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Kirkeblad

Fælles pinsefrokost i Mjolden

Afsked med graverne ved begge kirker

Folkemøde i Ribe og gudstjenesteudflugt

Foredrag i Mjolden om Genforeningen

Igen i år vil der blive afholdt pinsefrokost i Mjolden Sogn, nemlig
efter gudstjenesten i Mjolden Kirke anden pinsedag mandag d.
1. juni kl. 10.30. Der vil atter været sat et telt op uden for kirken
med borde og bænke. Pinsefrokosten er for alle interesserede
fra begge sogne. Mjolden Menighedsråd er vært ved frokosten,
men vil gerne spørge, om der er nogen fra sognene, der vil
hjælpe på den ene eller den anden måde. Alle bidrag er meget velkomne. Giv besked til et menighedsrådsmedlem eller
sognepræsten. Vel mødt til pinsefrokost, hvor alle er velkomne!

Efter mange års tro tjeneste ved vore to kirker har vores gravere Irene og Henning Schweer besluttet, at det nu er tid til
at gå på pension. Dette vil menighedsrådene gerne markere med en afskedsreception i forbindelse med den sidste
gudstjeneste, som de hver især medvirker i som ansatte.

For at markere Genforeningen afholder Ribe Stift et folkemøde
i dagene d. 21.-24. maj, hvor det bliver et overflødighedshorn
af spændende og folkelige arrangementer, som der kan læses mere om på folkemødets hjemmeside (folkemødeiribe.
dk), hvor man kan bestille billetter. Menighedsrådene har besluttet at bakke op om folkemødet, hvorfor sognenes gudstjenester i de dage er henlagt til Ribe. Der bliver arrangeret
fælles kørsel til Ribe, så man kan deltage Kristi himmelfarts
dag kl. 13.30, når folketingets formand Henrik Dam Kristensen åbner folkemødet, hvorefter åbningsgudstjenesten er i
domkirken kl. 15.00 med deltagelse af biskopperne fra Ribe,
Haderslev og Slesvig. Der arrangeres fælles og gratis kørsel til
Ribe med afgang fra Mjolden Kirke kl. 12.20 og fra Døstrup
Kirke kl. 12.30. Hjemtransporten bliver planlagt ud fra de deltagendes ønsker. Gudstjenesten om torsdagen gør det ud for
dette års gudstjenesteudflugt. Tilmelding til sognepræsten senest søndag d. 17. maj. Om søndagen er der tre forskellige
gudstjenester, man kan deltage i, domprovsten i domkirken,
kirkeministeren i Sct. Catharinæ eller klimagudstjeneste på Ribelund. Vi opfordrer til, at man besøger og støtter folkemødet,
også fredag og lørdag. Menighedsrådene og sognepræsten

Onsdag d. 27. maj kl. 19.00
får Mjolden Kirke besøg af
den kendte kirkehistoriker
Martin Schwarz Lausten, dr.
theol., der i mange år var
professor i kirkehistorie ved
Københavns Universitet. Og
aftenens emne er den kirkelige genforening i 1920,
der indeholdt både glæder
og dramaer. For hvordan kunne en kirke, som i næsten 60 år
forinden havde været tysk, med ét blive en del af den danske
folkekirke? Hvad med dens styre, gudstjenesteordning, menigheder og præster? Som en gennemgående figur fortælles
om Martin Schwarz, først tysk sognepræst, så dansk præst i
Burkal fra 1920 - og i øvrigt foredragsholderens morfar. Martin Schwarz Lausten er en dygtig fortæller, der har skrevet en
række kirkehistoriske biografier og lærebøger og et syvbinds
værk om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Der er kaffe undervejs og mulighed for
at bliver klogere på Genforeningen. Alle er meget velkomne.

I Døstrup Kirke
søndag den 22. marts kl. 10.30 for Henning

AFLYST

I Mjolden Kirke
søndag den 29. marts kl. 10.30 for Irene
Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at møde op og
tage afsked med graverne, Irene og Henning. Menighedsrådene er vært ved et mindre traktement. Menighedsrådene

Rasmus Bech, journalist:
”Kirken slår os ikke i hovedet, men vil vise os vejen til
menneskelighed og medmenneskelighed. Det er det,
jeg tager imod. Og jeg føler mig også selv taget godt
imod i kirken, som gerne vil rumme min lille tro. Kirken vifter nemlig ikke nogen væk, men rummer i høj
grad både nysgerrighed og tvivl. Der er plads til skeptikerne, og de må endda sidde på første række, hvis
de vil. Flere mennesker burde give sig selv den gave
at opleve, at man kan blive klogere på sig selv i kirken. Det er et sted, hvor man kan finde ro og sjælero. Hvor man kan gøre sig sine tanker og lytte til et
godt ord, der er forkyndt af et menneske, der er uddannet i refleksion. Alle prædikener har jo et kirkeligt
budskab, men de rummer samtidig et menneskeligt
og et politisk budskab. Når jeg går hjem derfra, er
det med en følelse af, at jeg har været god ved mig
selv, passet på mig selv og gjort mit sind mere beredt.”

Henning tænder alterlys i Tevring.

Irene uddeler programmer i Ottersbøl.

Hvededag og bededag i Mjolden Kirke
Bededag fredag d. 8. maj kl. 9.30 serveres der varme hveder og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden
gudstjenesten begynder kl. 10.00, hvilket er blevet en god
tradition. 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 – ligesom vi kan
læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne er
meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.
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Orientering om menighedsrådsvalg

Nyt hold mini-konfirmander

Strikkegudstjeneste i Døstrup Kirke

Tirsdag d. 15. september er der menighedsrådsvalg og i
den forbindelse skal det offentlige orienteringsmøde afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. Ved møderne
vil sognepræsten give en orientering om livets gang i kirken, og menighedsrådsformanden vil give en orientering om
menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode,
samt orientere om det kommende menighedsråds opgaver.

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 mulighed 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 eftermiddag 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

At strikke går aldrig af mode, men nogle gange er det mere udbredt end andre; og en sådan tid er den, vi har netop nu, hvor mange strikker hjemme
eller mødes for at strikke, enten dåbsklude til den lokale kirke eller strømper, der gives til hjemløse via Kirkens
Korshær. Og landet over holdes der
strikkefestivaler, hvor der nogle gange
også holdes strikkegudstjeneste. Og
det vil vi også prøve, for også på vor egn er der mange, der
strikker, så andre bliver glade, så torsdag d. 14. maj kl. 19.00
inviteres der til strikkegudstjeneste i Døstrup Kirke. Strikketøj
kan meget vel medbringes og der kan strikkes undervejs. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage i Café Laurentius, hvor fif
og opskrifter kan udveksles. Kirken vil være åben fra kl. 18.30
og alle er meget velkomne uanset om man strikker eller ej. Ian

I Døstrup Kirke
afholdes mødet tirsdag den 12. maj kl. 19.30.
I Mjolden Kirke
afholdes mødet søndag den 17. maj kl 11.30
i forlængelsen af gudstjenesten kl. 10.30.
Regnskab og budget fremlægges. Desuden vil menighedsrådet
orientere om regler for menighedsrådsvalget og antal af
kandidater, der skal vælges i september. Vi håber, at mange
vil møde op og vise interesse for det arbejde, der
udføres af vores præst, de ansatte og menighedsrådene.
Venlig hilsen Lau Nørgaard, formand for Mjolden Menighedsråd og Jane Nissen, formand for Døstrup Menighedsråd.

Guldkonfirmander fejrer dagen
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilbagevendende begivenhed og i år har de to hold guldkonfirmander
lagt deres festligholdelse på samme dag. Således er der
guldkonfirmationer søndag d. 10. maj 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 guldkonfirmanderne. Alle er meget velkomne til disse
gudstjenester, der ingenlunde er ”private”, men er søndagen, hvor sognet byder sine ”gamle” konfirmander varmt
velkommen tilbage! Og naturligvis er familiemedlemmer,
der måtte bo i sognene eller i nærheden særligt velkomne.

Der blev delt programmer ud til de deltagende og slået katten af tønden, hvor Sandy blev både kattekonge og kattedronning! Tak for en god dag til alle.

Mathilde Falch, sangerinde:
”Jeg tror, at moderne mennesker savner at kunne være
i stilheden med andre. Det gør jeg i hvert fald. Og det
er det, religion kan – også selvom den ikke nødvendigvis er etableret. I dag griber vi ud efter mobiltelefonen, så snart der er stille omkring os, fordi vi ikke kan
finde ud af andet … Men der kan jeg mærke, at det
i hvert fald for mig er godt at tænke, at jeg ikke selv
er det største i verden. Der er noget, der er større end
os mennesker. Vi har så travlt med selvrealisering, at
vi glemmer fællesskabet. Vi vil også gerne lave vores
helt egen hjemmestrikkede religion. Alt skal være helt
specielt. Men jeg tror, at det er godt, at der er noget,
der er etableret. Det er rart at vide, at der er noget, som
andre også synes er godt … Det er jo det, det handler om, tror jeg, når der tales om næstekærlighed i
kirken. At vi er fælles om noget og giver plads til hinanden. Det er ikke sikkert, at det er i kirken, alle kan
finde det. Men selv synes jeg ikke, at der er kommet
andet, der erstatter den åndelighed, man finder der.”

Glade glimt fra familieudflugten til Jump A Lot og Agerskov Kirke.

Mit første år som fængselspræst

Sogneliv siden sidst

Da jeg nu har haft mit første år som fængselspræst i Renbæk Fængsel, vil jeg som lovet holde et foredrag under netop
denne overskrift. Jeg vil fortælle om hverdagen i fængslet og
jobbet som fængselspræst og så bliver der også lagt op til
en drøftelse af kriminalitet, afsoning og resocialisering, altså
en mere generel drøftelse. Det samme foredrag bliver holdt
i Mjolden Kirke onsdag d. 22. april kl. 19.00 og i Døstrup Kirke torsdag d. 23. april kl. 19.00. Begge steder er der kaffe
undervejs og alle er meget velkomne til at høre om denne
del af en præstelig hverdag, der i bund og grund afspejler
nogle til tider oversete forhold i det danske samfund. Ian

Siden sidst har der i Mjolden Kirke været adventsgudstjeneste med de ni læsninger og Nicolai Eghorst på klarinet. Og
i Døstrup Kirke har der været adventskoncert med Løgumkloster Vokalensemble og da det nærmede sig jul fik kirken
besøg af Nyskoven og Døstrup Børnehus. I Døstrup Kirke
blev der holdt en festlig nytårsgudstjeneste for begge sogne. Og en lørdag blev der afholdt børnefamiliesogneudflugt
til Jump A Lot med besøg i Agerskov Kirke. Døstrup Kirkebio har to gange vist film, den ene romantisk-munter og den
anden hæsblæsende-poetisk. Der har været fejret kyndelmisse, fastelavn og genforening. Og desuden har der flere gange været åbent i Herreværelset med god tilslutning. Så alt i
alt har der været meget godt og alsidigt sogneliv og menighedsrådene og sognepræsten modtager altid gerne forslag.

Årets konfirmander

Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 518,50 i Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kirke blev
der samme dage indsamlet kr. 1.242,00 og 6 € til samme
gode formål. Og ved kyndelmissegudstjenesten 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.

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: Jane Olesen Nissen
Smedevej 19, Vinum, 6780 Skærbæk
tlf. 2513 5349, e-mail: janeonissen@gmail.com

Rubinkonfirmation i Mjolden Kirke
I Mjolden Sogn har konfirmanderne fra 1980 valgt at mødes
40 år efter at de blev konfirmeret. Således holdes der rubinkonfirmation i Mjolden Kirke søndag d. 26. april kl. 11.00 (bemærk tidspunktet) og ganske bemærkelsesværdigt bliver det
hele holdet nedenfor, der deltager. I denne festlige anledning er
der kirkekaffe fra kl. 10.30 med mulighed for at hilse på rubinkonfirmanderne inden gudstjenesten. Alle er meget velkomne.
Kyndelmisse: ”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke”.

Marianne Søgaard, højskolelærer:
”Troen er en provokation for mig, men den er samtidig
det eneste sted, jeg kan gå hen med det største og det
sværeste. Da jeg fødte mine børn, bad jeg til Gud, for
jeg kunne ikke andet, mens jeg lå og var bange for,
at det gik galt … Bøn er en følelse af at give slip på
noget, man ikke selv kan bære. Lige sådan med døden, som man må overlade i større hænder. I mit liv
er der et før og et efter min fars død, som har fået mig
til at se hver dag i lyset af døden, og som gør, at jeg
har en dyb længsel efter mening og sammenhæng.”

Indsamling i kirken

I år er der atter konfirmationer i begge kirker og de finder sted
søndag d. 3. maj og sognenes konfirmander, der her ses ved
Istedløven i Flensburg, er disse fem unge mennesker:
Mjolden Kirke:
Sofie Pørksen Conradsen, Randerupvej 100B, Mjolden
Døstrup Kirke:
Nanna Helene Beck, Vinumvej 63, Vinum
Linea Lautrup, Bygaden 5, Døstrup
Celina Filippa Weberg, Bygaden 30, Døstrup
Tobias Oscar Weberg, Bygaden 30, Døstrup

Kyrie og gloria
Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstjenesten 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.

Mjolden: Lau Grøn Nørgaard
Kristen Koldsvej 2, Forballum, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 4590, e-mail: lau.forballum@hotmail.com
Gravere:
Døstrup: Ann Nørgaard Nielsen
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Vakant
Kontakt menighedsrådsformanden eller sognepræsten.
Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer ultimo maj.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Forside med tak til Martin Sylvest/Ritzau Scanpix,
Museum Sønderjylland, Sønderborg Kommune, Lene Esthave
Fotografer: Vibeke Strange Lund, Maria Hansen,
Henry Richmond og sognepræsten.
Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

www.voreskirke.dk

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

April

Maj

Søndag d. 1. marts
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 5. april
Palmesøndag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 3. maj
3. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation

Søndag d. 8. marts		
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 9. april
Skærtorsdag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 8. maj
Bededag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Hveder/kaffe kl. 9.30

Søndag d. 15. marts
3. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Fredag d. 10. april
Langfredag
Døstrup: 14.30 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 16.00 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 10. maj
4. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Guldkonfirmation
Mjolden: 9.00 Guldkonfirmation

Søndag d. 22. marts
Midfaste
Døstrup: 10.30 Afskedsreception
Mjolden: Ingen

Søndag d. 12. april
Påskedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 17. maj
5. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Orienteringsmøde

Søndag d. 29. marts
(sommertid begynder)
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Afskedsreception

Mandag d. 13. april
Anden påskedag
Døstrup: Se Skærbæk Kirke
Mjolden: Se Skærbæk Kirke

Torsdag d. 21. maj
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: Tur til Ribe Domkirke
Mjolden: Tur til Ribe Domkirke

Søndag d. 19. april
1. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 24. maj
6. s. e. påske
Døstrup: Se folkemøde i Ribe
Mjolden: Se folkemøde i Ribe

Søndag d. 26. april
2. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 11.00 Rubinkonfirmation

Søndag d. 31. maj
Pinsedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

AFLYST
AFLYST

