Siden sidst

Alle helgens dag

I juni måned blev der i Døstrup og Mjolden Sogne holdt
tre anderledes gudstjenester udenfor de traditionelle kirkerum. Det forgik først i telt på Mjolden Sportsplads med
de tre aber, der ikke vil se, høre eller tale og bagefter var
der fint kaffebord. Derefter var der humorgudstjeneste på
Døstrup Sportsplads, hvor påstanden blev vovet, at Gud
har humor og at humor, som en gave fra Gud, har sin
plads både i kirken og i livet. Og til sidst var der gudstjeneste i teltet i Tevring, hvor Christa Hansen holdt en virkelig
god prædiken og naturligvis var der også her et flot kaffebord. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!

På alle helgens dag, søndag d. 3. 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.

Kirkespejl
Døbte i Døstrup Kirke er Sarah Gerlach, Rasmus Tranegaard
Keller Andersen og Melissa Fey Nedergaard. I Mjolden Kirke
er Mathea Feldskou Tychsen blevet døbt. I Døstrup Kirke er
Mariska van Ittersum og Frank Jørgensen samt Susanne
Erichsen og Søren Hansen blevet viet. Desuden har Dorte
Carl Gerlach og Mikael Gerlach i Døstrup Kirke modtaget en
kirkelig velsignelse af deres borgerligt indgåede ægteskab. På
Døstrup Kirkegård er Hans Bornholdt, Christiane Jessine Olesen og Christen Andersen blevet begravet og fra Døstrup Kirke er Jørn Vestergaard Frederiksen blevet bisat. På Mjolden
Kirkegård er Egon Grundt blevet begravet og fra Mjolden Kirke
er Niels Rudolf Schmidt og Niels Skade Andersen blevet bisat.

Anton Eg Andersen, psykolog og teolog:
”Hele det evangeliske budskab om, hvad kærlighed er,
er en væsentlig dimension at få ind i et parforhold og
i familielivet. Det er noget, præster ved noget om, og
de kan dermed formidle budskabet om den selvopofrende kærlighed, hvor man ikke søger sit eget, men vil
sin næste det bedste.”
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Gudstjenester
i Døstrup og Mjolden Kirker
September

Oktober

November

Søndag d. 1. september

Søndag d. 6. oktober

Søndag d. 3. november

19. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Alle helgens dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 13. oktober

Søndag d. 10. november

20. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

24. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Møde med snitter
Mjolden: Ingen

Søndag d. 20. oktober

Mandag d. 11. november

21. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl
Mjolden: Ingen

Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste

Søndag d. 27. oktober

25. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

14. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 8. september

15. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 15. september
16. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 22. september

17. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
			
for børn og familier
			
Kirkesodavand
Mjolden: Ingen

22. s. e. trin.
(Sommertiden slutter ☺)
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

Søndag d. 29. september

18. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Høstgudstjeneste
			
mest for voksne
			
Kirkekaffe

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester og arrangementer. Ring på tlf. 7475 7215.
Bestilling dagen før.

Døstrup
Mjolden

Søndag d. 17. november

Søndag d. 24. november
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 		

Fra prædikenen 10. s. e. trin.:
”Og derfor er der også kirke, dér hvor Guds børn samles, til gudstjenester i det fri
eller i andre lokaler. Og godt for det! Men samtidig, så har vi vores kirker, som vores forfædre har bygget af sten for hundredevis af år siden, og det er godt at vi har
disse vore gudshuse. For ligesom vi kan undervise børn mange steder, så har vi alligevel skoler, hvor lokalerne er bygget til det og egner sig til det. Vi kan også holde
fester mange steder, men alligevel har vi kroer og forsamlingshuse, der er bygget til
det og egner sig til det. Skoler kan lukke. Det ved vi. Kroer og forsamlingshuse kan
lukke. Det ved vi også. Hvordan og om kirker kan lukke ved vi heldigvis ikke meget
om, men vi ved vist nok til at vi skal glæde os over vores kirke og passe på den.”

Læs om:
• Høstgudstjenester for små og store
• Foredrag ved biskoppen fra Ribe
• Alle helgens dag og lystænding
• Jagtgudstjeneste og gule ærter
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Så er vi klar!

Christa Hansen.

Herligt kaffebord i Tevring.

Biskoppen holder foredrag

Om forsiden og livets dage

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 holder biskop Elisabeth Dons
Christensen foredrag i Døstrup Kirke under overskriften: ”Værdiforvirring og værdifællesskab”. I foredraget bliver der stillet
skarpt på tidens tendens til, at hver gruppe i samfundet skal
have lov til at udfolde sig med sine religiøse eller kulturelle
værdier og især på, at disse forskellige værdier, holdninger
nærmest på forhånd og uantastede anses for værdifulde og
værdige til samfundets anerkendelse. Konsekvensen af dette
er, at hver gruppe har sin ret og at det fælles rum for samtale
afskaffes. Og det er ingen, hverken unge eller gamle tjent med.
Foredraget vil derfor opstille et modbillede til det samfund, der
deler os op i grupper og det sker ved at afdække de fælles
værdier, som vores kultur
på godt og ondt stadig
gemmer på og som venter på at blive sprogliggjorte, så de bedre kan
værdsættes og udfoldes.
Elisabeth Dons Christensen har været biskop over
Ribe Stift siden 2003 og
er kendt som en levende
og meget nærværende
taler, så der er lagt op til
en god og tankevækkende aften, hvor der er fri
entré og kaffe undervejs.
Alle er meget velkomne!

Forsiden er gammelt motiv af Giovanni, der hænger i præstens lønkammer som en foræring til præstegården fra nogen,
der flyttede fra sognet og ryddede op i gemmerne. Motivet
er fra Markus-evangeliet (2,23-28), hvor Jesu disciple plukker
aks, mens det er sabbat, jødernes sidste dag i ugen, hvor der
ikke må arbejdes. Derfor bebrejdes Jesus, at hans disciple (af
sult) arbejder i marken, men Jesus siger til sine modstandere,
at sabbatten blev til for menneskets skyld – og ikke omvendt.
Motivet er valgt, dels fordi vi kan se frem til efterårets høstgudstjenester og dels, fordi vi kan se tilbage på sommerens ferie. Feriedage og hverdage. Helligdage og arbejdsdage. Dage,
der minder os om det sande i Jesu ord, om at det er godt for
os mennesker med forskellige dage, så det hele ikke flyder
sammen eller væk, og så vi får hjælp til at erfare de forskellige dages særlige kendetegn som værdifulde. Herunder vores
egen søndag. Og for alle dage gælder det, at vi får lov til at
leve som Guds børn, der kan bære troens gode frugter. Ian

Gudstjenester og prædikener

Høstgudstjenester for små og store

Menighedsmøde i Døstrup

For nylig læste jeg min feriedagbog fra sidste år og det
var slående, hvor mange gode og sjove detaljer, jeg allerede havde glemt. Men jeg kunne dog huske, at det som
helhed var en rar ferie, der gjorde godt. Og at det var en
ferie, der gav mod på mere ferie en anden god gang. Og
da fremkom den tanke, at det er på samme måde med
gudstjenester og med at lytte til en prædiken. Det er ikke
altid, man kan huske, hvad en prædiken handlede om
eller hvilke tekster, der blev læst, eller hvilke salmer, der
blev sunget. Enkelthederne fortoner sig, men tilbage er
fornemmelsen af, at gudstjenesten var god, at man i glimt
følte sig positivt ramt og talt til. Og derfor går man heller
ikke i kirke én gang for alle, men kommer igen (og igen).
Og så kan ske (for enhver), at man under prædikenen
i sine tanker kommer ”et andet sted hen”. Men hvem
siger, at det er et dårligt eller forkert sted? Måske er det
et godt og tiltrængt sted – med nogle tanker og følelser –
hvor man sjældent kommer? Et sted, som gudstjenestens
og prædikenens form åbner for adgangen til. Og selvom
præsten har tænkt sin prædiken igennem, så den hænger
sammen, led for led, så skulle det gerne være sådan, at
man godt kan hoppe på igen, selvom man lige har været
”et andet sted”. Se i øvrigt citatet af Niels Højlund. Ian

Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første holdes i
Døstrup Kirke søndag den 22. september kl. 10.00 og denne
høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og børnefamilier. 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. 29. september kl. 10.00
holdes der høstgudstjeneste planlagt for voksne i Mjolden
Kirke og efter denne gudstjeneste er der kaffe og gammeldags
æblekage, som der har været det de sidste par år. Selvom
gudstjenesterne er planlagt forskelligt, er alle selvsagt meget
velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

I lighed med sidste år afholder Døstrup Menighedsråd et
menighedsmøde i kirkens sideskib og i år bliver det søndag d. 10. november ca. kl. 11.30, det vil sige i forlængelse af gudstjenesten, der begynder kl. 10.30. På mødet
vil menighedsrådet og præsten fortælle om det forgangne
år samt orientere lidt om den kommende tid. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I forbindelse med mødet vil der blive serveret snitter, te og
kaffe. Alle er meget velkomne! Døstrup Menighedsråd

Sogneudflugt – sidste information
Lørdag d. 31. august finder årets sogneudflugt sted med en
ganske fyldt bus! Der er afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.45 og fra
Døstrup Kirke kl. 9.00. Hjemkomst til Døstrup Kirke kl. 17.00 og
til Mjolden Kirke umiddelbart derefter, senest kl. 17.15. Turen
går til Immanuelskirken i Kolding (kunst af Arne Haugen Sørensen), Trapholt Museum, Hotel Koldingfjord og til sidst Vonsild
Kirke (tegnet af C.F. Hansen). Vel mødt til en god dag! Udvalget

Mikkel Wold, sognepræst og lektor:
”Hvis vi antager, at mennesket er et væsen, som søger
mening, orientering og fællesskab vil det også være
nødvendigt at spørge, hvordan det i dag har det med
disse forhold. Mit bedste svar er, at vi i dag ikke formår
at varetage og prioritere de forhold, som tilfører vores
tilværelse den dybde og eftertanke, som er nødvendig.
Vore mentale næringskilder er udtørret.”

Humoristens bøn
Giv mig, o Herre, en god fordøjelse
og også noget at fordøje.
Giv mig en sund krop,
og det nødvendige gode humør til at vedligeholde den.
Giv mig en simpel sjæl,
som forstår at værdsætte alt der er godt,
og som ikke lader sig skræmme ved synet af det onde,
men derimod finder vejen
til at sætte tingene i deres rette orden.
Giv mig en sjæl,
der ikke kender til at kede sig,
der ikke kender til murren, suk og klage,
eller til en overflod af bekymring
på grund af den hæmsko, der kaldes ”jeg”.
Giv mig, o Gud, en humoristisk sans.
Vis mig den nåde at kunne forstå en spøg,
så jeg kan finde en smule glæde i livet
og kan dele den med andre.
Amen!
Thomas More, 1478-1535

Alterlysene tændes.

Sommergudstjeneste på Mjolden Sportsplads.

Bordet dækkes fint.

Humorgudstjeneste på Døstrup Sportsplads.

Jagtgudstjeneste i Mjolden
Bedst som ænder og gæs ånder lettet op, holdes der
mandag d. 11. 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 varmende
gule ærter. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!

Niels Højlund, forfatter og foredragsholder:
”Når man finder ravstykket i strandkanten, er man ikke
mere i tvivl, tager man ikke mere fejl af ravet og alt
det, som kun ligner rav. Og har man en gang fundet,
så går man gerne kilometer lange ture ved havet uden
at finde noget. Sådan er det med gudstjenesten. Og
du kan gå forgæves utallige gange. Men går du der
ikke regelmæssigt, så er du der heller ikke den dag,
ravklumpen ligger og lyser i solen.”

