Siden sidst

Kirkespejl

I juni og juli måned blev der i Døstrup og Mjolden Sogne
holdt tre anderledes gudstjenester udenfor de traditionelle
kirkerum. Det forgik først på Døstrup Sportsplads med verdens skabelse på 7 minutter og om at Paradis også kan
være her hvor vi bor. Så gik turen til Brede Å og Mjolden
Færgegård, hvor man gudstjenstligt markerede 100-året for
den store ulykke på åen i 1912, hvilket skete med deltagelse
af adskillige efterkommere til de forulykkede. Til sidst var der
gudstjeneste midt i Vinum, hvor der var slået telt op. Til alle
gudstjenesterne var der god opbakning og en god stemning,
også til kirkekaffen. Tak for god modtagelse og fint samarbejde til alle! Vi glæder os allerede til næste år.

Døbte i Døstrup Kirke er William Sonnik Bech og Silje
Kramer Eichner. På Døstrup Kirkegård er Søren Andreas
Andersen og Margrethe Block blevet begravet og fra Døstrup Kirke er Leif Bruno Larsen blevet bisat. På Mjolden
Kirkegård er Mathie Nissine Jacobsen blevet begravet og
fra Mjolden Kirke er Bouke Cornelis Witteveen blevet bisat.

Sogneadresser
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.

i Døstrup og Mjolden Kirker
September

Oktober

November

Søndag d. 2. september

Søndag d. 7. oktober
18. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Høstgudstjeneste
		
mest for voksne
		
Kirkekaffe

Søndag d. 4. november
Alle helgens dag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

13. s. e. trin.,
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe
Søndag d. 9. september
14. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Thala Juul Holm

Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Jens Petersen Bech
Rytterfennen 24, 6780 Skærbæk, tlf. 7375 0898
e-mail: kotel@mail.dk
Mjolden: Ejnar Schmidt
Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829

Søndag d. 16. september
15. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
		
for børn og familier
		
Kirkesodavand
Mjolden: Ingen

Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 2931 9545
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Søndag d. 23. september
16. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Se dagspressen
Mjolden: Ingen
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www.voreskirke.dk
Et glimt af Paradis ”nedrykket i vort lavlands tågedis”.

Gudstjenester

Søndag d. 30. september
17. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

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

Søndag d. 14. oktober
19. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Thala Juul Holm
Mjolden: Ingen
Søndag d. 21. oktober
20. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30
Søndag d. 28. oktober
21. s. e. trin.
(Sommertiden slutter ☺)
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Døstrup
Mjolden

Søndag d. 11. november
23. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen
Mandag d. 12. november
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste
Søndag d. 18. november
24. s. e. trin.
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30
Søndag d. 25. november
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Lær mig, o skov, at visne glad
som sent i høst dit gule blad;
et bedre forår kommer.
Der grønt mit træ skal herligt stå
og sine dybe rødder slå
i evighedens sommer.

Lær mig, o lille trækfugl, du,
at svinge mig med frejdig hu
til ubekendte strande!
Når alt er vinter her og is,
da skal et evigt Paradis
mig hisset åbent stande.
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• Jagtgudstjeneste og gule ærter

• Foredrag om de unges liv i dag
• Høstgudstjenester for små og store
• Valg til menighedsråd – ét eller to?
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Kirkeblad

Om forsiden

Høstgudstjenester for små og store

Valgmøde i Mjolden Sogn

Foredrag om de unge

Forsiden viser alteret fra gudstjenesten ved Brede Å, hvor vi
på grund af vejret søgte op mod Mjolden Færgegård, hvor
vi kunne side i læ og rykke ind i laden, da regnen blev for
overvældende. Dette beskedne, men fuldt ”gyldige” alter kan
minde os om, hvad vi kristne ville gøre, hvis vi ikke havde vore
kirkebygninger at søge til. For så ville vi nok mødes rundt omkring, i naturen og i private hjem for at fejre gudstjeneste sammen, for at bede, synge og høre Guds ord sammen. Sådan
gjorde de første kristne og sådan gør kristne i dag i de lande,
hvor det er forbundet med fare at være kristen. Men nu har vi
vore kirker, så lad os da glæde os over dem og bruge dem. Ian

I lighed med sidste år holdes der i år to høstgudstjenester.
Den første holdes i Døstrup Kirke søndag den 16. september
kl. 10.00 og denne høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og
børnefamilier. holdes. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe. Og skulle der være børn, der har lyst til
at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse,
er det lige så velkomment, som det er frivilligt. Og søndag d.
7. oktober kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for voksne
i Mjolden Kirke og efter denne gudstjeneste er der the, kaffe
og gammeldags æblekage, en af efterårets perler. Selvom
gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget
velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

Onsdag d. 12. september 2012 kl. 19.30
Hermed har vi den glæde i anledning af menighedsrådsvalget at indbyde alle folkekirkens medlemmer i Mjolden Sogn
til et orienteringsmøde tirsdag d. 12. september kl. 19.30 i
Mjolden Forsamlingshus. Her vil menighedsrådet orientere
om de sidste 4 års virke, og der vil blive lejlighed til at stille
spørgsmål. Menighedsrådet vil være vært ved en kop kaffe.
Som medlem af menighedsrådet kan man være med til at
præge livet i den kirke, som næste generation skal overtage,
og man kan være med til at styrke kirkens stilling som et samlende punkt. Samme aften vil der blive forsøgt opstillet liste
til det kommende menighedsrådsvalg med henblik på fælles
menighedsråd med Døstrup Sogn, hvorfor det er vigtigt, at
mange møder op, så mange synspunkter kan blive hørt. For
indlevering af lister gælder særlige regler, som vil blive gennemgået på mødet. Alle er velkomne.
På vegne af Mjolden Menighedsråd
Ejnar Schmidt, formand

Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.00 i Døstrup Kirke holder Søren
Østergaard foredrag om de unge under overskriften: “Venner
kan man jo ikke rigtig bruge til noget, for de giver jo altid én
ret - perspektiver på ungdomsliv, voksenforventninger i en
synes-godt-om-kultur”. Foredraget kommer blandt andet ind
på, at de unge “skaber sig selv”, på brugen af facebook og
på hvorfor kroppen er den enkeltfaktor, der har størst betydning for den enkeltes unges livskvalitet. Søren Østergaard er
sociolog, ungdomsforsker, leder af Center for Ungdomsstudier og er en meget vidende og underholdende foredragsholder. Fri entré og alle er meget velkomne!

Jagtgudstjeneste i Mjolden
Bedst som ænder og gæs ånder lettet op, holdes der mandag d. 12. november kl. 19.00 atter jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke. Der vil blive blæst på jagthorn ved Sandblæserne og Bredebro Jagthornsblæsere. Hvis det lader sig gøre,
vil der være vildtparade udenfor kirken. Før gudstjenesten
kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl.
18.40) og efter gudstjenesten serveres der i det fri gule ærter til alle. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!

Kirketelt...

...og musik...

Alle helgens dag
Alle helgens dag, søndag d. 4. november, vil der i gudstjenesten blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i det
forgangne år. Dette gælder begge kirker og som det er blevet
skik vil der være mulighed for at tænde et lys i lyskorset for
at mindes dem, der har været lys i vore liv, og således er det
en gudstjeneste for alle, der har mistet og for alle, der tænker
over livet og døden. Alle er meget velkomne.

...og kirkekaffe i Vinum.

Valgmøde i Døstrup Sogn
Tirsdag d. 18. september 2012 kl. 19.30
Der skal vælges nyt menighedsråd i Døstrup Sogn med henblik på et fælles menighedsråd med Mjolden Sogn. Vi indbyder derfor alle folkekirkens medlemmer i Døstrup Sogn
til orienteringsmøde tirsdag den 18. september kl. 19.30 i
Døstrup Præstegårds konfirmandstue. Her vil der blive givet
en orientering om menighedsrådets opgaver. Ligeledes bliver
der givet en redegørelse omkring menighedsrådets virke de
forgangne 4 år, om kommende opgaver for det nye menighedsråd og for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. Efter orienteringen er menighedsrådet vært
ved en kop kaffe og mødet slutter. I forlængelse af orienteringsmødet vil der være mulighed for at opstille en kandidatliste. Det er derfor vigtigt, at mange møder op.
På vegne af Døstrup Menighedsråd
Jens Petersen Bech, formand

Søren Østergaard.

Valg til menighedsråd 2012
Hvert fjerde år skal der vælges medlemmer til menighedsrådene, der står for kirkens økonomi og vedligeholdelse, ansættelser og for arrangementer i og omkring kirken. På den måde
er det også menighedsrådet, der i samarbejde med præsten
sørger for at forkyndelsen får de bedst mulige vilkår og rammer. Og i forbindelse med valget her i 2012 foreslår Døstrup
og Mjolden Menighedsråd, at der oprettes ét fælles menighedsråd for de to sogne, altså en sammenlægning. For at redegøre for baggrunden for dette forslag har der været afholdt

Præst...

...og menighed...

menighedsmøder i Mjolden Sogn d. 5. august og i Døstrup
Sogn d. 12. august. Ved disse møder blev der orienteret om
en eventuel sammenlægning af menighedsrådene, ligesom
muligheder og ulemper blev diskuteret. Det var nogle gode
møder, hvor der var en god samtale. Nogle af de ting, der
blev diskuteret var, om vi lettere kan løfte i flok med ét menighedsråd, om vi kommer så meget i hinandens kirker, at
vi i praksis alligevel er et stort fællesskab, om det alligevel er
bedre at være hver for sig (at blive større gør det ikke absolut
bedre?) og hvor stort det nye menighedsråd skal være. Sammenfattende var der opbakning fra menighedsmøderne, det
vil sige fra menighederne til menighedsrådenes forslag og
der arbejdes derfor mod, at der fremover vil være ét menighedsråd på 8 medlemmer og hertil kommer, at præsten
også er medlem. Der vil være 4 fra Døstrup Sogn og 4 fra
Mjolden Sogn. Hertil kommer suppleanter til de to sognes
medlemmer. Fremover forestiller menighedsrådene sig, at
der skal være 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, da kirkekasserne også vil blive slået sammen, men 2 kirkeværger
for at holde fokus på den enkelte kirke og 1 kontaktperson
til kirkepersonalet. Idéen med 1 kontaktperson er at holde et
fælles fokus i forhold til personalet. Posterne i menighedsrådet drøftes fortsat. Husk orienteringsmøderne/valgmøderne,
der er omtalt andetsteds i kirkebladet og gør din indflydelse
gældende på, hvem der skal i menighedsrådet.
På vegne af de to sognes valgudvalg
Kresten Kragh-Schmidt

...og kirkekaffe i Forballum.

Hvem ejer kirken?
I Københavns Stift skal nogle af de nyere kirker lukkes og i
den forbindelse drøftes ejerskabet af disse kirker. Med vore
middelalderkirker er vi ikke i deres situation, men derfor kan
vi godt stille det samme spørgsmål. Mini-konfirmander skriver
af og til sjove beskeder til præsten på tavlen i konfirmandstuen og for nylig skrev en mini-konfirmand på tavlen: ”Hva’
så der, Ian, der ejer kirken?” Denne hilsen fik lov at blive på
tavlen og pludselig havde et andet barn tilføjet: ”Ian ejer ikke
kirken. Han arbejder der bare.” Og det er jo ganske rigtigt! Det
er ikke præsten eller kirkeministeriet, der ejer vore kirker. Det
er menighederne, der ejer kirkerne og dermed også har en
forpligtelse til – i samarbejde med præsten – at holde kirken
i live som et meningsfyldt og opbyggende sted at mødes. Ian
Manu Sareen, kirkeminister:
”Det er helt afgørende for folkekirkens fremtid, at danskerne engagerer sig i kirken. Folkekirken er – og skal blive
ved med at være – folkets kirke... Folkekirken er folkets og
ledes af folket via menighedsrådene. I menighedsrådene
har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består jo af
de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er
frivillige kræfter, der skaber folkekirken. ”

