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Kirkeblad

Udflugt for børn til Madsby Legepark

Kend-din-kirke-aften
Så er der en mulighed for at lære din kirke nærmere at kende.
Er man ny i sognet, kan det ske, at kirken er mindre kendt, i
hvert fald indefra. Og har man boet længe i sognet, kan der
stadig være hjørner og detaljer, man ikke før har set. Med andre ord skal der både være nogen til at stille spørgsmål og nogen til at fortælle om kirken gennem en. Der vil i den enkelte
kirke blive givet et kort oplæg, hvorefter der vil være en gåtur
i kirken med mulighed for spørgsmål og samtale. Hvis vejret
er fornuftigt, kan der også blive set på kirken udefra. Overvej
gerne om der er en nabo, måske nytilflyttet, der der skal have
en opfordring til at deltage, ikke mindst, hvis deres modersmål
ikke er dansk. Der er kend-din-kirke aften i Mjolden Kirke onsdag d. 25. september kl. 19.30 og i Døstrup Kirke torsdag d. 26.
september kl. 19.30. Begge aftener serveres der kaffe undervejs og alle er meget velkomne til at lytte, spørge og bidrage.

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 særprægede arkitektur virker eventyrlig på små som store. Prisen 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 hinanden bedre at kende! Venlig hilsen planlægningsudvalget
Tilmelding kan foretages til alle medlemmer af
planlægningsudvalget:
Marie Aabling fra Drengsted, tlf. 6173 4477
Maria Rasmussen fra Mjolden, tlf. 6049 0743
Jane Nissen fra Vinum, tlf. 2513 5349
Ian Ørtenblad fra Døstrup, tlf. 7475 4106

Høstgudstjeneste for børn
Søndag d. 8. september kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke. Efter denne gudstjeneste er
der sodavand, frugt og kaffe i Café Laurentius, hvor høsten
bortauktioneres. Og skulle der være børn, der har lyst til at
bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er
det både velkomment og frivilligt. Og selvom gudstjenesten er
tilrettelagt for børn og børnefamilier, er alle selvsagt meget velkomne uanset alder. Der samles ind ved denne gudstjeneste.

Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke
Når november sætter ind som den mørke måned, vil der være
tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er jagtgudstjeneste, nemlig mandag d. 18. november kl. 19.00. Der vil som
altid blive blæst dygtigt og underholdende på jagthorn og hvis
det lader sig gøre, vil der være vildtparade uden for kirken. Før
gudstjenesten kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom
gerne kl. 18.40) og efter gudstjenesten serveres der gule ærter i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!

Sogneudflugt til Faaborg

Efter 10 gode år med sogneudflugter nord og syd for grænsen, hvor vi har været både i øst og vest, skal der i år prøves
noget ganske nyt. Så lørdag d. 28. september går den fælles
sogneudflugt til Faaborg og der er endnu få ledige pladser i
bussen. 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 på Restaurant Kompasset med udsigt
til Faaborg Havn besøges Horne Kirke, Fyns eneste rundkirke, hvorpå brunsviger og fynsk æblesaft 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. Tag med og få en god
dag med oplevelser og fællesskab! Sogneudflugtsudvalget

Johannes Værge, teolog og forfatter:
”Et læserbrev…gjorde gældende, at ’Gud tvangsudskriver ikke nogen til Himlen’. Det er rigtigt, at man ikke kan
tiltro den kristne Gud at bruge tvang. Men det fører ikke
nødvendigvis til den konklusion, man finder i læserbrevet, at den manglende tvang fra Guds side betyder, at
et menneske har udsigt til enten frelse eller evig fortabelse. Gud har andre og bedre midler end tvang. Efter
et af mine foredrag om det evige liv spurgte en tilhører,
om man virkelig kunne forestille sig, at en som Hitler
blev frelst. Svaret må være, at ingen af os – altså heller
ikke Hitler – kan blive frelst uden at blive forvandlet.
Først som forvandlede i kraft af Gud kan vi indgå i hans
rige. Men forvandling og den mulighed, der derved gives menneskene, både retfærdige og uretfærdige, både
gode og onde, er netop et centralt tema i Det Nye Testamente. Evangelierne fortæller, hvordan en hidtil uset
forvandlingskraft er sat ind i verden med Jesus Kristus…
Dommens ’udrensning’ gælder altså ikke et antal fortabte mennesker, derimod den onde magt i verden, der
vansirer og formørker det, Gud har skabt. I oldkirken
kom det motiv, vi kender som Kristi nedfart til dødsriget
eller Helvede, til at spille en afgørende rolle for troen
på den universelle magt i Kristus, en magt til også at
nå mennesker, som ikke har hørt eller har sagt nej til
det kristne budskab. Derved er de gået glip af meget i
deres jordiske liv, men i Kristus er der en magt og vilje til
at opsøge og finde og frelse det fortabte. Det sker ikke
ved tvang, men på guddommelige måder, som vi ikke
kan gennemskue, for at møde alle og nedbryde spærringer for det, der lyser i Kristus, så det kan kalde på selv
den mest forhærdede og i sidste ende lykkes med kaldet og tømme ethvert helvede. Som jeg forstår det: Det
sker ikke ved tvang, men ved kald og forvandlingskraft.”

Høstgudstjeneste for voksne

Søndag d. 6. oktober kl. 10.30 holdes der høstgudstjeneste for
voksne i Mjolden Kirke og i år er det atter med spillemandsmusik, fordi det var sådan en glædelig oplevelse sidste år –
og ved koncerten i foråret. Så Mjolden Kirke får igen besøg
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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,
spillemandsmusik, af ældre og nyere dato. Efter gudstjenesten er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesten er ikke kun for landmænd, men for enhver, der har
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I september blev der afholdt sogneudflugt,

iden sidst

øl til Frederiksstad og hjem over Breklum. I
holdt høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirskåret græskar over og prædiket om en kern Kirke blev der holdt høstgudstjeneste, hvor
udfoldet ud fra lignelsen om Herrens vinblev serveret gammeldags æblekage. Og så
elgensgudstjenester, hvor navnene på dem,
det forgangne år blev læst højt. Og i Mjolden
et afholdt jagtgudstjeneste, hvor man kom
er i Mjolden Skov, insekter til middag og en
orsav! Og i begge kirker er der valgt nye medet fremgår andetsteds. Og i Mjolden Kirke er

Alle helgens dag med lystænding

Døstrup Kirkebio – om svær kærlighed

Kirkespejl

Når det er er alle helgens dag, så er det ikke – trods navnet
Så byder Døstrup Kirkebio på to gode film, hvor vi skal høre
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år. Dette gælder begge kirker og der vil være mulighed for
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vedpersoner, islandske Fúsi og chilenske Marina. Den første
film er mere munter og den anden mere alvorlig, og biografgængerne opfordres til ikke at forhåndsundersøge de to film
for meget, men blot møde op og lade sig overraske positivt.

Herreværelset byder atter ind!

Sogneadresser

Så begynder efteråret og dermed slår Herreværelset atter dørene op til en stund med lystig snak og godt samvær. Således indbydes
der til frokost i Herreværelset i konfirmandSognepræst:
stuen onsdag
d.
2. oktober Bygaden
og onsdag d.37,
13.Døstrup
november.
Ian Ørtenblad,
Begge gange er det kl. 12.00 med tilmelding senest mantlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
dagen før. Det varer en times tid og tilmelding kan foretaefter aftale,
dog helst
ges til etTræffes
medlem afbedst
herreværelserådet
(se nedenfor).
Detikke
koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand og der betales på Menighedsrådsformænd:
dagen, hvor alle mænd i alle aldre fra begge sogne er meget velkomne. Venlig hilsen herreværelserådet

mandag.

Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk
Broder Johansen, tlf. 7475 4259
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

I pauserne serveres kaffe, vin og popcorn. Det koster ikke noget og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio til et par gode aftener, hvor timerne kunne vise
sig at være bedre brugt end i sofaen derhjemme.
Ulrich Körtner, professor i teologi i Wien:

Jens Anker Clausen, tlf. 7475 2964
Kristian Jakobsen, tlf. 7475 4209

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
Ian Ørtenblad, tlf. 7475 4106
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk
Jeppe Knudsen, tlf. 4035 8645

Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Torsdag d. 21. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet)
vises den chilenske film ”En fantastisk kvinde” fra 2017, der
handler om servitricen Marina, der drømmer om at blive sangerinde og kommer sammen med en noget ældre mand. For
instruktøren var der et spørgsmål, der satte tankerne i gang,
nemlig: ”Hvad sker der, hvis den person, du elsker, dør i dine
arme, og det viser sig, at de arme er det værste sted, din elskede kunne dø?”. Filmen, der også har et vist kønspolitisk aspekt,
fik i 2018 en Oscar som bedste fremmedsprogede film.

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) vises
den islandske film ”Virgin Mountain” fra 2015, der handler om
den 43-årige Fúsi, der bor hos sin mor, er ensom og har det
svært i livet på mange måder. Et uventet møde med et andet
menneske kommer til at vende op og ned på sagerne for
Fúsi. Filmen er et komediedrama med en underfundig humor.

”Den bibelske tradition siger intet om den kendsgerning, at nogle mennesker er født uden et klart identificerbart biologisk køn, og derfor kan man ikke udlede en
teologisk position direkte fra bibelske tekster. I tidligere
tider, også under Luther, ville man have mærket dem
som Djævelens børn. Det afviser jeg. Efter min opfattelse må man sige, at interkønnede mennesker er en
skabelses-variant. Hvordan de skal forholde sig til deres
køn skal diskuteres i en ånd af kærlighed…Både i teologisk og etisk henseende er det vigtigt at gøre alvor af, at
også interkønnede mennesker er skabt i Guds billede”.

Niels Kærgård, fhv. overvismand og professor:

Gågudstjenesten på Ålebjerg

”Men staten og samfundet har også oplagte fordele af
at have folkekirken. Den tager sig som allerede nævnt
af en betydelig del af kulturarven. Den er også et vigtigt
led i den danske egnsudviklingspolitik. Med centraliseringen af skolevæsenet, butiksstrukturen og kommunerne er kirken og præsten mange steder den sidste
offentlige institution i landsbysognet. Sognets aftenskole, koncerter, foredragsaftener og børnenes juletræ organiseres af kirken. Og hvad skal vi alle sammen, stat
og kirke, gøre med alle de elskede middelalderkirker
med kalkmalerier og træskærerarbejder, der ligger i
affolkede yderdistrikter, hvis ikke de skal fungere som
kirker finansieret i et uoverskueligt samspil mellem stat
og kirke? Dertil kommer så den helt uoverskuelige effekt
af kirken på den danske befolknings holdninger og moral. Er der en forbindelse fra kristen næstekærlighed til
den velfærdsstat, der solidarisk tager sig af de svageste
medborgere, og som har gjort Danmark til et af verdens
rigeste lande og danskerne til verdens lykkeligste folk?
Gør den kristne holdning om, at vi alle er grene på det
samme vintræ, at vi snyder mindre i skat til fællesskabet? Er der en særlig luthersk arbejdsmoral, så vi stræber efter at gøre gavn som Gud det vil på allerbedste
måde? Er der en religiøs baggrund for en moral, der
gør Danmark til et af de mindst korrupte lande i verden? Det er alle spørgsmål, som er relevante nok til, at
adskillige samfundsforskere har arbejdet med dem som
hypoteser. Mange af de ordninger, der findes i det gamle ægteskab mellem stat og kirke, er ikke helt logiske,
men spørgsmålet er, hvor meget man kan komme til at
slå i stykker, hvis man prøver at lave en ægtepagt, der
skiller statens og kirkens opgaver på en logisk måde.”

En vindfyldt solskinssøndag i august blev der afholdt gågudstjeneste i Mjolden Sogn, hvor deltagerne med stop undervejs gik til
Ålebjerg ved Brede Å, hvor flere bilkørende deltagere ventede.
Efter et tiltrængt og nærende kaffebord blev der holdt gudstjeneste med blæst i håret og en herlig udsigt fra den markante forhøjning i terrænet. Nynnende gik de vandrende tilbage til Mjolden Kirke, hvor en god og aktiv formiddag endte. I kirkebladet
ses billeder fra dagen med tak til fotografen, Maria Rasmussen.

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
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 november.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Fotografer: Maria Rasmussen (mange tak!)

Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

www.voreskirke.dk

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

September

Oktober

November

Søndag d. 1. september
11. s. e. trin.
Døstrup: Se Skærbæk Kirke
Mjolden: Se Skærbæk Kirke

16. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Høstgudstjeneste
mest for voksne
Kirkekaffe og æblekage

Søndag d. 3. november
Alle helgens dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 8. september
12. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
for børn og familier
Kirkesodavand

Søndag d. 13. oktober
17. s. e. trin.
Døstrup: Se Skærbæk Kirke
Mjolden: Se Skærbæk Kirke

Søndag d. 15. september
13. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 20. oktober
18. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. september
14. s. e. trin
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 27. oktober
19. s. e. trin.
(Sommertiden slutter)
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 29. september
15. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 10. november
21. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen
Søndag d. 17. november
22. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen
Mandag d. 18. november
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste
Søndag d. 24. november
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

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

