Gudstjenesteoversigt for december og januar
Søndag d. 6. december, 2. s. i advent
Døstrup: 10.30 / Mjolden: Ingen
Søndag d. 13. december, 3. s. i advent
Døstrup: Ingen / Mjolden: Ingen
Torsdag d. 17. december, familiejulegudstjeneste
Døstrup: 18.30 / Ingen
Søndag d. 20. december, 4. s. i advent
Døstrup: Ingen / Mjolden: 10.30
Torsdag d. 24. december, juleaften
Døstrup: 13.00 og 14.30 / Mjolden: 16.00
Fredag d. 25. december, juledag
Døstrup: 9.00 / Mjolden: Ingen
Lørdag d. 26. december, anden juledag
Døstrup: Ingen / Mjolden: 10.30
Søndag d. 27. december, julesøndag
Døstrup: 10.30 / Mjolden: Ingen
Fredag d. 1. januar, nytårsdag
Døstrup: Ingen / Mjolden: 16.30 Nytårsgudstjeneste
Søndag d. 3. januar, helligtrekongers søndag
Døstrup: 10.30 / Mjolden: Ingen
Søndag d. 10. januar, 1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen / Mjolden: 16.00 Kirsten Elisabeth Christensen
Søndag d. 17. januar, 2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30 / Mjolden: Ingen
Søndag d. 24. januar, sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen / Mjolden: 10.30
Søndag d. 31. januar, septuagesima
Døstrup: 9.00 / Mjolden: Ingen

Kirkebladet Døstrup/Mjolden
December 2020 og januar 2021

Jul, corona og pladsbestilling …
Juleaften plejer at være en gudstjeneste, hvor vi med glæde
sidder tæt i kirken, men sådan bliver det desværre ikke i år, for
på grund af corona er kravet, at der skal være to kvm per person
og to meters afstand, hvis man ikke er i tæt daglig kontakt.
Så derfor er det blevet besluttet at afholde julegudstjenesterne
d. 24. december med tilmelding, gratis naturligvis. Det sker for at
få plads til så mange som muligt og for at skuffe så få som muligt.
Juleaften bliver der holdt to gudstjenester i Døstrup Kirke kl.
13.00 og kl. 14.30, og en i Mjolden Kirke kl. 16.00.
Fra og med mandag d. 14. december kan man kontakte
sognepræst Ian Ørtenblad på tlf. 7475 4106, men hellere via sms
3024 1014 eller mail igmo@km.dk og fortælle, hvor mange, man
ønsker pladser til; man bliver bedt om navn og telefonnummer.
Dørene bliver åbnet en halv time før, til den sene i Døstrup dog
et kvarter før, da der skal sprittes af og luftes ud mellem de to
tjenester. Kommer nogen i kørestol, vil vi gerne vide det inden.
Og får nogen alligevel ikke brug for bestilte pladser, beder vi om
at få besked, da der formentlig kommer en form for venteliste.
Det bemærkes, at der i pastoratet også er gudstjenester d. 25.,
26. og 27. december (se gudstjenestelisten). Og der er også
børnefamiliegudstjeneste d. 17. december, så der er alt i alt gode
muligheder for at komme til julegudstjenester. Alle ønskes en
glædelig jul med dem, de holder af. Med de bedste hilsener Ian

Børnejulegudstjeneste i Døstrup Kirke
I år genopliver vi børnefamiliejulegudstjenesten for børn og
barnlige sjæle, da den var savnet sidste år og det bliver torsdag
d. 17. december kl. 18.30 i Døstrup Kirke. En gruppe af børn vil
opføre et lille julestykke og der vil også være henvisninger til
årets nye julekalender, ”Julefeber” på DR1. Alle er velkomne!

Sådan søger man om julehjælp
Også i år kan man få julehjælp, hvis man har brug for det og bor i
Mjolden Sogn eller Døstrup Sogn. Julehjælpen består i gavekort
til SuperBrugsen. Der søges senest mandag d. 7. december ved at
henvende sig mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der
behandler alt fortroligt. Menighedsrådene og sognepræsten

Nytårsgudstjeneste i Mjolden Kirke
Fredag d. 1. januar kl. 16.30 holder sognene fælles nytårsgudstjeneste i Mjolden Kirke, så vi kan ønske hinanden godt
nytår. Hvis vi kan, serveres der kransekage og boblende vin.

Høstbordet i Døstrup.

Høstens overflod i Mjolden.

Så er der valgt nye menighedsråd
Så har de to nye menighedsråd holdt konstituerende møder. I
Mjolden Sogn er Lau Grøn Nørgaard valgt til formand og i
Døstrup Sogn er Jane Olesen Nissen valgt som formand. De fulde
konstitueringer kan ses på hjemmesiden, www.voreskirke.dk.

Præsten skal nu også passe Rømø
Biskoppen over Ribe Stift har besluttet at foretage en pastoratændring, så Døstrup Sogn og Mjolden Sogn lægges sammen med
Rømø Sogn. Jeg bliver boende i Døstrup, men skal nu også passe
Rømø, men skal ikke længere være præst i Renbæk Fængsel. Det
vil ikke opleves som den store forskel her i sognene. Venligst Ian

50 års jubilar Lisbeth Jefsen.

Jagtgudstjeneste i Mjolden.

