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Læs om:
 
• Adventsgudstjeneste med klarinet
• Adventskoncert med gospel
• Kirkebio med sjov og spænding
• Færdigrenovering markeres
• Genforeningen markeres
• Herreværelset



”Det er rigtigt nok, at jeg arbejder med fornyelse, men 
samtidig studser jeg over at blive kaldt fornyer. For jeg 
mener, det er en del af vores tradition at være i bevægelse, 
så man kan også sige, at man er i tråd med traditionen 
ved hele tiden at formulere kristentroen ind i og ud fra 
sin egen tid. I traditionen ligger der en akkumuleret ind-
sigt, som vi tager med os, men i protestantismen ligger 
der også en iboende uro, som gør, at vi ikke kan stille os 
for skråsikre, men hele tiden er nødt til at spørge os selv, 
om vi nu trækker på evangeliet. Det er vi forpligtet på. 
Gør vi ikke det, kan vi risikere at blive fastlåste og tavse, 
og så bliver kirken historiserende i stedet for levende.”

Christiane Gammeltoft-Hansen, præst og digter:

Om forsidens motiv
Forsidemotivet er en trefløjet altertavle fremstillet 1938-1942 
i det sydlige Tyskland af Liselotte Schramm-Heckmann (1904-
1995) som bestillingsarbejde til sognekirken, men da denne 
blev skadet under et bombeangreb, blev altertavlen ført væk, 
gemt og først i 1995 blev den ophængt i kirken. Motivet med 
julenat og tilbedelsen har mange spændende detaljer og for-
binder tradition med aktualitet. Krigstidens gru anes i motivet, 
hvor en bombenats oplyste himmel også har et element af den 
regnbue, som Gud satte på himlen som tegn på, at han aldrig 
mere ville ødelægge den jord, han havde skabt. Og hos Esajas 
er en af titler, der tillægges det ventede barn netop ”Freds Fyr-
ste”. ”Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig frelser 
fød!”.  Med disse ord ønskes alle en fredfyldt og glædelig jul. Ian

Julegudstjeneste for børnehaverne 
Det er skik, at børnehaverne, Nyskoven og Døstrup Børnehus, 
besøger kirken, når julen nærmer sig. Og i år kommer alle de 
søde børn på julebesøg i Døstrup Kirke tirsdag d. 10. decem-
ber kl. 9.30, hvor de skal høre juleevangeliet i børnehøjde. 
Og skulle der være nogen fra sognene, der har lyst til at være 
med, når børnene kommer til kirke, så er alle velkomne i kir-
ken – og det er kun godt at have flere voksne til at synge med. 

Advent og klarinet i Mjolden Kirke

Søndag d. 1. december kl. 15.00 holdes der adventsguds-
tjeneste i Mjolden Kirke, der i år er under medvirken af kla-
rinetist Nicolai Eghorst, der begyndte at spille klarinet som 
10-årig og i dag spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester. Nico-
lai Eghorst har modtaget mange priser, vundet konkurrencer 
og spillet i flere orkestre, så der er noget at glæde sig til. I 
gudstjenesten medvirker også konfirmander med flere med 
de ni læsninger og der bliver også fællessang. Alle er me-
get velkomne til at tage hul på adventstiden med en stem-
ningsfuld gudstjeneste. Det bemærkes, at gudstjenesten af-
stemmes med tændingen af juletræslyset i Mjolden kl. 16.30.

Konfirmanderne får sig et tiltrængt hvil i Marienkirche i Flensburg.

Julehjælp – vil du have en hånd?
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hin- 
anden. Derfor vil det også i år være muligt at få julehjælp, 
hvis man har brug for det og bor i Mjolden Sogn eller Døstrup 
Sogn. Enhver kan søge. Julehjælpen består i et gavekort til 
SuperBrugsen i Skærbæk. Der søges ved at henvende sig 
mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der vil behand-
le enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen skal 
finde sted senest mandag d. 9. december, hvorefter ansø-
gerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten

Udflugt for børn til Jump A Lot

Så byder Mjolden Sogn og Døstrup Sogn igen børnefamilier 
på sogneudflugt, nemlig lørdag d. 18. januar med afgang fra 
Mjolden Kirke kl. 9.50 og fra Døstrup Kirke kl. 10.00. Turen går 
til Jump A Lot ved Rødekro og der køres med bus. Jump A Lot 
er et gigantisk legeland, hvor man indenfor kan hoppe, klatre 
og lege på alle mulige måder. Jump A Lot er dagens hovedak-
tivitet, men dagen vil også byde på andre gode oplevelser. Pri-
sen er kr. 50,- per deltager, barn som voksen – dog max. 200,- 
per familie; prisen dækker hele dagen med frokost og kage. 
Vi er hjemme igen kl. 16.00 i Døstrup og kl. 16.10 i Mjolden 
og håber på en god dag, hvor sognenes børn kan lære hin-
anden bedre at kende! Venlig hilsen planlægningsudvalget

Tilmelding gives til et medlem 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

Renoveringsafslutning markeres
Søndag d. 1. december kl. 10.00, som også er første søndag i 
advent, markerer Døstrup Menighedsråd, at den langvarige re-
novering af Døstrup Kirkes inventar er afsluttet, og at kirken så-
ledes igen fremstår som en meget flot kirke. Allerede i foråret 
2014 begyndte arbejdet med at søge tilladelser og penge til 
renoveringen. Alt, hvad vi ønskede skulle vedligeholdes, skulle 
vurderes bl.a. af Nationalmuseet og mange tilladelser skulle 
søges. Da alle tilladelser var i hus, søgte vi fonde for at skaffe 
penge til at få arbejdet gjort. Vi var heldige at få 250.000 kr. i 
tilskud fra Augustinusfonden og senere fik vi 927.000 kr. be-
vilget fra Kirkeministeriet, og Ribe Stift har lånt os resten, så i 
2016 gik arbejdet i gang. Vejle Konserveringscenter påtog sig 
den store opgave, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med 
dem, ikke mindste med Anette Aalling, som er en rigtig dygtig 
konserveringstekniker. Hele projektet begyndte med at alter-
tavlen blev skilt ad i mange stykker, fragtet til Vejle og så kunne 
det store arbejde med at rense, reparere og behandle delene 
begynde, så alle dele igen fremstod med de fine farver, de op-
rindeligt havde. Hele processen tog mere end et år. Derefter 
fik også prædikestolen, himlen over den og alle lågerne ved 
kirkebænkene en omgang. Hele projektet blev afsluttet i okto-
ber måned, og vi kan nu nyde det flotte resultat.  I gudstjene-
sten deltager provst Christina Rygaard Kristiansen. Efter guds-
tjenesten er der kirkekaffe med æbleskiver og Anette Aalling 
er tilstede og vil fortælle lidt om arbejdet med kirkeinventaret 
fra Døstrup kirke. Vi håber, at mange vil bakke om dagen. Ven-
lig hilsen Ragnhild Dixen, formand for Døstrup menighedsråd



"[Man] skal ikke forfalde til en absolutering af nutiden, 
hvor man kun er praksis- og anvendelsesorienteret i sit 
kirkesyn. For gør man det, kan jeg frygte, at kirken bliver 
en indholdstom religions- og kulturanstalt, hvor præsten 
servicerer sine brugere, og det hele bliver pop og varm 
luft. En tendens, jeg synes, jeg ser i øjeblikket...Det grund-
læggende i kirken er for mig gudstjenesten med sakra-
menterne, og jeg er præget af Grundtvigs syn på den 
kristne menighed, der samles i folkekirken, som en del 
af den hellige, almindelige kirke, der rækker helt tilbage 
til begyndelsen. Jeg mener desuden, at folkekirken skal 
være en evangelisk-luthersk kirke. Der skal nok være 
vide rammer, men hvis folkekirken er hvad som helst, er 
den ingenting…Det kan bekymre mig at se nogle af de 
liturgiske frisogne, hvor der trives ændringer i gudstje-
nesten, som jeg ikke mener hører hjemme i vores kirke. I 
jagten på at sige noget, der er forståeligt for mennesker 
i dag, kan man uden at ville det ende med at sige no-
get, der ingenting betyder, og som bare er en repetition 
af, hvad det almindelige samfund står for. Det, der si-
ges, er til at forstå, fordi man hører det alle steder, men 
det har ikke længere noget særligt kristent præg, og så 
har folk alligevel ikke brug for kirken. Så siger den ikke 
noget, de ikke ved i forvejen, og den bliver overflødig.”

Niels Arne Pedersen, kirkehistoriker og dr. theol.: 

Kaffen nydes i oktobersolen ved høstgudstjenesten i Mjolden Kirke.

Kyndelmissegudstjeneste
I begyndelsen af februar er det atter kyndelmisse, hvilket vil blive 
markeret i Døstrup Kirke søndag d. 2. februar kl. 17.30. Det bli-
ver en lysgudstjeneste, hvor sognets konfirmander går med lys. 
I gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde lys i kirkens 
lyskors og alle er velkomne til disse gudstjenester. Medbring 
gerne gamle lysestumper, der gives videre til Kirkens Korshær.

Herreværelset byder atter ind
Herreværelserådet indbyder til frokost i Herreværelset i konfir-
mandstuen onsdag d. 11. december med risalamande og man-
delgave. I det nye år bydes der ind onsdag d. 15. januar og ons-
dag d. 19. februar rundes sæsonen af. Alle gange er det kl. 12.00 
med tilmelding senest mandagen før. Det varer en times tid 
og tilmelding kan foretages til et medlem af herreværelserådet 
(se nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand 
og der betales på dagen, hvor alle mænd i alle aldre fra begge 
sogne er meget velkomne. Venlig hilsen herreværelserådet

Broder Johansen, tlf. 7475 4259 
Jens Anker Clausen, tlf. 2749 8380
Kristian Jakobsen, tlf. 7475 4209 
Jeppe Knudsen, tlf. 4035 8645
Ian Ørtenblad, tlf. 7475 4106

De gode spillefolk gav et ekstranummer efter høstgudstjenesten.

Døstrup Kirkebio – sjov og spænding
De to næste film i Døstrup Kirkebio er meget forskelli-
ge, men begge film er gode eksempler på, hvad film kan, 
når det ikke er metervarer, men derimod dygtigt håndværk. 

Torsdag d. 23. januar kl. 19.00 vises ”Ingen er fuldkommen” 
fra 1959 med Marilyn Monroe, Tony Curtis og Jack Lemmon. 
Filmen handler om to arbejdsløse Chicago-musikere, der får 
nogle gangstere på nakken og må flygte ved at få hyre i et 
kvindeorkester (!) og så går det ellers derudaf med flirt, kærlig-
hed og forviklinger. Filmen foregår i Hollywood i 1920’erne og 
er meget romantisk; følge American Film Institute ligger filmen 
solidt på førstepladsen over verdens sjoveste film og så in-
deholder den tilmed mange klassiske Marilyn Monroe-sange. 

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 vises den amerikanske spæn-
dingsfilm ”Good Time” fra 2017, der handler om to brødre i New 
York, der mislykkes med et røveri, hvorefter den ene bror kom-
mer i fængsel. Filmen følger den anden brors bestræbelser på 
at få sin bror ud af fængslet. Der er fart og adrenalin over filmen, 
men filmen skildrer også et rørende forhold mellem to brødre. 
Filmen er kaldt hæsblæsende, hjertegribende og poetisk og 
blev også berømmet for sin musik. I pauserne serveres kaffe, 
vin og popcorn. Fri entré og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio.

Nye menighedsrådsformænd - valg i 2020
Siden 1903 har folkekirken haft demokratisk valgte menig-
hedsråd, der i deres sogn arbejder for at byde gode vilkår for 
den kristne menigheds liv og vækst, som det hedder i menig-
hedsrådsløftet. Der er valg til menighedsråd hvert fjerde år og 
næste gang er i 2020. Et menighedsråd vælger blandt med-
lemmerne en formand og nogle gange er det svært at finde 
nogen, der vil påtage sig dette store arbejde. Men hos os har 
det heldigvis i mands minde ikke været svært at få dette valg 
på plads og i de sidste mange år har Ragnhild Dixen været for-
mand i Døstrup og Kresten Kragh-Schmidt har været formand 
i Mjolden. Formænd skal vælges hvert år, når et nyt kirkeår be-
gynder med første søndag i advent og i år har de to formænd 
valgt ikke at genopstille, men heldigvis har de to menigheds-
råd haft to næstformænd, der er klar til at tage over, nemlig 
Jane Nissen fra Vinum i Døstrup Sogn og Lau Nørgaard fra 
Forballum i Mjolden Sogn. Og de tidligere formænd overtager 
posten som næstformænd. Menighedsrådsarbejdet er vigtigt 
og vi er heldige i vore sogne at have to gode, engagerede og 
ihærdige menighedsråd, hvor man taler og arbejder godt sam-
men. Og for mig som præst er menighedsrådet en vigtig faktor 
i det daglige arbejde og den løbende samtale. Når der skal 
være valg til næste år, vil der skulle vælges nogle nye medlem-
mer til hvert menighedsråd og derfor opfordres der allerede 
nu til, at I, der har læst så langt som hertil, overvejer, om det 
kunne være noget for jer. Jeg benytter også denne lejlighed til 
at takke Ragnhild og Kresten for deres store indsats i menig-
hedsrådsarbejdet og for deres støtte i det daglige. Og samtidig 
ser jeg frem til (fortsat) at arbejde sammen med Jane og Lau. 
Det tjener vore sogne til ære, at der er to så velfungerende 
menighedsråd. Tak for det og må det fortsat være sådan. Ian

Alle helgens søndag blev de døde mindet og lysene tændt i begge kirker.



Sognepræst:
Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
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Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag. 
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Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker www.voreskirke.dk

"[Vi] opdager nu, at mange stressramte, trætte, udkørte 
erhvervsaktive i alt for lang tid har været overladt til den 
stadig voksende gruppe af behandlere og terapeuter. 
Folkekirken har været for lidt på banen, men nu er vi 
klar til at tage fat. Siden Freud har vi svømmet i et te-
rapeutisk hav, hvor tankegang og sprogbrug er formet 
af psykologiens indsigter. Psykologien er et langt stykke 
ad vejen blevet antaget som en normativ videnskab, 
uden at der er sat mange spørgsmålstegn ved dens 
opdagelser, og som følge deraf er afvigelser fra lykke 
og glæde i folks bevidsthed blevet til en fejltilstand, 
der skal rettes. Nu begynder det at dæmre for os, at 
vi efterhånden lever i det, som nogle kalder et diagno-
sesamfund. Begravelsesritualer fra stenalderen og op 
gennem historien har vist os, at folk altid har kendt til 
sorg som en del af det almindelig liv, men nu kan sorg 
diagnosticeres som patologisk og dermed behandlings-
krævende. Og generthed...kan nu også diagnosticeres 
som ængstelig personlighedsforstyrrelse. Af stadig flere 
diagnoser følger stadig flere behandlingskrævende til-
stande...mange af disse tilstande tidligere blev set som 
en del af det almindelige menneskeliv…[men] fra de 
danske prædikestole forkyndes søndag efter søndag, at 
menneskelivet er skrøbeligt, at det er en del af det at 
være menneske, at vi er uperfekte…nu er det på høje 
tid, at kirken kommer på banen på en ny måde. Vi har 
brug for at rette fokus mod de mange mennesker, der 
lider under diagnosesamfundets fokus på defekter, og 
vi skal i gang med nye former for nærvær, og i et nyt 
sprog skal vi til at formidle det kristne budskab. Vi skal 
række livshjælpen ud til alle dem, vi tidligere ikke har 
brugt mange kræfter på...Diagnoser kan blive en vare 
på hylden, vi kan bruge i større og større grad, men 
kristendommens svar er, at alt ikke skal behandles 
væk, ja, det vil være at stikke folk blår i øjnene at love, 
at det er muligt helt at slippe for lidelsen. For smerte 
er et eksistentielt vilkår, men Gud er med os, og vi er 
sat sammen med andre mennesker, og når vi har fo-
kus på dem, mere end på os selv, bliver vi stærkere." 

Gerda Neergaard Jessen, provst (tidligere Arrild): Fastelavnsgudstjeneste for børn
Søndag d. 23. februar kl. 10.00 holdes der fastelavnsgudstje-
neste 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 familieguds-
tjeneste 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!

Genforeningen 1920-2020
I 2020 fejres 100-året for genforeningen i 1920 og det bliver en 
stor fejring strakt ud over lang tid i hele landsdelen. Også i vore 
sogne skal genforeningen markeres og første runde er søndag 
d. 9. februar, dagen før den historiske afstemningsdag, der som 
bekendt var d. 10. februar 1920. I gudstjenesten vil der i salmer 
og prædiken være referencer til genforeningsåret. Nedenfor 
ses et udsnit af Thor Bøgelunds berømte genforeningsplakat.

Indsamling i kirken – også til jul
Som en naturlig del af at være kirke, samles der ind ved sær-
lige lejligheder, når der er gudstjeneste. Således blev der i 
forbindelse med høstgudstjenesterne indsamlet kr. 1.186,00 
i Døstrup Kirke til fordel for Kirkens Korshær og i Mjolden 
Kirke blev der indsamlet kr. 869,00 til fordel for Folkekirkens 
Nødhjælp. Tak for disse bidrag! Næste gang, der samles ind 
i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaftens dag og juledag.

Der blev stået med fakler og blæst på jagthorn ved jagtgudstjenesten.

Fælles nytårsgudstjeneste 
Nytårsdag, onsdag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der fælles 
nytårsgudstjeneste i Døstrup Kirke. Efter gudstjenesten, der 
giver lejlighed til at reflektere over tiden, vil der være kran-
sekage og mousserende vin i Café Laurentius. Alle fra begge 
sogne er meget velkomne til at ønske hinanden godt nytår!

Advent og gospel i Døstrup Kirke
Tirsdag d. 10. december kl. 20.00 er der adventskoncert i  
Døstrup Kirke ved Tønder Gospelkor, der blev opret-
tet i januar 2010 og i dag består af ca. 30 dygtige amatø-
rer, som øver i Tønder Frikirke under ledelse af Stig Mög-
lich Rasmussen. Repertoiret består af nye og velkendte 
gospelsange, og der vil også blive anledning til at synge med 
undervejs. Efter koncerten er der kaffe og klejner i Café Lau-
rentius. Fri entré og alle er velkomne til en aften, hvor det 
glædelige budskab om Jesu fødsel omsættes til toner og sang. 

Jens og Jacob troner i faaborgstole på Faaborg Museum på udflugten.



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

December 
Søndag d. 1. december 
1. s. i advent
Døstrup: 10.00 Kirkekaffe
Mjolden: 15.00 

Søndag d. 8. december   
2. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Gertrud Yde Iversen
      Kirkekaffe

Tirsdag d. 10. december  
Julegudstjeneste for børnehaverne
Døstrup: 9.30 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 15. december   
3. s. i advent
Døstrup: 10.30  
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. december 
4. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Tirsdag d. 24. december 
Juleaften
Døstrup: 16.00 
Mjolden: 14.30

Onsdag d. 25. december
Juledag
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30

Torsdag d. 26. december 
Anden juledag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 29. december 
Julesøndag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Januar 
Onsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Døstrup: 16.00 Nytårsgudstjeneste 
Mjolden: Ingen   

Søndag d. 5. januar 
Helligtrekongers søndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. januar 
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. januar 
2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 26. januar 
3. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30  

Februar 
Søndag d. 2. februar    
Kyndelmisse
Døstrup: 17.30 Lysgudstjeneste   
Mjolden: Ingen                     

Søndag d. 9. februar 
Septuagesima 
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 16. februar 
Seksagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 23. februar 
Fastelavn 
Døstrup: 10.00 Tøndeslagning
Mjolden: Ingen

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

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


