Kontaktadresser
Sognepræst: Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Jane Olesen Nissen Smedevej 19, Vinum,
6780 Skærbæk tlf. 2513 5349,
e-mail: janeonissen@gmail.com
Mjolden: Lau Grøn Nørgaard Kristen Koldsvej 2,
Forballum, 6780 Skærbæk tlf. 7475 4590,
e-mail: lau.forballum@hotmail.com

Søndag d. 28. juni
3. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen
Søndag d. 5. juli
4. s. e. trin.
Døstrup: se Skærbæk Kirke
Mjolden: se Skærbæk Kirke
Søndag d. 12. juli
5. s. e. trin.
Døstrup: 14.00 Camilla Eilskov Friis
Mjolden: Ingen
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Forord – om corona og kirke

Gudstjenester i juli måned

I skrivende stund ser vi tilbage på nogle måneder,
der var som ingen måneder har været det i
mange år. En farlig virus kom som ubuden gæst
og ændrede vores hverdag, som vi kendte og
holdt af den. Dette fik indflydelse på, hvordan vi
gik i butikker og kunne se hinanden, eller rettere,
ikke se hinanden, hvilket for de fleste har været
det største problem, at være adskilt fra familie,
venner og bekendte. For nogen betød
forandringen, at de ikke kunne gå på arbejde på
normal vis og for andre betød det, at de netop
skulle på arbejde og ofte på meget lidt normal vis.
Også for kirken skete der meget, for der blev
lukket for almindelig gudstjenester, der i stedet
måtte deltages i på nettet eller fjernsynet eller i
radioen. Og til de kirkelige handlinger kunne kun
et begrænset antal deltage. Nu har en form for ny
hverdag indfundet sig for det fleste både i
samfundet og i kirken, hvor der atter holdes
gudstjenester med de gældende restriktioner.
Dog er der stadig en vis angst at spore, for vil der
komme en anden bølge, når det bliver efterår? Og
vil alt blive, som det var før? Det er spørgsmål,
som ingen kan svare på, men hvor vi må håbe det
bedste og på, at vi på mange planer må være
rustede til at møde, hvad der kommer. Og vi må
bede til Gud om at være med os og om at hjælpe
os i svære tider. Og i den kommende tid. Ian

I sommerferien bliver der holdt en gudstjeneste i
hver kirke, hvor det begge gange er Camilla
Eilskov Friis fra Brøns/Vodder, der prædiker. Det
er søndag d. 12. juli kl. 14.00 i Døstrup Kirke og
søndag d 19. juli kl. 14.00 i Mjolden Kirke. Tag
godt imod Camilla og glæd jer til en ny stemme i
et kendt rum. Når der henvises til Skærbæk Kirke,
kan kirkebilen tages; ring 7475 7215 dagen før.

Søndag d. 19. juli
6. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 14.00 Camilla Eilskov Friis
Søndag d. 26. juli
7. s. e. trin.
Døstrup: se Skærbæk Kirke
Mjolden: se Skærbæk Kirke
Søndag d. 2. august
8. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00
Søndag d. 9. august
9. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Udegudstjeneste i Forballum
Da præsten skulle hejse flaget pinsedag, sad der
en due på toppen af stangen! Og i pinsen fejrer
man Helligånden, som netop duen symboliserer!

Gudstjenesteoversigt
Mandag d. 1. juni
Anden pinsedag.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30
Søndag d. 14. juni
1. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen
Søndag d. 21. juni
2. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 16. august
10. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Udegudstjeneste i Vinum
Mjolden: Ingen
Søndag d. 23. august
11. s. e. trin.
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation
Søndag d. 30. august
12. s. e. trin.
Døstrup: se Skærbæk Kirke
Mjolden: se Skærbæk Kirke

Fotografer i dette kirkeblad:
Linea Lautrup, Eva Nete Harbo Nørgaard og
Dorthea Ørtenblad-Andsager.

Hør om menighedsrådsvalget

Genforeningssogneudflugt

Nye gravere ved begge kirker

Tirsdag d. 15. september afholdes der valg til
menighedsrådet 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. Desuden
fremlægges regnskab og budget.

I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 29.
august, hvor temaet er Genforeningen. Turen går
først til morgenkaffe ved Vonsild Kirke og derpå
til Genforenings- og Grænsemuseet inden bussen
kører til Skamlingsbanken, hvor frokosten også
nydes. Herefter går turen videre mod Knivsbjerg,
Brundlund Slot og eftermiddagskaffen. Det er
tilladt at sidde ”tæt” i bussen, men vi respekterer,
hvis man er af sted ”selv” og ønsker et frit sæde
ved siden af sig; venligst opgiv ved tilmelding, hvis
dette ønskes. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden
Kirke og kl. 9.00 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 kan
foretages til sognepræsten fra d. 2. august. Sæt
kryds i kalenderen og se frem til en god dag med
oplevelser og fællesskab! Sogneudflugtsudvalget

Ved Døstrup Kirke er Ann Nørgaard Nielsen
begyndt som graver d. 1. april og ved Mjolden
Kirke er Helga Schmidt Chemnitz begyndt som
graver d. 1. maj. Graverne er begyndt i en meget
anderledes tid, men har sammen med det øvrige
personale hjulpet med at klare corona-kravene.
Både Ann og Helga bydes varmt velkommen i
deres stilling.

I Døstrup Sogn afholdes mødet onsdag den 12.
august kl. 19.30 i Døstrup Kirke.
I Mjolden Sogn afholdes mødet torsdag den 13.
august kl. 19.30 i Mjolden Forsamlingshus.
Desuden vil valgbestyrelsen 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.

Organist Christian Tølle er fyldt 60 år og det blev
markeret ved den første kirkekaffe i Mjolden
Sogn; der var kagemand, gaver og pæne ord – til
lykke med fødselsdagen og tak for spillet i kirken!

Gudstjeneste i Forballum
I år afholder Mjolden Sogn med en let forsinkelse
sin årlige sommergudstjeneste i Forballum
søndag d. 9. august kl. 10.00. Gudstjenesten
holdes på Kristen Koldsvej 10, hvor Lisa og Peter
Gotfred Johansen boede. Efter gudstjenesten er
der kaffebord. Alle er meget velkomne, når der
holdes kirke i Forballum!

Hilsen til årets konfirmander
Årets konfirmationer blev udsat og afholdes nu
søndag d. 23. august. I Mjolden Kirke konfirmeres
Sofie Pørksen Conradsen og i Døstrup Kirke
konfirmeres Nanna Helene Beck, Linea Lautrup,
Celina Filippa Weberg og Tobias Oscar Weberg.
Der bliver i år ikke mulighed for fælles aflevering
af hilsener til konfirmanderne, som derfor må
modtage deres hilsener hjemme hos dem selv.

Gudstjeneste i Vinum
I år afholder Døstrup Sogn med en let forsinkelse
sin årlige sommergudstjeneste i Vinum søndag d.
16. august kl. 10.00. Gudstjenesten holdes på
Smedevej 19, hvor Jane og John Nissen bor. Efter
gudstjenesten er der kaffebord. Alle er meget
velkomne, når der holdes kirke i Vinum!

Mini-konfirmander i 4. klasse
Det hele var fint på plads til at de nye minikonfirmander kunne begynde i marts, men så
kom coronaen. Og da de kirkelige aktiviteter
kunne begynde igen, var konfirmandstuen for lille
og der var for få gange inden sommerferien. Så
nu prøver vi igen her i efteråret, hvor børnene går
i 4. klasse. Mini-konfirmand en mulighed for at
blive mere fortrolig med kirken og med hvad den
står for. Endelig er det 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 om eftermiddagen efter skole og det
endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke
børn, der vil være med. Tilmelding inden 31.
august. Er der spørgsmål, så bare kontakt mig. Ian

Konfirmation i 2021
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig
konfirmandundervisningen, hvis man ønsker at
blive konfirmeret søndag d. 2. maj 2021 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. 17. august.
Konfirmandundervisningen 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 tilmeldte 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 konfirmandernes 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 konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde
de nye konfirmander. Ian

Kirkekaffe med afstand i Døstrup – godt at ses!

