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Læs om:
 
• Pinsegudstjeneste på Døstrup Sportsplads

• Skovgudstjeneste i Mjolden Skov

• Sommergudstjeneste i Drengsted

• Sogneudflugt i september

www.voreskirke.dk

Juni
Søndag d. 1. juni
6. s. e. påske
Døstrup: Ingen 
Mjolden: 10.30 

Søndag d. 8. juni  
Pinsedag
Døstrup: 9.30 Pinsegudstjeneste på 
   Døstrup Sportsplads
Mjolden: Ingen

Mandag d. 9. juni  
Anden pinsedag
Døstrup: Ingen 
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 15. juni 
Trinitatis søndag
Døstrup: 14.00 Mette Backs
Mjolden: Ingen

Søndag d. 22. juni 
1. s. e. trin.
Døstrup: Ingen 
Mjolden: 10.00  Skovgudstjeneste
   i Mjolden Skov

Søndag d. 29. juni 
2. s. e. trin.
Døstrup: 10.00  Sommergudstjeneste
   i Drengsted
Mjolden: Ingen

Juli
Søndag d. 6. juli 
3. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Steen Tygesen

Søndag d. 13. juli 
4. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Steen Tygesen
Mjolden: Ingen 

Søndag d. 20. juli  
5. s. e. trin.
Døstrup: Ingen 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 27. juli
6. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Steen Tygesen 

August
    

Søndag d. 3. august  
7. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 10. august  
8. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 17. august  
9. s. e. trin.
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Ingen 

Søndag d. 24. august 
10. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 31. august 
11. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: Se dagspressen

 

Siden sidst
Siden sidst har der været guldkonfirmationer i begge kirker 
og der kommer fotografier af guldkonfirmanderne i næ-
ste kirkeblad. Og der har været konfirmationer med mange 
gæster i de to kirker, efter at konfirmanderne har afsluttet et 
spændende forløb med udflugter til Tønder, Løgumkloster, 
Flensborg, Esbjerg, Ribe og Nolde-museet. I Mjolden Kirke 
har der været afholdt fuglegudstjeneste med smukke ma-
lerier af Else Pia Martinsen Erz, hvor der blev prædiket over, 
hvordan fuglene forkynder om Guds skabermagt, om livet 
og døden og om ikke at bekymre sig. Også i Døstrup Kirke 
har man prøvet noget ganske nyt, da konfirmanderne af-
holdt rockgudstjeneste med budskabet om vigtigheden af 
rødder, i familien, hos venner og hos Gud; og udover at Ivan 
Falk sørgede for musik og lys denne aften, så spillede Jør-
gen Jacevicz på klaver og Per Baj på el-guitar. Desuden har 
Tønderkoret afholdt fin koncert i Døstrup Kirke og i Mjolden 
Kirke har Jens Rosendal smukt fortalt som sine salmer og 
sange under medvirken af Else og Jørgen Jacevicz. Desuden 
har der været nydt varme hveder i Mjolden Kirke på bede-
dag og der har været gudstjenesteudflugt til Rømø med 
solskin, kaffe og højt humør. Og så er de nye mini-konfir-
mander begyndt. Så der sker meget godt i vore små sogne!

Kollekter 
Påskedag blev der til KFUM & K indsamlet kr. 206,50 i Dø-
strup Kirke, og ved konfirmationsgudstjenesterne blev der til 
Folkekirkens Feriehjælp indsamlet kr. 197,50 i Døstrup Kirke 
og i Mjolden Kirke til samme formål kr. 60,-. Tak for bidraget!

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til  
gudstjenester og arrangementer. 

Ring på tlf. 7475 7215 og gør 
det gerne dagen før.Fuglegudstjeneste i Mjolden Kirke.

Årets konfirmander helt på 
toppen – af Ribe Domkirke!



Pinsegudstjeneste på sportspladsen 
I forbindelse med den årlige sportsfest i Døstrup bliver 
der søndag d. 8. juni afholdt pinsegudstjeneste på sports-
pladsen i Døstrup, og alle fra begge sogne er velkomne. 
Gudstjenesten begynder kl. 9.30 og finder sted i skøn for-
ening med morgenkaffen (der begynder kl. 9.00). I guds-
tjenesten medvirker Lisbeth Jefsen på klaver og Henrik 
Jønsson på harmonika. I gudstjenesten, hvor temaet er 
pinse og Helligånd medvirker sognenes mini-konfirman-
der. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i teltet! 

Skovgudstjeneste i Mjolden Skov
Søndag d. 22. juni kl. 10.00 holder Mjolden Sogn guds-
tjeneste i Mjolden Skov. Det vil foregå midt i skoven på 
det gamle samlingssted, flagstedet, hvor der i mange år 
blev holdt genforeningsfest i landsbyen og sommer-
bal på engen – og der vil være skiltet fra stien, der be-
gynder, hvor Ottersbølvej (mod syd) møder Randerupvej. 
Medbring gerne tæppe eller en klapstol. Og måske en 
paraply, for gudstjenesten bliver holdt under åben him-
mel. I tilfælde af dårligt vejr og tung regn afholdes guds-
tjenesten i laden ved møllegården i Ottersbøl, Ottersbølvej 
35. Og under alle omstændigheder er der efterfølgende 
kaffe og kage. Alle fra begge sogne er meget velkomne!

Konfirmation 2015
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfir-
mandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i 
Døstrup Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 3. 
maj 2015 enten i Mjolden eller Døstrup Kirke. Det gør man 
ved at give mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse/
telefonnummer senest d. 18. august. Konfirmandundervis-
ningen ligger nu på fjerde år udenfor skoletiden, det vil sige 
om eftermiddagen efter skoletid, men næste skoleår bliver 
noget anderledes på grund af den nye skolereform og fordi 
Tønder Kommune ikke har villet afgive det hidtidige antal 
fredage til undervisning. Der bliver dog tre hele fredage, 
nemlig 19. september, 14. november og 23. januar. Hertil 
kommer de eftermiddage, der bliver endelig fastlagt, når 
næste års skoleskemaer kendes. Først gang i konfirmand-
stuen bliver formentlig i uge 36. I undervisningen kommer 
vi rundt i Bibelen og tættere på nogle af de store spørgs-
mål om liv og død. Undervisningen er baseret på samtale 
og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke 
er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er 
døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke 
ved, om man egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig til 
at møde de nye konfirmander og man er velkommen til 
at kontakte mig, hvis man har spørgsmål af nogen art. Ian

Skal vi følges?
Hvis man skal vælge restaurant et sted, hvor der er mange 
valgmuligheder, er det tit sådan, at det sted vælges, hvor 
der allerede sidder nogen frem for det sted, hvor der er 
tomt. Og nogen siger, at det er på samme måde med kir-
kegangen, at det er sjovere at komme, hvor og når der er 
andre og flere. Og vi ved også, at noget af det vigtigste er 
den personlige relation, hvorfor der kun kan opfordres til, at 
man tager hinanden med til kirke, uanset om det er guds-
tjeneste, foredrag, koncert eller noget fjerde. Spørg jeres 
naboer, venner eller bekendte, om de vil med, om I skal 
tage af sted sammen. Dette gælder mange gode ting i vore 
lokalsamfund, men det gælder også kirken. Vel mødt! Ian

Præstens arbejdssituation 
Det sidste halve år har jeg været konstitueret sognepræst på 
Rømø, da min gode kollega har plejeorlov. Dette er grunden 
til, at der hyppigt har været såkaldte samlysninger, det vil sige, 
at der kun er én gudstjeneste i pastoratet. Det er også derfor 
gudstjenestelisten denne gang ikke er helt fyldestgørende. 
Men hold øje med dagspressen og hjemmesiden. Og tag  
godt imod de vikarierende præster. Tak for jeres forståelse! Ian

Sommergudstjeneste i Drengsted
Det er blevet en god tradition, at vi kommer rundt i sog-
net, når det er sommer. Og i år holder Døstrup Sogn den 
årlige sommergudstjeneste i Drengsted søndag d. 29. juni 
kl. 10.00. Der bliver slået telt op på plænen midt i Dreng-
sted og efter gudstjenesten er der kaffe og kage, og alle 
fra begge sogne er meget velkomne til kirke i Drengsted!

Sogneudflugt 2014 – tag med!
Også i år afholdes der fælles sogneudflugt, nemlig lørdag 
d. 6. september, hvor alle er meget velkomne. Der er i 
lighed med de foregående år afgang kl. 8.45 fra Mjol-
den Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 
17.00 i Døstrup og kl. 17.15 i Mjolden. I år går turen i an-
ledning af 1864 til Dannevirke og efter en god frokost til 
Slesvig Domkirke, hvor en dansktalende guide tager imod 
os. Prisen, der dækker bus, frokost og udflugtsmål er kr. 
50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sogne-
præsten (kan gøres allerede nu). På den anden side af 
sommerferien følger endnu mere information i dagspres-
sen og i BLADET. Men sæt allerede nu kryds i kalende-
ren og se frem til en dag med oplevelser og fællesskab!

”Folkekirken spiller en meget stor rolle, uden at vi, 
borgerne i Danmark, går rundt og opfatter det til 
hverdag. Den er en del af vores historie, har væ-
ret det i tusind år, og den bidrager til den måde, 
hele vores samfund er skruet sammen på. Den 
har været med til at skabe en meget stærk fælles-
skabsfølelse og social tilgang, som betyder meg-
et for vores kultur og hele vores selvforståelse.”

Marianne Jelved (R), ny kirkeminister: 

Kirkespejl
Døbt i Døstrup Kirke er Emma Grøn Keller, Mathias Tølløse 
Nielsen, Caroline van Ittersum Jørgensen, Bernhard Høhr-
mann Nissen, Knud Erik Hansen, Karla Gejsing og Esmee 
Lucia Woudina van Dolder. Konfirmeret i Mjolden Kirke er 
Rikke Roost Aabling, Søren Qvist Terkildsen, Christian Out-
zen og Anders Svendsen Bomberg. I Døstrup Kirke er Stine 
Gehrt, Aaltje Suzanna Maria Manouk Scholtens, Morten Jør-
gensen, Bernhard Høhrmann Nissen, Maria Obling Nielsen, 
Mette Hansen, Maria Beswick Skov Kristensen, Jina Hand-
berg Hovedskov, Mike Handberg Hovedskov, Mads Falk, 
Christen Bekker Christoffersen, Kevin Victor Hersom Jensen, 
Knud Erik Hansen og Jannik Wraa Stigsen blevet konfirmeret. 
I Døstrup Kirke er Edith Nissen, Ellen Margrethe Nissen, Bir-
gitte Petersen, Kjestine Lønborg, Inge Margrethe Hansen, Lis 
Grøn, Jens Jørgen Schmidt, Cornelius Schmidt, Verner Han-
sen, Hans Enemark, Nicolai Jacobsen, Arne Christensen, Jørn 
Hansen, Henning Dam og Jens Thode Jensen blevet guld-
konfirmeret. Og i Mjolden Kirke er Gerda Elisabeth Mariega-
ard, Grete Marie Jensen, Dagmar Langelykke, Annelise Jør-
gensen, Gertrud Elisabeth Lauersen, Niels Jørn Gram Jensen, 
Leif Schmidt og Børge Marcussen blevet guldkonfirmeret. 

Varme hveder i Mjolden Kirke. Sognenes gudstjenesteudflugt til Rømø Kirke.

Mjolden Kirkes glade konfirmander.

Per og Jørgen øver. Lyd og lys.  Og evangelium!

”Gudstjenesten er ikke en hvilken som helst sammen-
komst. Til forskel fra en fødselsdag eller en byfest, 
der er en fejring af et rent menneskeligt fællesskab, 
er gudstjenesten en fejring i Helligåndens fælles-
skab. I kirken deler vi ordet om, at Gud med sin le-
vendegørende ånd magter at forny den verden, han 
har skabt og kalder sin. I kirken dannes vi med an-
dre ord i et fællesskab, der giver frihed til hver enkelt 
til at leve det liv, der nu engang er vores, i familien, i 
skolen, på arbejdspladsen…Det kirkelige fællesskab 
erstatter ikke andre menneskelige fællesskaber. Det 
er et fællesskab af en anden verden, der giver os 
et vedkommende og levende håb at leve livet på.”

Elof Westergaard, ny biskop over Ribe Stift: 

Så skal den bare ha’! Konger og dronninger. Forårets friske mini-konfirmander.


