten, 
som også i dag trives her i landet: Staten er god nok. 
Den er Guds tjener. Man skal adlyde den. Toregimente-
læren betyder på den anden side, at kirkens forkyndelse 
skal levere et korrektiv til staten: Staten er aldrig menin-
gen med livet og kan aldrig kræve ubetinget loyalitet. 
Det kan kun Gud. Hvis staten svigter sin opgave, og be-
går overgreb på de svage og fremmer uretfærdighed, 
mister den sin ret til menneskers loyalitet. Så man kan 
sige, at kirken understøtter staten i at være det, den skal 
være – ud fra et kristent perspektiv. Det er i vidt omfang 
en fordel for staten, at der ikke består et modsætnings-
forhold mellem stat og kirke, sådan at staten skulle ses 
som en ond magt, der angriber den enkeltes gode liv. 
Men det er så også en position, hvor staten må tåle at 
være udsat for kritik fra kirkens side. Kirken understøtter 
staten ved at være dens guvernante, dens vejleder, dens 
coach. Hvis staten understøtter kirken, understøtter den 
en kritik af sig selv og en relativering af sin egen magt.”

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift: Årets konfirmander

Dette års konfirmationer finder sted søndag d. 5. maj og de to  
sognes konfirmander, der her ses på besøg i Ribe Domkirke, er:

Mjolden Kirke:
Emily Hansen Christensen, Ottersbølvej 12, Ottersbøl
Simon Coldenborg Warming, Præstegårdsvej 20A, Mjolden

Døstrup Kirke:
Lulu Nissen, Smedevej 19, Vinum
Mille Jacobsen, Vinumvej 7, Døstrup
Jakob Lauge Wraa Stigsen, Landevejen 39, Døstrup
Jonas Laurids Wraa Stigsen, Landevejen 39, Døstrup
Daniel Schou Nordstrøm, Landevejen 77B, Døstrup

Fastelavnsgudstjeneste for børn
Søndag d. 3. marts kl. 10.00 holdes der fastelavnsgudstjene-
ste i Døstrup Kirke, 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 familiegudstje-
neste en fin mulighed for at følge op på, at barnet er døbt og 
skal vide, at kirken også er hendes eller hans. Efter gudstjene-
sten 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 indenfor. 
Det koster ikke noget at være med og alle er meget velkomne!

Aften med Willy Egmose i Døstrup  
Onsdag d. 10. april kl. 19.00 åbnes dørene i Døstrup Kirke til 
en enestående aften med Willy Egmose, der er komponist, 
jazzmusiker og tidligere organist. I de seneste årtier har sal-
meskrivningen fået en ny blomstringstid og nye salmetillæg 
udgives. Forfattere og komponister har afprøvet nye veje og 
menighederne har generelt taget godt imod de nye salmer, 
så en del er for længst godt indsunget. Da Willy Egmose stu-
derede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker og 
da han havde været ansat ved Skjern Kirke i nogle år, be-
gyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge, 
gennem musikken, korarbejdet og siden også fællessangen. 
Willy Egmose har komponeret et stort antal salmemelodier, 
der ofte synges i vore kirker, og her benyttes ofte elementer 
fra jazz og anden rytmisk musik samtidig med at kontakten 
med de kirkemusikalske rødder bevares. I de senere år har 
desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirati-
onskilde. Arrangementet bliver en blanding af fællessang, 
musik og fortælling. Der er fri entré til aftenen, efter hvilken 
der serveres et glas vin i Café Laurentius. Alle er er meget 
velkomne til en fin og ganske særlig aften i Døstrup Kirke.

Om forholdet mellem kirke og stat
Den danske folkekirke er noget ganske særligt og udspringer 
af grundloven fra 1849, der fastslår allerede i sin fjerde pa-
ragraf, at ”den evangelisk-lutherske kirke er den danske fol-
kekirke, og understøttes som sådan af staten”. Dette betyder 
dog ikke, at vi har en statskirke, så kirke og politik blandes 
sammen på forkert vis, for den eksisterende samhørighed er 
udtryk for en fornem balance og en ofte fremhævet skønsom-
hed hos skiftende kirkeministre. Staten giver hvert år et øko-
nomisk bloktilskud til folkekirken, hvilket ikke sjældent giver 
den misforståede hævdelse af, at ikke-medlemmer dermed 
er med til at betale for en kirke, der ikke er deres. For det 
forholder sig omvendt, nemlig sådan at kirken sørger for no-
get, der kommer alle til gavn, også ikke-medlemmer, blandt 
andet, men ikke kun, kirkevedligeholdelse, kirkegårdsdrift og 
civilregistrering. Og gjort op i kroner og ører viser det sig at 
være kirken, der har mest ”til gode”. Imidlertid kan der tæn-
kes klogere om forholdet mellem kirke og stat, hvor det ikke 
handler om penge, men om, hvorfor samfundet som sådant 
er tjent med en folkekirke. Disse tanker er for eksempel tænkt 
af Haderslev Stifts biskop Marianne Christiansen i en kronik i 
Kristeligt Dagblad d. 1. februar 2019. Her i kirkebladet bringes 
to citater fra biskoppens kronik, hvor det første beskriver for-
holdet mellem kirke og stat rent teologisk, og det andet sætter 
ord på værdien af en folkekirke, som den, vi af historiske grun-
de har i Danmark. Lad debatten hermed være kvalificeret. Ian



Guldkonfirmander fejrer dagen
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en tilbagevendende 
begivenhed og i år har de to hold guldkonfirmander lagt deres 
festligholdelse på samme dag. Således er der guldkonfirma-
tioner palmesøndag d. 14. april kl. 9.00 i Mjolden Kirke og 
kl. 11.00 i Døstrup Kirke. Efter begge gudstjenester serveres 
der en kop kaffe, så der bliver lejlighed til at hilse på guldkon-
firmanderne. Alle er meget velkomne til disse gudstjenester, 
der ingenlunde er ”private”, men er søndagen, hvor sognet 
byder sine ”gamle” konfirmander varmt velkommen tilbage!

Rubinkonfirmander på besøg
Som noget nyt får Døstrup Kirke på bededag besøg af rubin- 
konfirmanderne, det vil sige dem, der blev konfirmeret for 
40 år siden, i 1979. Rubinkonfirmanderne venter med det 
store liturgiske udtræk til om 10 år, men deltager, når der 
nydes hveder og kaffe inden gudstjenestens begyndelse, 
hvor de velkomment deltager ligesom alle andre indbydes  
til det. I år har man valgt at markere et 40-års jubilæum og sid-
ste år var der et 65-års jubilæum, krondiamantkonfirmander, 
om man vil. Med andre ord kan det meste lade sig gøre på 
festlig vis, hvis nogen får idéen og vil stå for det, for så bakker 
kirken op og samarbejder, som det bedst kan lade sig gøre. 

”Hvad betyder det, at der er et sted og en sammen-
hæng, hvor det bliver forkyndt, at det enkelte menneske 
er Guds barn og kaldet til at leve sit liv i tro og håb 
og kærlighed? Forkyndelsen finder sted i hele landet 
og tilbydes til alle. Der foregår en konfirmationsunder-
visning af unge mennesker, og der er ritualer for det 
enkelte menneskes livsovergange og -udgang, som 
foregår i kirkens offentlige rum og dermed sætter det 
enkelte menneskes liv ind i det fælles. Hvad betyder 
det, at der er kirkegårde, hvor folk ligger side om side 
med nogen, de ikke kender og måske ikke deler hold-
ninger eller tro med? Hvad betyder det, at der i selv 
små sogne er valgte medlemmer i menighedsrådet, der 
udgør et demokratisk og folkeligt rodnet i samfundet 
og tager vare på en række lokale opgaver og udøver 
myndighed? Hvad betyder det, at mennesker samles og 
drikker kaffe og taler sammen om liv og død og etik, 
og hvad betyder det, at der i hvert pastorat er et men-
neske, som du kan gå hen til og tale med, uden at det 
registreres, og uden at du skal betale – at der findes et 
rum af fuldstændig fortrolighed? Hvad betyder det, at 
der er kirkerum, hvor der er stille og indtil videre ikke 
alle vegne er skærme, der kigger på dig. Hvad betyder 
erindringen i kirken og på kirkegårdene? Hvad betyder 
det, at der er levende musik og musikalsk opdragelse 
af børn og unge i kor og poesi og billedkunst, og hi-
storisk bevidsthed tilgængelig gratis – eller altså stillet 
til rådighed af dem, der betaler kirkeskat? Hvad bety-
der det at have en fælles tidsregning med højtider som 
jul og påske, pinse og allehelgen. Hvad betyder det, at 
mennesker kan synge ”Dejlig er jorden” og har hørt lig-
nelsen om den barmhjertige samaritaner? Og frem for 
alt: Hvad betyder det, at der finder en forkyndelse sted, 
som kalder det enkelte menneske til at tage vare på 
sit medmenneske og se sig selv og andre som elskede 
og tilgivede mennesker, skabt i Guds billede med lige 
værdighed? Det er umuligt at måle eller veje, hvad alt 
dette betyder for staten. Men man kan gætte på, at det 
bidrager til et samfund, hvor mennesker har noget at 
sige hinanden og noget at dele og bære ansvar for.”

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift: 

Julegudstjenesten for børn og barnlige sjæle blev atter en god oplevelse.

Nyt hold mini-konfirmander
Så begynder midt i marts et nyt hold mini-konfirmander for 
sognenes børn i tredje klasse, uanset hvor de går i skole. Vi 
har nogle gode og sjove timer sammen i konfirmandstuen 
og i kirkerne. På den måde er mini-konfirmand en god mu-
lighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad 
den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene 
for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det 
er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil 
konfirmeres. Tidsrummet bliver formentlig torsdag eftermid-
dag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, 
der vil være med. Tilmelding inden 10. marts. Man er altid 
velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Hør spillemandsmusik i Mjolden Kirke
Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 er der koncert i Mjolden Kirke 
med SPILLEFOLK, der er udsprunget af Ribe Spillemandslaug. 
SPILLEFOLK består af Eigil Jensen med harmonika, guitar og 
sang, Katrine Harboe med violin og Jens Drewsen med violin 
og guitar. Orkesteret spiller traditionel dansk folkemusik, spille-
mandsmusik, af ældre og nyere dato. Der er musik efter gam-
le, nu afdøde, spillemænd, og der nykomponeret musik; og 
det hele er holdt i traditionel spillemandsstil med nænsomme 
arrangementer. En stor del af repertoiret er hentet i det syd-
vestlige Jylland, herunder musik fra Mandø og Fanø. SPILLE-
FOLK krydrer koncerten med sange og en lille historie fra virke-
ligheden og nærmeste omegn (!). Mjolden Kirke havde sidst 
besøg af trioen, da der var høstgudstjeneste, hvilket var så god 
en oplevelse, at en egentlig koncert kom på tale. Der er fri en-
tré til koncerten, hvor der serveres et glas vin i pausen. Alle er 
er meget velkomne til en fin og munter aften i Mjolden Kirke.

Kyrie og gloria
Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstje-
nesten fra påskedag til og med trinitatis søndag. Kyrie og 
gloria hører til gudstjenestens ældste led og udtrykker, 
at vi beder den treenige Gud om at forbarme sig over os.  



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.
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Fotografer: Rita Truelsen Hansen, sognepræsten m.fl.

 Sogneadresser

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

Gudstjenesteudflugt til Lyng Kirke

Søndag d. 26. maj afholdes den årlige gudstjenesteudflugt til 
Lyng Kirke, der ligger ud til Lillebælt ved Fredericia. Lyng Kirke 
er en meget smuk og anderledes kirke, der blev indviet i 1994 
og er tegnet af Inger og Johannes Exner. Vi deltager i sognets 
normale gudstjeneste, hvor Susanne Knudstorp prædiker. Det-
te års gudstjenstlige udfordring er således det meget moderne 
kirkerum, der ikke minder meget om en landsbykirke – og 
hvilken betydning har det? Efter gudstjenesten er der en kop 
kaffe og snak med de lokale inden vi kører hjem igen. Der er 
præcis afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.20 og fra Døstrup Kirke kl. 
8.30 og vi er tilbage ved 13-tiden. Der vil være forfriskninger 
undervejs, hvor vi kan nyde udsigten til forårslandskabet, for vi 
kører med bus og det koster ikke noget at deltage. Det er dog 
nødvendigt med tilmelding, der foretages til sognepræsten. 

Menighedsmøder i begge kirker 
Hvert år inviterer det enkelte menighedsråd til et menigheds-
møde for at fortælle om, hvad der foregår i sognet inden for kir-
kens område. Menighedsrådsformanden og præsten fortæller 
om året, der er gået, om igangværende arbejder og endelig om 
tanker for fremtiden. Kirkens økonomi bliver også kort vendt 
og der er mulighed for at stille spørgsmål. Menighedsmødet i 
Døstrup Kirke afholdes søndag d. 10. marts og i Mjolden Kirke 
afholdes det søndag d. 31. marts. Begge steder sker det i for-
længelse af gudstjenesten og begge steder bydes der på sand-
wich, sodavand og kaffe. Vi håber på god opbakning og vilje til at 
tale om kirkelivet i vore sogne. Venlig hilsen menighedsrådene

Ved kyndelmisse bar kirkernes konfirmander lys ind.

Sogneliv siden sidst
Siden sidst har der i Mjolden Kirke været adventsgudstjene-
ste med de ni læsninger og Stine Staub Olesen på cello. Og 
i Døstrup Kirke har der været adventskoncert med Løgum-
kloster Vokalensemble og da det nærmede sig jul fik kirken 
besøg af Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og så blev der 
holdt julegudstjeneste for børn, hvor der blev talt om døden 
og Thannanaya, og hvor Christopher Sutherland spillede på 
violin. I Mjolden Kirke blev der holdt en festlig nytårsguds-
tjeneste for begge sogne. Døstrup Kirkebio har to gange vist 
film, den ene med smuk musik og den anden med barsk 
alvor. I begge kirker har der været kyndelmissegudstjenester 
og desuden har der flere gange været åbent i Herreværelset.

Om forsidens kors og påsken
I april skal vi igen fejre den påske, som ofte og med god grund 
kaldes den største kristne højtid, også selvom den folkeligt set 
ikke fylder så meget som julen. Når det ved enhver begravelse 
direkte eller indirekte forkyndes, at Gud er stærkere end døden, 
så hænger det sammen med påsken og Jesu opstandelse. Når 
det forkyndes, at lyset er stærkere end mørket og det gode er 
stærkere end det onde, så hænger det sammen med, at lang-
fredag ikke fik det sidste ord. Og når det forkyndes, at vi som 
Guds børn skal og kan holde fast i håbet, så hænger det i dén 
grad sammen med, at Jesus aldrig blev forladt af Gud – og at 
han påskedag stod op fra de døde. Så samtidig med at påsken 
har langfredags kors, mørke og død, så har den også påske-
dags tomme grav, lys og liv. Det er et skifte, der sker, et skifte, 
der også skal være vores. Og dette skifte, som er påskens, illu-
streres af forsidens kors. Korset er på en måde sort og dystert, 
men gennem det ses lyset og der velsignes i mørket, så det 
spredes, favnen er åben, for der er én, der vil bære med, så det 
tunge blive mindre tungt. Derfor er påsken og dens budskab 
så stort, glædeligt og uundværligt. God påske ønskes alle! Ian

Hvededag og bededag i Døstrup Kirke
Bededag d. 17. maj kl. 9.00 serveres der varme hveder og mor-
genkaffe i Café Laurentius i Døstrup Kirke inden gudstjenesten 
begynder kl. 10.00. Bededags kendetegn, bønnen, er en vigtig 
del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på 
med vore egne ord og inderste tanker. Alle fra begge sogne 
er meget velkomne og vil man springe kaffen over og kom-
me direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Indsamling i kirken 
Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 368,50 i 
Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kirke 
blev der samme dage indsamlet kr. 1.748,50 til samme gode 
formål. Og ved kyndelmissegudstjenesterne indkom flere kilo 
lysestumper, der bliver lavet til nye lys af Kirkens Korshær. Tak 
for det hele! De næste indsamlinger finder sted påskedag 
og når der er konfirmation, så hav gerne lidt mønter med.



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester, 
foredrag og diverse arrangementer. 

Ring på tlf. 7475 7215 og gør det gerne dagen før. 

Marts 
Søndag d. 3. marts   
Fastelavn
Døstrup: 10.00 Tøndeslagning
Mjolden: Ingen

Søndag d. 10. marts  
1. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Menighedsmøde 
Mjolden: 9.00

Søndag d. 17. marts   
2. s. i fasten
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 24. marts  
3. s. i fasten
Døstrup: Ingen 
Mjolden: 10.30

Søndag d. 31. marts 
(sommertid begynder)
Midfaste
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde 

April 
Søndag d. 7. april  
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 14. april 
Palmesøndag    
Døstrup: 11.00 Guldkonfirmation 
Mjolden: 9.00 Guldkonfirmation 

Torsdag d. 18. april       
Skærtorsdag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Fredag d. 19. april  
Langfredag
Døstrup: 16.00 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 14.30 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 21. april      
Påskedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 

Mandag d. 22. april     
Anden påskedag
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 28. april     
1. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Steen Tygesen
Mjolden: Ingen

Maj 
Søndag d. 5. maj     
2. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation   

Søndag d. 12. maj       
3. s. e. påske
Døstrup: Ingen   
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 17. maj       
Bededag
Døstrup: 10.00 (hveder kl. 9.00)
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. maj       
4. s. e. påske
Døstrup: Ingen   
Mjolden: 10.30

Søndag d. 26. maj      
5. s. e. påske
Døstrup: tur til Lyng Kirke
Mjolden: tur til Lyng Kirke

Torsdag d. 30. maj     
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00


