
Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Marts
Søndag d. 1. marts  
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30  
Mjolden: 9.00   

Søndag d. 8. marts  
3. s. i fasten
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 15. marts
Midfaste
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 22. marts  
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: tur til Renbæk Kirke
Mjolden: tur til Renbæk Kirke

Søndag d. 29. marts
(sommertid begynder)
Palmesøndag    
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

April
Torsdag d. 2. april      
Skærtorsdag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 3. april  
Langfredag
Døstrup: 16.00 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 14.30 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 5. april     
Påskedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Mandag d. 6. april     
Anden påskedag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 12. april    
1. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 16. april    
Dronningens fødselsdag
Døstrup: 17.00 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. april  
2. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Guldkonfirmation 

Søndag d. 26. april    
3. s. e. påske
Døstrup: 10.30 
Mjolden: Ingen   

Maj
Fredag d. 1. maj       
Bededag
Døstrup: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 3. maj        
4. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation

Søndag d. 10. maj
5. s. e. påske
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Se dagspressen

Torsdag d. 14. maj    
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: Se dagspressen
Mjolden: Se dagspressen

Søndag d. 17. maj      
6. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 24. maj    
Pinsedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Mandag d. 25. maj   
Anden pinsedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 31. maj   
Trinitatis søndag
Døstrup: 10.00 Guldkonfirmation     
Mjolden: Ingen

 

Kirkebilen, Frifelt Taxi, 
kører til gudstjenester og 
arrangementer. Ring på 
tlf. 7475 7215 og gør det 
gerne dagen før. 
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Kirkeblad
Døstrup
      Mjolden

Læs om:
 
• Koncert med klezmer
• Gudstjeneste i Renbæk
• Dronningens fødselsdag
• Bededag med varme hveder



Sogneindsamling 2015 
Søndag d. 8. marts kl. 10.00 deltager Døstrup og Mjolden 
Sogne i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende indsamling. 
Man mødes i konfirmandstuen i Døstrup Præstegård, hvor 
man får udleveret rute, indsamlingsbøsse og legitimations-
skilt. Man er velkommen til bare at møde op, når der skal 
samles ind, men hvis muligt, må man meget gerne melde sig 
på forhånd til Bodil Bertelsen på 5099 8939 eller til sogne-
præsten. I år går de indsamlede midler til de kvinder i verdens 
fattigste lande, der lider under fysisk og psykisk vold samt 
diskrimination, de kvinder, hvis rettigheder bliver trådt ganske 
under fode. Læs mere www.noedhjaelp.nu. Vel mødt lokalt! 

Om forsiden – om tro og tvivl
Kirkebladets lidt barske forside er af den italienske maler  
Michelangelo da Caravaggio (1571-1610) og er tænkt som 
en kommentar til den standende debat om Jesu opstandelse 
– se også det længere citat af Ole Jensen. Forsidens motiv 
er disciplen Thomas, der ikke vil tro på, at Jesus er opstået 
fra de døde, før han får lov at stikke sin finger i siden på 
ham. Da Thomas så møder den opstandne Jesus og der-
for bekender sin tro på ham, siger Jesus til Thomas: ”Du 
tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og 
dog tror.” (Johannes 20,24-29). I påskens prædikener vil tan-
ker om tro og tvivl blive vendt. Hvornår tror vi og hvad kan 
vi tvivle på? Og hvad kan vi ikke tvivle på? Glædelig påske!
 

Hvededag og bededag i Døstrup
Bededag fredag d. 1. maj kl. 9.00 serveres der varme hve-
der og morgenkaffe i sideskibet i Døstrup Kirke inden guds-
tjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er blevet en god tradi- 
tion, fælles for sognene. Bededags kendetegn, bønnen, er 
en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os 
til Gud på, med vore egne ord og inderste tanker – ligesom 
vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne 
er meget velkomne og vil man springe kaffen over og kom-
me direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

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.

Indsamling i kirken 
Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 556,00 i Mjol-
den Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kirke blev 
der samme dage indsamlet kr. 1.669,50 til samme gode for-
mål. Og ved kyndelmissegudstjenesterne 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.

Årets konfirmander
Årets konfirmation afholdes søndag d. 3. maj i begge kirker, og 
årets forventningsfulde konfirmander, der ses her i bladet, er:

Mjolden Kirke:
Nicole Outzen, Randerupvej 72, Mjolden
Oliver Wind Iversen, Præstegårdsvej 7, Mjolden

Døstrup Kirke:
Anne Lene Hansen, Bygaden 8, Døstrup
Edith Vodder Gjelstrup Mikkelsen, Søndervej 8, Døstrup
Dorthea Ørtenblad-Andsager, Bygaden 37, Døstrup
Emma Kjær Lind, Søndervang 40, Skærbæk 
Lars van Ittersum, Vinumvej 37, Vinum
Johannes Lausten Latter, Landevejen 31, Døstrup
Tony Nicolaj Falk Paulsen, Landevejen 19, Døstrup
Espen Hahn Atzen, Landevejen 56, Døstrup
Niels Rieck, Landevejen 15, Døstrup
Martinus Strange Lund, Bygaden 20, Døstrup 

Nyt hold mini-konfirmander 
Så begynder i uge 12 et nyt hold mini-konfirmand for sogne-
nes børn i 3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle 
gode timer sammen i konfirmandstuen og kirken. På den 
måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere 
fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det 
også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, 
som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt 
og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet 
bliver tirsdag eller torsdag eftermiddag og det endelige tids-
punkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Ian

Guldkonfirmationer
Fra de små til de grå! For i år er der guldkonfirmation i Mjolden 
Kirke søndag d. 19. april kl. 10.00 og i Døstrup Kirke søndag 
d. 31. maj kl. 10.00. Begge søndage serveres der en kop kaf-
fe efter gudstjenesten, så der bliver lejlighed til at hilse på 
guldkonfirmanderne. Alle er velkomne til disse gudstjenester.

Konfirmanderne i den tyrkiske moske i Esbjerg.

Konfirmanderne på besøg i Slesvig Domkirke.

Konfirmanderne er klar til at bære lys ind i Døstrup Kirke.

”Uden folkekirken ville det være svært at fastholde 
kristendommen som kulturbærende faktor i Dan-
mark. Derudover er folkekirken leveringsdygtig i den 
ritualisering, der betyder så kolossalt meget selv for 
moderne mennesker. Folkekirken er den, der i vores 
samfund leverer det, man kalder overgangsriter. Det 
er folkekirken, vi tyer til, når vi fødes. Det er folkekir-
ken, vi tyer til, når vi har en opfattelse af at gå fra at 
være barn til at være ung. Det er folkekirken, vi tyer 
til, når vi binder vores liv til en anden. Endelig er det 
folkekirken, vi tyer til, når vi skal graves tre meter ned 
under den danske muld. Det er afgørende, at det er 
en institution, der holder os fast. Folkekirken er præ-
get af en åbenhed, som kommer mange forskellige 
menigheder i møde. Både dem, der sidder der hver 
søndag, og de mange, der kommer i kirken til begi-
venheder, vi alle passerer. Endelig er folkekirken med 
til at fastholde os på, at der ved siden af det materielle 
er en spirituel dimension i det menneskelige liv. Der-
for er folkekirken for mig en fundamental institution.”

Jørn Henrik Petersen, professor og dr. phil.: 

En blomsterhilsen fra børnene i 2015 til børnene fra 1915 på årsdagen.



Gudstjeneste i Renbæk Kirke  
Sidste år blev Renbæk Kirke indviet som en ny og spæn-
dende del af Renbæk Statsfængsel – og som en ny kirke 
i Tønder Provsti. Kirkebygningen indeholder også samtale-
værelse og siddeområde som udtryk for tankerne med hu-
set. Det er A. P. Møller Fonden, der har muliggjort kirken, 
hvor altertavlen er af Arne Haugen Sørensen. For at opleve 
denne kirke i funktion arrangeres der søndag d. 22. marts 
en udflugt til Renbæk Kirke, hvor Ian vil forestå en guds-
tjeneste. Der er afgang med bus fra Mjolden Kirke kl. 9.15 
og fra Døstrup Kirke kl. 9.25 – og vi er hjemme igen ca. 
kl. 16.00, da der efterfølgende er kaffe og kage i Renbæk. 
Det er grundet omstændighederne nødvendigt med tilmel-
ding, der foretages til Ian – og der er plads til 50 deltagere. 

Forårskoncert i Mjolden Kirke
Torsdag d. 28. maj kl. 19.00 er der forårskoncert i Mjolden 
Kirke, hvor duoen Cha-Ron vil spille, synge og fortælle. Duoen 
spiller den stadig mere afholdte klezmer, som er jødisk folke-
musik, der primært er dansemusik, men som også kan være 
vemodig. Duoen består af saxofonisten Charlotte Andersson 
og pianisten Ronen Thalmay, der begge spiller, synger og 
er efterkommere af immigranter fra starten af 1900-tallet. 
Sammen optræder de med svenske folkeviser, jødiske ca-
baretsange, danske revyperler, amerikanske evergreens og 
klezmerhits. De skiftes elegant til at tage rollen som solist el-
ler akkompagnatør og programmet krydres med fortællinger 
om immigrantlivet, stærke følelser og humoristiske anekdo-
ter. Der er med andre ord lagt op til en meget spændende 
og musikalsk aften, hvor der er fri entré og hvor der efter-
følgende serveres et glas forårsvin. Alle er meget velkomne!

Dronningen fylder 75 år
I anledning af at H. M. Dronning Margrethe 2. fylder 75 år 
torsdag d. 16. april vil der den dag blive holdt en festguds-
tjeneste i Døstrup Kirke kl. 17.00. Som Danmarks stats-
overhoved er dronningen forpligtet til ifølge Grundlovens 
§ 6 at være medlem af folkekirken og sammen med fol-
ketinget udgør dronningen også kirkens øverste myndig-
hed, men er ikke dens overhoved, for et sådant har vi ikke. 
Udover fejringen af et afholdt statsoverhoved, er det også 
kendt, at dronningen har stor interesse i kirken og har tro-
en som et ståsted i livet – udover familien og traditionen. 
Samme dag arrangerer Døstrup Forsamlingshus festfælles-
spisning kl. 18.00 (se nærmere i BLADET), hvilket festguds-
tjenesten vil blive afpasset efter. Alle er meget velkomne!

Dronningen deltog i indvielsen.

”Opstandelsen diskuteres. Forståeligt nok. Den stri-
der mod ’tidsånden.’ Men tidsånden er temmelig 
dum. Fornuften er klogere. Den kan ganske vist ikke 
forklare opstandelsen, men den kan bringe os tæt-
tere på... Skal vi tro på ’gudsrigets’ komme, hører 
det med at forvente en forvandling af verden, hvor 
alt ondt, al lidelse og død, er blevet til intet. Egent-
lig er dette ikke mere mærkeligt og mirakuløst end 
skabelsen og opretholdelsen. Alligevel kan vi ikke 
sådan simpelthen bare ’tro’ på det, ramt af tidsån-
den som vi er. Vi har mistet troens umiddelbarhed. 
Men vi kan gøre noget andet. Beslutte os til at vil-
le lade os det sige. Holde fast på kirken og holde 
os selv fast på at bruge gudstjenesten, så vi ikke 
glemmer det kristne budskab. Hvorfor? Fordi der er 
mindst lige så store forståelsesproblemer forbundet 
med at afvise det som at tro det. Mister jeg det dy-
rebareste, mit barn, skal ingen komme og fortælle 
mig, at min sorg kan forklares udtømmende med, 
at forældrekærlighed er opstået for artens over-
levelses skyld eller som en social vedtagelse. Min 
sorg er ikke på skrømt, den kan ikke relativeres. 
Enten er universet - og dermed tilværelsen - uden 
mening og tilværelsen trøstesløs. Og så er sorgen 
og kærligheden illusioner. Eller også har Gud Fader 
med gudsriget og opstandelsen bekræftet kærlig-
heden som universets evige mening og endemål. 
Og det sidste er ikke mindre fornuftigt end det før-
ste. Alligevel vånder tidsånden sig og siger, det er 
for utroligt. I dette moderne dilemma anbefaler jeg, 
at vi udsætter forståelsen. Den må vente, eventuelt 
helt til vi skal ’se ansigt til ansigt’. Vi giver afkald på 
troens umiddelbarhed og nøjes med den beslutte-
de ’tro’. Det er en foreløbig og prunkløs - hvad skal 
vi kalde den - tro/ikke-tro. Men den er ikke så ringe, 
som det lyder. I al sin ikke-umiddelbarhed kan den 
lejre sig i sindet som en trygheds- og håbshorisont 
over vort liv. Det er vi mange, der erfarer. ’Jeg tror, 
hjælp min vantro.’ Så er det heller ikke sværere.” 

Ole Jensen, dr. theol. og forfatter: 

Charlotte Andersson og Ronen Thalmay.

Renbæk Kirke står klar som en naturlig og velkommen del af Renbæk Statsfængsel.



”Noget af det bedste ved kristendom er budskabet 
om, at vi er Guds børn. Det giver os en tilknytning og 
minder os om, at noget er højere og større end os 
selv. Det er enormt væsentligt i forståelsen af kristen-
dommen, for det giver en forklaring på, hvor små vi i 
virkeligheden er. Vi er ikke frit svævende i universet, 
men fastholdt i et forhold til Faderen, som er vores 
Gud og har givet os livet som gave. En gave, vi har at 
forvalte så godt som muligt. Det har Jesus bekræftet 
og gjort meningsfuldt med ordene om, at vi skal elske 
vores næste som os selv. Jeg vil vove at påstå, at det 
er det væsentligste udsagn om det at være kristen. 
Nemlig, at der ikke er tale om en udelukkelse af no-
gen, men at man som kristen skal elske alle. Det sy-
nes jeg er enormt væsentligt og fint i kristendommen.”

Ulf Pilgaard, skuespiller og komiker:

Sogneliv siden sidst
Siden sidst er adventstiden blevet markeret med en gudstje-
neste i Mjolden Kirke, hvor konfirmanderne læste de ni læs-
ninger i fin vekselvirkning med Midt Syd Kantori og i Døstrup 
Kirke har Tønderkoret afholdt adventskoncert med sang, spil 
og causeren. Da det nærmede sig jul fik Døstrup Kirke besøg 
af Specialbørnehaven Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og så 
blev der holdt julegudstjeneste for børn, hvor der blev rejst 
med troens tidsmaskine. Juleaften forkyndtes det, at den fred, 
som blev født med Jesus, overvinder den ufred vi mennesker 
kan lave og have med os selv og vort. I Mjolden Kirke blev 
der holdt en festlig nytårsgudstjeneste med tanker om at ryd-
de op i sit liv. På helligtrekongers søndag uddeltes mærkater 
med 20*C+M+B+15. I Døstrup Kirke har der to gange været 
kirkebio, ligesom der har været gudstjeneste for børn med 
røgelse og citrusmyrra. Og i begge kirker har der været kyndel-
missegudstjenester med konfirmander, der bar lys ind. Der har 
været fastelavnsgudstjeneste og så har Kirsten Elisabeth Chri-
stensen holdt et spændende foredrag i Mjolden Kirke om ma-
leren Cranach den ældre. Så alt i alt har der været meget godt 
sogneliv og sognepræsten modtager altid gerne gode forslag.

Så skal der bæres lys ind i Mjolden Kirke.

Lyskorset er tændt i Døstrup Kirke ved kyndelmisse.

Sognepræst:
Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag. 

Menighedsrådsformænd:
Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk 
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk 

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer ultimo maj 2015.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad:
Susanne Olesen, Dorthea Ørtenblad-Andsager,  
Lars Detlef, sognepræsten med flere. Tak!

 Sogneadresser

Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

www.voreskirke.dk

Kirkespejl
På Mjolden Kirkegård er Elisabeth Schmidt, Lillian Lisa  
Vibeke Johansen og Peter Gotfred Johansen blevet begravet. 
På Døstrup Kirkegård er Gyde Marie Petersen blevet begravet 
og fra Døstrup Kirke er Peter Henry Jønsson, Kathrine Han-
sen og Inge Lise Hansen blevet bisat. Ære være deres minde!  
  

Pippi svinger køllen – mon tønden holder?

Maja, Mette-Line og Hans Christian fik kroner på.

De voksne varmer sig med en kop kaffe i vinterkulden.


