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Læs om:
 
• Gudstjeneste i Ottersbøl Rideklub
• Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
• Pinsefrokost i Mjolden
• Dannebrogs 800-års fejring
• Gudstjeneste i Lovrup
• Gågudstjeneste til Ålebjerg



Årets konfirmander i Døstrup Kirke.

Årets konfirmander i Mjolden Kirke.

Gudstjeneste i Ottersbøl 
Søndag d. 2. juni kl. 10.00 holdt Mjolden Sogn gudstjene-
ste i Ottersbøl Rideklub, Ottersbølvej 14. Temaet var, hvor-
ledes, og om, heste indgår i Biblen og salmebogen. I præ-
dikenen indgik i hvert fald hesten Ib, Christian d. 10. til hest 
og den overvejelse, at hvis hesten vidste, hvor stærk den 
var, så ville den ikke tillade et menneske at sidde på sig. Og 
endelig, så kom man omkring en skulptur fra London, hvor 
man kun kan se hestens hoved, men forestille sig resten; li-
gesom Jesus er hovedet og vi gennem ham aner Gud i sin 
helhed. Efter gudstjenesten var der et fornemt kaffebord og 
det blev en god formiddag. Tak til de gode folk i Ottersbøl!

Gågudstjeneste til Ålebjerg
Søndag d. 11. august kl. 9.00 holder Mjolden Sogn at-
ter gågudstjeneste, hvor vi mødes ved Mjolden Kirke og 
går sammen langs Brede Å mod øst indtil vi når Ålebjerg, 
hvor gudstjenesten holdes ved 10.30-tiden. På Ålebjerg er 
der også kaffebord. Herefter går vi tilbage til Mjolden Kirke, 
hvor vi ankommer ved 12-tiden. Man kan fra Sønder Vol-
lum køre i bil til Ålebjerg, hvor vejen dog er noget sandet. 
Alle er meget velkomne til at deltage i denne dag, hvor gå-
turen er ca. 3,2 km både ud og hjem. Skulle vejret blive 
ualmindelig dårligt, holdes gudstjenesten i Mjolden Kirke. 

Pinsefrokost i Mjolden
Anden pinsedag mandag d. 10. juni kl. 10.30 blev der holdt 
pinsegudstjeneste i Mjolden Kirke og i højtidens anled-
ning var der efterfølgende indbudt til kirkefrokost i det flot-
te telt, der var slået op på pladsen foran kirken. Med ud-
gangspunkt i menighedsrådet havde en gruppe fra sognet 
lavet fremragende frokost og kager, så der ikke manglede 
noget. Tak for det! Teltet var fyldt og dannede ramme om 
nogle gode timer, der demonstrerede prædikenens bud-
skab om, at Helligånden er udtryk for nærvær og fællesskab 
og at kristendommen er mere en os-tro end en mig-tro.

Pinsefrokost i Mjolden Sogn - er en ny tradition født?

Guldkonfirmanderne mødtes til gudstjeneste i Døstrup Kirke.

Vor Herre til hest - gudstjeneste i Ottersbøl Rideklub.



Årets gudstjenesteudflugt gik til den spændende Lyng Kirke.

Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup blev der pin-
sedag søndag d. 9. juni afholdt gudstjeneste på sportspladsen 
i Døstrup. Gudstjenesten begyndte kl. 10.00 og fandt sted 
i skøn forening med morgenkaffen, der begyndte kl. 9.30. I 
gudstjenesten medvirkede Lisbeth Jefsen på klaver og Chri-
stopher Sutherland på violin. I gudstjenesten medvirkede 
sognenes mini-konfirmander, der også ses her i bladet, med 
små optrin, der havde med pinse og Helligånden at gøre. 
Det blev til atter en festlig og anderledes gudstjeneste i teltet. 

Dannebrog fyldte 800 år
Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen d. 15. juni 
1219 under et slag i Estland netop som kongen, Valdemar 
Sejr, havde allermest brug for det. Og da Dannebrog under 
alle omstændigheder er et af verdens ældste nationalflag, 
blev 800-års dagen markeret i gudstjenesterne søndag d. 
16. juni, som var trinitatis søndag, hvorfor den treenige Gud 
var udgangspunktet. I prædikenen inddroges desuden man-
ge perspektiver af Dannebrog, fx gennem Oehlenschläger, 
Grundtvig, Kaj Munk, H. C. Andersen og kirkehistorikeren Pe-
der Severinsen. Det blev en god historisk-teologisk markering, 
hvor ikke en myte, men et glædeligt budskab var i centrum. 

Sogneudflugt til Faaborg – sæt X!
Efter 10 gode år med sogneudflugter nord og syd for græn-
sen, hvor vi har været både i øst og vest, skal der i år prø-
ves noget ganske nyt. Så lørdag d. 28. september går den 
fælles sogneudflugt til Faaborg. Vi kører i bus til Fynshav på 
Als, hvorfra færgen tages til Bøjden på Fyn, mens der nydes 
kaffe og medbragt hjemmebag. I Faaborg besøges Faaborg 
Museum, der udover de fynske malere har en udstilling om 
den kunstnerkoloni, der opstod i Faaborg i 1880’erne og blev 
en af Danmarks vigtigste. Efter en god frokost besøges Horne 
Kirke, Fyns eneste rundkirke, hvorpå brunsviger og fynsk æb-
lesaft nydes på vej tilbage med færgen. Der er afgang kl. 7.50 
fra Mjolden Kirke og kl. 8.00 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. 28. juli. Sæt kryds i kalenderen og se frem til en god 
dag med oplevelser og fællesskab! Sogneudflugtsudvalget

Gudstjenesteliste og sommertiden
Som det fremgår af gudtjenestelisten, er der en søndag i 
sommerferien, hvor der henvises til Skærbæk Kirke. Der 
kan benyttes kirkebil denne søndag til gudstjeneste i Skær-
bæk Kirke. Alle i sognene ønskes en god sommer! Ian

Maleri fra 1809 af Christian August Lorentzen (1749-1828).

Guldkonfirmanderne mødtes til gudstjeneste i Mjolden Kirke.

”Tænd en flamme på mit hoved, gør mig til et lille lys”.

Døstrup Kirkes rubinkonfirmander kom på besøg bededag.



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: Jane Rahbek Ohlsen (forsiden), Rikke Andersen, 
Maria Rasmussen, Jørn Hansen og sognepræsten.

 Sogneadresser

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

Udflugt for børn til Madsby Legepark
Igen i år er Mjolden Sogn og Døstrup Sogn gået sammen 
om at invitere børnefamilier på sogneudflugt, nemlig lørdag 
d. 14. september med afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.20 og 
fra Døstrup Kirke kl. 8.30. Turen går til Madsby Legepark 
med et stop på udturen, hvor vi får morgenkaffe og får rørt 
os. På vejen hjem besøger vi Lyng Kirke, der med sin sær-
prægede arkitektur virker dragende på små som store. Pri-
sen er kr. 50,- per deltager, barn som voksen – dog max. 
200,- per familie; prisen dækker hele dagen med frokost. Vi 
er hjemme igen kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden 
og håber på en god dag, hvor sognenes børn kan lære hin-
anden bedre at kende! Venlig hilsen planlægningsudvalget

Konfirmation 2020
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmand-
undervisningen, hvis man ønsker at blive konfirmeret søndag 
d. 3. maj 2020 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. Konfirmandun-
dervisningen ligger om eftermiddagen efter skoletid og hertil 
kommer syv fredage, hvor børnene har fri fra skole, så vi kan 
tage på ture. Ugedagen for eftermiddagene afgøres, når de til-
meldte børns skemaer kendes. Første gang i konfirmandstuen 
bliver i begyndelsen af september. I undervisningen kommer 
vi rundt i Biblen og tættere på nogle af livets store spørgsmål. 
Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmander-
nes 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 vil konfirme-
res. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. IanDet onde fik en med køllen fastelavnssøndag i Døstrup.

Sommergudstjeneste i Lovrup
I år blev Døstrup Sogns årlige sommergudstjeneste holdt i 
Lovrup søndag d. 30. juni kl. 10.00, hvor der var slået telt 
op midt i byen ved Povlskrovej 6. Der blev prædiket over 
Esajas’ profeti om de marvfede retter og de ædle lagre-
de vine samt over Jesu lignelse om det store gæstebud, 
hvor de indbudte har alt for mange gode undskyldninger 
for ikke at tage imod invitationen. Efter gudstjenesten var 
der kaffe, boller og lækre kager og det blev endnu en god 
gudstjeneste ”ude i sognet”. Tak til de gode folk i Lovrup!

Tilmelding kan foretages til alle medlemmer af  
planlægningsudvalget:

Marie Aabling fra Drengsted, 6173 4477
Maria Rasmussen fra Mjolden, 6049 0743 
Jane Nissen fra Vinum, 2513 5349
Ian Ørtenblad fra Døstrup, 7475 4106

Døstrup Sogns sommergudstjeneste blev atter holdt i Lovrup.

Christopher Sutherland spillede atter smukt på violin i Døstrup.



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Juni 
Søndag d. 2. juni
6. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Ottersbøl Rideklub

Søndag d. 9. juni
Pinsedag
Døstrup: 10.00 Gudstjeneste på  
 Døstrup Sportsplads
Mjolden: Ingen

Mandag d. 10. juni
Anden pinsedag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 med frokost

Søndag d. 16. juni
Trinitatis søndag.
Døstrup: 10.30 Dannebrog 800 år
Mjolden: 9.00 Dannebrog 800 år

Søndag d. 23. juni
1. s. e. trin.
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe 

Søndag d. 30. juni
2. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Lovrup
Mjolden: Ingen

Juli 
Søndag d. 7. juli
3. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen 

Søndag d. 14. juli
4. s. e. trin.
Døstrup: se Skærbæk Kirke
Mjolden: se Skærbæk Kirke

Søndag d. 21. juli
5. s. e. trin.   
Døstrup: 9.00 Steen Tygesen 
Mjolden: Ingen
   
Søndag d. 28. juli
6. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

August 
Søndag d. 4. august
7. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 11. august
8. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00/10.00 Gågudstjeneste

Søndag d. 18. august
9. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 25. august
10. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

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

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


