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Marts
Søndag d. 2. marts 
Fastelavn
Døstrup: 10.00 Boller og kaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 9. marts  
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30  

Søndag d. 16. marts  
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen 

Onsdag d. 19. marts
Hverdag i fasten
Døstrup: 20.00 Rockgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Søndag d. 23. marts
3. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Fuglegudstjeneste

Søndag d. 30. marts
(sommertid begynder)
Midfaste
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Ingen

April
Søndag d. 6. april
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 13. april
Palmesøndag      
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Torsdag d. 17. april  
Skærtorsdag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 18. april  
Langfredag
Døstrup: 14.30 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 16.00 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 20. april  
Påskedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Mandag d. 21. april 
Anden påskedag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Linda Roslyng

Søndag d. 27. april 
1. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Linda Roslyng
Mjolden: Ingen

Maj
    

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

Søndag d. 11. maj
3. s. e. påske
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Fredag d. 16. maj  
Bededag
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00

Søndag d. 18. maj
4. s. e. påske
Døstrup: 9.00
Mjolden: Ingen 

Søndag d. 25. maj 
5. s. e. påske
Døstrup: 11.00  Guldkonf. + kirkekaffe
Mjolden: 9.00  Guldkonf. + kirkekaffe

Torsdag d. 29. maj 
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Juni
Søndag d. 1. juni 
6. s. e. påske
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Se dagspressen

 

Guldkonfirmationer
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilba-
gevendende begivenhed og således også i år, hvor der 
i begge kirker er guldkonfirmation søndag d. 25. maj. 
Begge steder serveres der en kop kaffe efter gudstjene-
sten, så der bliver lejlighed til at hilse på guldkonfirman-
derne. Alle er meget velkomne til disse gudstjenester. 

Sogneliv siden sidst
Siden sidst er adventstiden blevet markeret med en guds-
tjeneste i Mjolden Kirke, hvor konfirmanderne læste de 9 
læsninger i fin vekselvirkning med sang ved Ribekoret og i 
Døstrup Kirke har Klosterkoret afholdt adventskoncert. Da 
det nærmede sig jul fik Døstrup Kirke besøg af Specialbør-
nehaven Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og så blev der 
holdt julegudstjeneste for børn med udgangspunkt i jule-
kalendernes modsætninger, kulde og varme, mørke og lys, 
og hvor børn fra sognene genfortalte og sang juleevange-
liet. Juleaften var der mælkekartoner i luften og på hellig-
trekongers søndag uddeltes 20*C+M+B+14+mærkater. 
I Døstrup Kirke har der været nytårsgudstjeneste og kyn-
delmissegudstjeneste med konfirmander, der bar lys ind. 
Og så har Ruth Brik Christensen holdt et tankevækkende 
foredrag om at være udsendt sammen med vore ud-
sendte soldater. Så alt i alt har der været meget godt sog-
neliv og sognepræsten modtager altid gerne gode forslag. 
Indsamling i kirken 
Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 852,- 
og 1€ i Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og 
i Døstrup Kirke blev der samme dage indsamlet kr. 
1.295,- til samme gode formål. Og ved kyndelmis-
segudstjenesten indkom mange kilo lysestumper, der 
bliver lavet til nye lys af Kirkens Korshær. Tak for det 
hele! De næste indsamlinger finder sted påskedag og 
når der er konfirmation, så hav gerne lidt mønter med.

Kyrie og gloria
Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstje-
nesten 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.  

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

Da jeg for tiden er kst. sogne-
præst på Rømø kan ændringer 
i gudstjenesteplanen forekom-
me, men disse bør altid fremgå 
af dagspressen og hjemmesi-
den. Ian



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. Tidsrummet bliver fra kl. 14.45 til  
kl. 16.30 og første gang er onsdag d. 12. marts 2014. In-
vitation bliver omdelt på skolerne og man er altid vel-
kommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Fastelavnsgudstjeneste for alle børn
Søndag d. 2. marts kl. 10.00 holdes der fastelavnsgudstje-
neste i Døstrup Kirke, hvor børnene meget gerne må møde 
op i udklædning. Alle børn fra begge sogne er meget vel-
komne og for forældre og børnenes faddere er sådan en 
familiegudstjeneste en fin mulighed for at følge op på, at 
barnet er døbt og skal vide, at kirken også er hendes eller 
hans. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på pladsen 
foran kirken. Der vil være noget at spise og drikke for de 
små og der vil være kaffe til de voksne. Skulle vejret være 
helt forfærdeligt rykker vi over i præstegårdsstalden. Det 
koster ikke noget at være med og alle er meget velkomne!

Forårskoncert i Døstrup Kirke
Torsdag d. 13. marts kl. 19.30 holder Tønderkoret en forårs-
koncert i Døstrup Kirke, hvor de blandt andet vil synge salmer 
og nogle mindre klassiske værker – og fællessang bliver der 
også plads til. Der er ca. 40 medlemmer af koret, der sidste ef-
terår kunne fejre 25-års jubilæum. Korets dirigent siden 2011 
er Henrik Svane, der oprindeligt kommer fra Tønder. Et af 
korets medlemmer er tilmed en dygtig bassist, der medvirker 
ved enkelte numre. Der er med andre ord lagt op til en god 
aften, hvor der er fri entré og hvor alle er meget velkomne!

Bededag med varme hveder
Fredag d. 16. maj, Bededag kl. 9.00 serveres der varme 
hveder og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden 
gudstjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er en ny tradition, 
nemlig at sognene holder fælles gudstjeneste Bededag 
på skift i kirkerne. Bededag er en lidt særlig dag, for selv-
om dagen ikke er indfældet i Jesu liv som fx jul og påske 
er det, så er Bededags kendetegn, bønnen, en vigtig del 
af troslivet og en ting, som de fleste har et forhold til. Alle 
fra begge sogne er meget velkomne og vil man komme 
direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Årets konfirmander
Årets konfirmation afholdes søndag d. 4. maj, og årets glade 
konfirmander, der har medvirket aktivt i flere gudstjenester er:

Mjolden Kirke:
Rikke Roost Aabling, Randerupvej 44, Ottersbøl
Søren Qvist Terkildsen, Ottersbølvej 9, Ottersbøl
Christian Outzen, Randerupvej 72, Mjolden
Anders Svendsen Bomberg, Randerupvej 114, Mjolden

Døstrup Kirke:
Stine Gehrt, Vinumvej 56, Vinum
Manouk Scholtens, Løgumklostervej 16, Lovrup
Morten Jørgensen, Overbyvej 24, Overby 
Bernhard Høhrmann Nissen, Povlskrovej 47, Overby
Marie Obling Nielsen, Landevejen 6, Døstrup
Mette Hansen, Landevejen 5, Døstrup
Maria Beswick Skov Kristensen, Landevejen 45, Døstrup
Jina Handberg Hovedskov, Bygaden 7, Døstrup 
Mike Handberg Hovedskov, Bygaden 7, Døstrup 
Mads Falk, Birkevej 6, Døstrup
Christen Bekker Christoffersen, Nyvang 6, Døstrup
Kevin Victor Hersom Jensen, Genforeningsvej 4, Døstrup
Knud Erik Hansen, Bygaden 8, Døstrup
Jannik Wraa Stigsen, Landevejen 39, Døstrup

Fuglegudstjeneste i Mjolden Kirke
Søndag d. 23. marts kl. 10.30 holdes 
der fuglegudstjeneste i Mjolden Kir-
ken, hvor inspirationen er forsidens 
motiv, et altertavleagtigt kunstværk af 
Else Pia Martinsen Erz, der bor og har 
galleri i Skærbæk. Fugle er som mo-
tiv meget benyttede både i bibel og 
salmebog, vel blandt andet fordi de 
kan flyve op mod himlen. Altertavlen 
vil tillige med andre værker af samme kunstner være med i 
gudstjenesten, hvor der vil være fokus på fugle i læsninger, 
salmer og prædiken. Alle er meget velkomne til en bevinget 
gudstjeneste, hvor der efterfølgende bydes på en kop kaffe. 
 

Jens Rosendal i Mjolden Kirke
Onsdag d. 9. april kl. 19.30 kommer Jens Rosendal til Mjolden 
Kirke for at fortælle om sine sange og salmer, som der også 
skal synges af, så der bliver vekslet mellem ord og sang. Jens 
Rosendal er kendt som forfatter, foredragsholder og digter 
af både salmer og sange, der hylder marsklandskabet, hvor-
for han også kaldes ”marskens digter”. Og før jul udgav Jens 
Rosendal ”Julekalender for voksne – Decemberrefleksioner”. 
Titler som ”Du kom med alt hvad der var dig” og ”Farvernes 
landskab” vil være kendt af mange og aftenen i Mjolden bliver 
en ganske særlig mulighed for at møde manden bag værker-
ne. Der er fri entré, kaffe undervejs og enhver er velkommen!

Rockgudstjeneste i Døstrup Kirke  
Onsdag d. 19. marts kl. 20.00 holdes 
der rockgudstjeneste i Døstrup Kirke. 
Det er primært sognenes konfirmander, 
der har planlagt gudstjenesten og valgt 
den musik, der skal spilles. Gudstjene-
sten bliver til i et samarbejde med Ivan 
Falk, der hjælper med lyd, lys og røg. 
Rockgudstjenesten, hvor der kan spilles 

megen slags musik, er et koncept, der har bredt sig landet 
over – og nu også er kommet til vor egn. Og selvom guds-
tjenesten er tilrettelagt for unge, er enhver, der har mod på 
det meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesten er 
der sodavand og chips i Café Laurentius (kirkens sideskib).

”For hvad kan vi gøre her og nu for at blive klar til 
julen? Ikke ret meget, vi er bænket og kan kun tage 
imod. Og på den måde er vi, som vi sidder her, helt 
i samme situation som Maria i stalden. Som hun lå 
der med veer, glæde og bekymring, der kunne hun 
ikke gøre andet end at tage imod og så lade ske, 
hvad der skulle ske, og det gjorde hun trygt, fordi 
hun hvilede i troen på, at Gud var med hende. Det 
havde englen fortalt hende. Så Maria var så klar, 
som hun kunne blive. Fordi hun stolede på Gud. 
Og spørgsmålet er vel, om vi egentlig nogensinde 
kan sige, at vi er klar til livet med alt hvad det by-
der os? Nej, det kan vi vist ikke sige, at vi bliver. På 
den måde passer det meget godt, hvis der var en 
gave der smuttede, en småkage, der ikke blev bagt 
– eller allerede er spist – eller om der er et hjør-
ne, hvor nissemanden og nullermanden kan holde 
julefest sammen. For helt klar bliver vi ikke – men 
gaven er, at det heller ikke betyder noget, for når 
bare vi tror på Jesus, så har vi noget, der er større, 
noget, der holder og varer evigt. Guds kærlighed.”

Fra juleprædikenen: 

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Dines 
de Hertog og Evan Kron-
borg Christiansen blevet 
døbt. Og på Døstrup Kir-
kegård er Bent Tranega-
ard Andersen og Nielsine 
Magdalene Lauridsen ble-
vet begravet. Og så har 
Grethe og Sigurd Fauerby 
fejret krondiamantbryllup 
i Døstrup Kirke. Hertil kom-
mer desuden vore mange 
andre øvrige gudstjenester.

Kyndelmissegudstjenste i Døstrup Kirke.

Tønderkoret synger foråret ind i Døstrup Kirke. Hør og syng med Jens Rosendal i Mjolden Kirke.

Ivan Falk.

Else Pia Martinsen Erz.

Krondiamantbrudeparret.

”Og så siger Jesus: ’Jeres fader ved, hvad I trænger 
til, endnu før I beder ham om det.’ Nu er der et 
spørgsmål, der kunne friste. For hvis Gud godt ved 
hvad vi trænger til, hvorfor får vi det så ikke? Det 
kunne man jo godt spørge om, men ved at stille 
spørgsmålet, må vi indse, at vi dermed mener, at 
vi er klogere og mere indsigtsfulde end Gud, når 
det ikke går, som vi ønsker i bønnen. Når vi synes 
vi ikke får, hvad vi trænger til. Og der, hvor vi tror 
vi ved bedst, der kan det være godt at huske Ja-
kobs-brevets ord om, at vi mennesker kun er som 
’en tåge, som ses en kort tid, og så svinder bort’, 
og i forhold til denne vores korte optræden på den 
jordiske scene har vi så salmistens sande ord om 
Guds evighed fra ’før jorden og verden blev til’. Så 
lad os tro på, at Gud ved bedst, at han ved, hvad 
vi trænger til, her og nu, på lang sigt og som men-
neskehed, for det er også den tro, der gør, at vi kan 
bede ’Ske din vilje’ som en afgørende del af Fader-
vor, for hvor Guds vilje sker, kan det ikke være helt 
galt, og så kan vi se tiden, der kommer i øjnene.” 

Fra nytårsprædikenen: 


