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Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker
Marts
Søndag d. 4. marts  
2. s. i fasten, Mark. 9,14-29
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 11. marts  
3. s. i fasten, Joh. 8,42-51
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 18. marts   
Midfaste, Joh. 6,24-35(37)
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 25. marts 
(sommertid begynder)
Mariæ bebudelses dag, Luk. 1,46-55
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April
Søndag d. 1. april
Palmesøndag, Mark. 14,3-9/Joh. 12,1-16      
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 5. april  
Skærtorsdag, Joh. 13,1-15
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Fredag d. 6. april  
Langfredag
Døstrup: 14.30 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 16.00 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 8. april  
Påskedag, Matt. 28,1-8
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Mandag d. 9. april  
Anden påskedag, Joh. 20,1-18
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Thala Juul Holm

Søndag d. 15. april
1. s. e. påske, Joh. 21,15-19
Døstrup: 10.30 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. april 
2. s. e. påske, Joh. 10,22-30
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 

Søndag d. 29. april
3. s. e. påske, Joh. 14,1-11
Døstrup: 11.00 Guldkonf. + kirkekaffe
Mjolden: 9.00 Guldkonf. + kirkekaffe

Maj
Fredag d. 4. maj  
Bededag, Matt. 7,7-14
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00

Søndag d. 6. maj 
4. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation

Søndag d. 13. maj 
5. s. e. påske, Joh. 17,1-11
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Torsdag d. 17. maj 
Kristi himmelfarts dag, Luk. 24,46-53
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 20. maj 
6. s. e. påske, Joh. 17,20-26
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 27. maj 
Pinsedag, Joh. 14,15-21
Døstrup: 9.00 Kirkekaffe
Mjolden: 10.30   

Mandag d. 28. maj 
Anden pinsedag, Joh. 6,44-51
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00 Kirkekaffe

Sognepræst:
Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag. 
Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller  
på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.
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Døstrup: Gerhard K. Lassen
Søndervej 15, Døstrup, tlf. 7475 4470
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Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829
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Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553
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 Sogneadresser

Læs om:

• Orgelkoncert

• Mini-konfirmand

• Bededagshveder

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Sofia Bjørn Petersson blevet døbt. I Mjol-
den Kirke har Kirsten og Jakob Clausen fejret guldbryllup og 
i Døstrup Kirke har Ragnhild og Alexander Dixen fejret guld-
bryllup. Bisat fra Døstrup Kirke er Martha Hjortskov Larsen.

Kyrie og gloria
Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstjene-
sten 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.  

Indsamling i kirken
I forbindelse med jazzgudstjenesten blev der indsamlet kr. 
793,50 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Juleaften og ju-
ledag blev der indsamlet kr. 440,- i Mjolden Kirke til Kirkens 
Korshær og i Døstrup Kirke blev der samme dage indsamlet 
kr. 1.251,50,-. til Børnesagens Fællesråd. Tak for bidragene! 
De næste indsamlinger finder sted påskedag og når der er 
konfirmation, så hav gerne lidt mønter med.

Kirkebilen kører til gudstjenester og 
til arrangementer. Ring gerne på tlf. 
7475 1248 og du bliver hentet.

”Dette forår vil åbne alt
som et øje af søvn
hjerter blafrer mod himlens kind
når sollyset pakker geviret ind
syng hjortetakken gennem klodesind!”

Simon Grotrian 2010

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981),
teolog og religionsfilosof:

”For at en forkyndelse ikke skal være os uvedkommende, 
må den svare til noget i vor tilværelse. Hvad det er kan 
være meget forskelligt, en vildrede vi befinder os i, en mod-
sigelse vi ikke kan slippe ud af, en skæbne vi ikke vil affinde 
os med, forventninger vi nærer eller vanskeligheder, der har 
tårnet sig op. Dermed skal ikke være sagt, at forkyndelsen, 
for at blive taget alvorligt, skal gøre rede for vor vildrede og 
modsigelse på samme måde, som vi selv gør det, eller kal-
de forventningerne og vanskelighederne med de samme 
navne, som vi benævner dem med. Og endnu mindre skal 
dermed være sagt, at forkyndelsen skal løse vore proble-
mer, svare på vore spørgsmål, frelse os fra vor skæbne og 
opfylde vore ønsker i de retninger, vi selv har kunnet fore-
stille os. Forkyndelsen kan meget vel være fremmedartet i 
sit udtryk og gå på tværs af alt, hvad vi har tænkt os, uden 
at vi derfor nødvendigvis vender det døve øre til den – blot 
den rører ved noget i vor tilværelse.”

www.voreskirke.dk

Jubilæum.           Kyndelmisse.



Om at være medlem af kirken
Med mellemrum bliver der skrevet i aviserne, om dét at være 
eller ikke at være medlem af folkekirken. Det har fået mig til 
tænke på, da vi var på sogneudflugt i Sydslesvig, for i en af de 
tyske kirker lå der en folder, ”Zwölf gute Gründe, in der Kirche 
zu sein”, tolv gode grunde til at være medlem af kirken. Bag-
grunden for folderen er formentlig den, at man i den tyske 
kirke vil forebygge udmeldelser og bare i det hele taget vil 
oplyse medlemmerne om fordelene ved medlemskabet, for-
dele som man måske ikke altid tænker på. Også den danske 
folkekirke kommer til at forholde sig til udmeldelser (heldigvis 
ikke et større problem på vores egn) bl.a. på grund af tidens 
kirkefjendske, nærmest aggressive ateister. Derfor vil der i det 
følgende blive gengivet de tolv tyske gode grunde til at være 
medlem af kirken, for det kan nok være interessant, også for 
os, der har folkekirken som baggrund. 

I den kristne tro bevarer kirken en sandhed, som mennesker 
ikke kan sige sig selv. Derved opstår der retningslinjer for  
ansvarsbevidste og sammenhængende liv.

I kirken bliver den menneskelige længsel efter velsignelse hørt 
og besvaret.

Kirken ledsager mennesket fra fødsel til død. Dette styrker på 
underfuld vis.

I kirken kan mennesket have del i det håb, der er sat til Gud 
og som rækker ud over døden.

Kirken er et sted til ro og eftertanke. Vores samfund er godt 
tjent med at pleje et sådant sted.

I kirken indtræder mennesket for andre mennesker med bøn 
og gudstjenester. De gør det også på vegne af samfundet.

De kirkelige søn- og helligdage præger året med deres temaer, 
musik og atmosfære. Kirken ønsker at bevare disse dage.

Kirken tager i forbindelse med sjælesorg og rådgivning imod 
det hele menneske. Og tager det menneske alvorligt.

På sygehuse og kirkelige sociale steder skaber mange enga-
gerede lønnede og frivillige et særligt, menneskevenligt klima.

Den, der støtter kirken udøver solidaritet med de svage.

Kirkelig musik og kunst har hidtil været en prægende kraft for 
vores kultur.

Hvor end mennesker rejser fra eller til møder de det verdens-
omspændende kristne fællesskab, hvortil enhver kan bidrage.

Nok er den tyske kirke lidt anderledes organiseret end den 
danske og nok har den opgaver, som folkekirken ikke har, 
men alligevel kan de tolv grunde til at være medlem af kirken 
være tankevækkende. Og ihvertfald fremhæver de at, kirken 
er noget mere og større end den enkelte måske forestiller sig. 
Mon ikke også vi i Danmark kunne finde – mindst – tolv gode 
grunde til at være med i folkekirken? Jeg kan i hvert fald. Ian

Forsiden – om at falde
Fotoet på kirkebladets forside er af et forbrændingsanlæg i 
Hamburg. Det ligger til højre for motorvejen nogle kilometer 
før Elbtunnelen (ved afkørsel nr. 27). På anlægget er der ma-
let disse ord: ”Wir lasssen sie nicht fallen”, altså: ”Vi lader det 
ikke falde”. Og er det ikke et godt billede på påskens evange-
lium? At Gud ikke lader os falde helt. Når vi står ved graven 
eller ved rustvognen, der kører væk, når vi tager afsked, så 
kan vi tro, at Gud ikke lader vore kære falde ned i intetheden. 
For graven var tom og som Johannes Møllehave har skrevet:
”Stumme og bange fordi,
Dit livs lys forbrænder,
Om lidt er det hele forbi,
Men vi tror du falder I levende hænder.”

Og det er Guds levende hænder vi falder i. Glædelig påske! Ian 

Orgelkoncert med Peter Langberg
Onsdag d. 9. maj kl. 19.30 er der orgelkoncert i Døstrup Kirke 

ved Peter Langberg, der i 1979 grund-
lagde Løgumkloster Kirkemusikskole, som 
han var leder af indtil 2009. Peter Lang-
berg er en særdeles dygtig organist og er 
uddannet fra Det kgl. danske Musikkon-
servatorium. Peter Langberg har givet et 
utal af koncerter i både ind- og udland og 

skal nu spille i Døstrup. Der er fri entré til koncerten og efter-
følgende er der hvidvin i sideskibet. Alle er meget velkomne.

Nyt hold mini-konfirmander 
Så begynder et nyt hold mini-konfirmand for sognenes børn i 
3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode timer 
sammen i konfirmandstuen og kirken. På den måde bliver 
mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig 
med kirken og med hvad den står for. Det er ikke et krav at 
være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tids-
rummet bliver fra 14.15 til 16.00 og første gang er torsdag  
d. 15. marts 2012. Invitation bliver omdelt på skolerne og 
man er altid velkommen til at kontakte mig, Ian.

Hvededag og bededag
I mange kirker er bededag en konfirmationsdag og for man-
ge er det en herlig ekstra fridag i foråret. For nylig blev det 
endda politisk drøftet, om bededag skulle afskaffes. Og det 
er da også rigtigt, at bededag ikke er indfældet i Jesu liv som 
fx jul og påske er det. Til gengæld er bededags kendetegn, 
bønnen, vel noget af vigtigste i troslivet, noget som de fleste 
har et forhold til. Derfor vil der i år på bededag blive holdt 
en særlig bønnegudstjeneste i Mjolden Kirke kl. 9.30 , hvor 
bønnen får lov at fylde lidt mere end normalt. Fra klokken 
9.00 er der varme hveder og kaffe i våbenhuset.

Lidt om siden sidst
Siden sidst har der været holdt jazzgudstjeneste i Døstrup  
Kirke med Gentlemen of Jazz og det var en god oplevelse for 
de mange, der kom. Adventstiden blev først markeret med 
en gudstjeneste i Mjolden Kirke, hvor konfirmanderne læste 
de 9 læsninger i fin vekselvirkning med sang ved Sct. Jør-
gens Kirkes Pigekor fra Aabenraa. Og i Døstrup Kirke var der 
adventskoncert med Ribe Gospelkor, der rigtig fik publikum 
med. Da det nærmede sig jul fik Døstrup Kirke besøg af Spe-
cialbørnehaven Nyskoven og så blev der holdt julegudstje-
neste for børn, hvor alle fik lov at smage på tro, håb og kær-
lighed. Efter nytårsgudstjenesten var der både fejring af det 
nye år og af Lisbeth Jefsen, der fejrede 40-års jubilæum og 
af Henning Schweer, der fejrede 25-års jubilæum. I Døstrup 
Kirke har der været holdt kyndelmissegudstjeneste med fak-
ler, konfirmander, der bar lys og en smuk oplyst kirke. Og 
der blev indsamlet 24 kilo lysestumper til fordel for Kirkens 
Korshær. Og i Mjolden Forsamlingshus har Ole Hartling holdt 
et spændende og tankevækkende foredrag om de etiske 
spørgsmål, som er svære at komme udenom. Og konfirman-
derne har haft besøg af Magy, en egyptisk gæsteunderviser. 
Så har der også være fastelavnsgudstjeneste i solskin med 
prinsesser og ninjaer. Så alt i alt har der været meget godt 
sogneliv og fællesskab på tværs af sognegrænser og alder. 
Og sognepræsten modtager altid gerne gode forslag.

”Kirken og evangeliet har en ressource, som samfundet 
har voldsomt meget brug for, [for] et helt liv består altid af 
to modsætninger, der mødes. I samfundet tager vi os af 
det, vi kan forstå. Men hvis vi lader livet været begrænset 
af det, vi kan forstå, så bliver det altså heller ikke meget 
større end det. For livet består både af noget, man kan 
forstå, og noget, man ikke kan forstå. Og det, som man 
ikke kan forstå, men som er virkeligheden alligevel, det 
hører til i kirken. Og det har samfundet voldsomt meget 
brug for at få at vide.”

Preben Koch, sogne- og sygehuspræst:

Gentlemen of Jazz i Døstrup. Ole Hartling i Mjolden.

Årets konfirmander
Søndag d. 6. maj konfirmeres:

Mjolden Kirke:
Camilla Vodder, Randerupvej 38, Ottersbøl
Sine Qvist Terkildsen, Ottersbølvej 9, Ottersbøl
Emil Gregers Vahlun Jepsen, Præstegårdsvej 11, Mjolden

Døstrup Kirke:
Maja Elisabeth Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup
Kamilla Hellwig Lauridsen, Vinumvej 39, Vinum
Asmus Hindsberg Svingholm Christensen, Vinumvej 44, Vinum
Ditte Linnet Gotborg Hansen, Bygaden 36, Døstrup
Malene Strange Lund, Bygaden 20, Døstrup
Julie Wraa Stigsen, Landevejen 39, Døstrup
Louise Lausten Latter, Landevejen 31, Døstrup
Mette Obling Nielsen, Landevejen 6, Døstrup
Mie Burlund Schäfer, Landevejen 49, Døstrup
Milena Reppien Kristensen, Landevejen 45, Døstrup
Linette Sjøgren Hansen, Møllegade 4, Døstrup
Andreas Kaas Viskum, Genforeningsvej 12, Døstrup Så venter tønderne!   Dronninger og konger  og så er der boller!

Jette Bendixen Rønkilde, ph.d.-studerende 
ved Grundtvig Centret på AU:

”Således er et ritual ikke virkningsløst, for noget er på fær-
de i et ritual. På nærmest magisk vis har ritualet en foran-
drende virkning på de mennesker, der udfører et ritual. I 
kirken ses det tydeligst i forbindelse med for eksempel dåb, 
konfirmation, vielse og begravelse, hvor de mennesker, der 
deltager i disse ritualer, ikke er de samme som før ritualets 
udførelse - noget er forandret. Og her er vi inde og røre ved 
et rituals teologiske betydning. I disse ritualer udtrykker vi 
meget mere end et personligt standpunkt. Der er på en og 
samme tid tale om, at vi lader os kæde sammen med alle 
dem, der før os har været deltagere i de samme ritualer, og 
samtidig kæder vi os sammen med en fortælling om Gud 
og mennesker.”

Årets konfirmander helt ude i skoven.


