
Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

September
Søndag d. 4. september 
15. s. e. trin.
Døstrup:  10.30 
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 11. september
16. s. e. trin.
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 18. september   
17. s. e. trin.
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 25. september 
18. s. e. trin.
Døstrup:  9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden:  Ingen

Oktober
Søndag d. 2. oktober  
19. s. e. trin.
Døstrup:  10.00 Høstgudstjeneste
 for børn og familier
 Kirkesodavand
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 9. oktober 
20. s. e. trin.
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  10.00 Høstgudstjeneste
 mest for voksne
 Kirkekaffe og æblekage

Søndag d. 16. oktober 
21. s. e. trin.
Døstrup:  10.30
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 23. oktober 
22. s. e. trin.
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  10.30

Søndag d. 30. oktober 
23. s. e. trin.
(Sommertiden slutter ☺)
Døstrup:  9.00 Camilla Eilskov Friis
Mjolden:  Ingen

November
Torsdag d. 3. november 
Hubertusdag
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  19.00 Jagtgudstjeneste  

Søndag d. 6. november 
Alle helgens dag
Døstrup:  10.30 Kirkekaffe
Mjolden:  9.00

Søndag d. 13. november 
25. s. e. trin.
Døstrup:  9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 20. november   
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup:  9.00        
Mjolden:  10.30 

Søndag d. 27. november    
1. s. i advent
Døstrup:  10.00 
Mjolden:  15.00 Adventsgudstjeneste

 

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

Sandhedens Aand er Lysets Ven,
Frihed Oplysningens Vugge,
Derfor i Mørket over den
Falskhedens Aander kun sukke;
Christus er Solen evig klar,
Derfor den Sag er Aabenbar:
Christne er Straaler fribaarne!
 
N. F. S. Grundtvig, 1860
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Læs om:
 
• Valg til menighedsråd
• Foredrag om familiefred
• Døstrup Kirkebio
• Efterårets særgudstjenester 
• Advent med pigekor



Foredrag om konflikter i familien 
Onsdag d. 16. november kl. 19.30 kommer psykolog og for-
fatter Camilla Carlsen Bechsgaard til Mjolden Forsamlingshus 
for at holde foredrag om dét at være familie, herunder de 
konflikter og brud, der kan opstå mellem mennesker, der fak-
tisk holder af hinanden, fx mellem forældre og voksne børn. 
Camilla Carlsen Bechsgaard har skrevet bøger om familiefred 
og kalder forholdet mellem (det voksne) barn og forældre for 
den ultimative relation, der er bundet tæt sammen af både 
klare idealer og store forventninger om især ubetinget kærlig-
hed. Det bliver en spændende aften om et følsomt emne, der 
gennem tiden har givet mange mennesker søvnløse nætter 
og det, der er værre. Efter et oplæg bliver der mulighed for 
spørgsmål og debat og kaffe bliver der også tid til. Familie-

konflikter kan næsten synes 
at være et livsvilkår og de er 
da også omtalt i Bibelen flere 
steder; derfor forestiller forsi-
den (af Gioachino Assereto, 
1640) Jakob, der med Rebek-
kas hjælp får Isaks velsignelse, 
hvorved Esau bliver snydt for 
sin førstefødselsret. De to film i 
efterårets kirkebio kan også ses 
i lyset af dette foredrag. Fri en-
tré og alle er meget velkomne.

Valg til menighedsråd
I november 2016 udløber valgperioden for de siddende me-
nighedsråd i både Mjolden Sogn og Døstrup Sogn. Derfor vil 
der i september 2016 begge steder blive afholdt orienterings- 
og opstillingsmøde til menighedsrådene. I både Mjolden og 
Døstrup skal der vælges fem medlemmer, og vores præst, Ian 
Ørtenblad er begge steder det sjette medlem. Præsten skal 
ikke vælges som medlem, men er ”født” medlem af menig-
hedsrådet. De, der vælges, udgør kirkens ledelse både med 
en del kirkelige opgaver og med administrative opgaver, og 
menighedsrådsmedlemmerne er med til at administrere kir-
kens kulturværdier; både bygninger, inventar og kirkegård. Vi 
ønsker, at rigtig mange vil møde op til orienterings-og opstil-
lingsmødet som afholdes i begge sogne (se nærmere omtale). 
Ragnhild Dixen, formand for Døstrup Menighedsråd
Kresten Kragh-Schmidt, formand for Mjolden Menighedsråd

...hvor kaffe og kage nydes som en del af menighedens fællesskab.Vil du være med til at tage ansvar for din kirke? Så kom til valgmøde!

Gudstjenesten afvikles i det fri og der er dækket op i laden...

Mjolden Sogns sommergudstjenste blev holdt i landsbyen mod nord.Valgmøde i Døstrup Sogn
Mandag d. 12. september kl. 19.30 holder Døstrup Menig-
hedsråd orienterings- og opstillingsmøde i sideskibet (Café 
Laurentius) i Døstrup Kirke. Sognepræst Ian Ørtenblad giver 
en orientering om livets gang i kirken, og menighedsrådsfor-
mand Ragnhild Dixen giver en orientering om menighedsrå-
dets opgaver og udfordringer. Den vigtigste opgave for os er at 
sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i 
vores sogn. Menighedsrådet informerer derefter om regler for 
opstilling og valg, hvorpå der er kaffepause. Efter kaffen er der 
mulighed for at opstille en liste med kandidater til menigheds-
rådet. Før listen laves orienterer menighedsrådet om regler for 
opstilling og valg. Vi håber, at mange vil møde op denne aften.
Ragnhild Dixen, formand for Døstrup Menighedsråd

Valgmøde i Mjolden Sogn
Tirsdag d. 13. september kl. 19.30 indbyder Mjolden Menig-
hedsråd til orienterings- og opstillingsmøde i Mjolden Forsam-
lingshus. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, 
kommende opgaver og reglerne for valget. Menighedsrådet er 
vært for en kop kaffe og efter kaffen, vil vi forsøge at lave en 
liste til medlemmer af menighedsrådet og suppleanter. Det er 
din chance for at få indflydelse på din kirke, og på, at vi har en 
god kirke ind i fremtiden i Mjolden. Stil op som kandidat – eller 
kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. Vel mødt!
Kresten Kragh-Schmidt, formand for Mjolden Menighedsråd

”Det er igennem praksis, at vi udvikler de følelses-
mæssige bånd. Det, at man er sammen og gør ting 
sammen, gør, at man får en meningsfuld relation. 
Man er ikke født til at elske sin familie, det er no-
get, man kommer til…Vi kan have ambivalente fø-
lelser over for vores familie. For samtidig med at 
vi skal være loyale og hjælpe hinanden, er vi også 
nødt til at leve med de forskellige familiemedlem-
mers særheder, selvom de kan skabe mange pro-
blemer, hvis vi vil have et nært forhold til dem”.

Karen Fog Olwig, antropologiprofessor:



Døstrup Kirkebio – menneskeliv
Så byder Døstrup Kirkebio på to gode film, der handler om 
håbefuldt livsmod og menneskers afhængighed af hinanden. 

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) vises 
den engelske ”Another year” (2010), der er blevet kaldt ”et 
stilfærdigt mesterværk om ganske almindelig mennesker”. 
Filmen følger en lille gruppe af modne mennesker og hand-
ler om venskab og omsorg, når der er problemer; en varm 
og sjov film om det liv, der kan være både svært og herligt. 

Torsdag d. 24. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet) vi-
ses den franske film ”Smagen af rust og ben”. Filmen (2013, 
tilladt for børn over 15 år) handler om to mennesker, der får 
nogle slag af livet, men som på forunderlig vis finder sammen; 
filmen er barsk og stærk og er kaldt ”en socialrealistisk perle”.  
I pauserne serveres kaffe, vin og popcorn. Det koster ikke noget 
og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio til et par gode aftener!

Alle er nået frem til gudstjenestestedet ved møllerne.

Stormflodssøjlen var dagens kors! Der kom en ordentlig byge...

Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke
Når november sætter ind som den mørke måned, vil der være 
tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er jagt-
gudstjeneste, nemlig torsdag d. 3. november kl. 19.00 – og 
denne dag er selveste hubertusdag og den hellige Hubertus 
er ifølge katolsk tradition jægernes skytshelgen. Der vil som 
altid blive blæst dygtigt og underholdende på jagthorn og hvis 
det lader sig gøre, vil der være vildtparade uden for 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. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!

Altertavlen i Døstrup Kirke 
Lige siden sidste efterårs menighedsmøde har vi fortalt om, 
at vi i samarbejde med Nationalmuseet snart skulle have 
restaureret vores altertavle og d. 12. september 2016 på-
begynder Nationalmuseet så arbejdet. Der bliver sat stillads 
op omkring altertavlen, sådan at fagfolkene kan begynde 
at forberede, at den kan blive pillet ned; og d. 19. og 20. 
september bliver den endelig demonteret, pakket og kørt 
på værksted og så ser vi først vores altertavle igen 1-1½ år 
senere. Hvis vi er meget heldige, har vi den tilbage til julen 
2017, og ellers får vi den en af de første måneder 2018. Vi 
vil jo gerne have noget pænt og helst også spændende at se 
på, når vi er i kirke, så vores sognepræst, Ian Ørtenblad er i 
gang med at finde en passende udsmykning, der kan bru-
ges i den periode. Jeg er sikker på, han nok skal finde en 
eller flere former for midlertidig alterudsmykning, vi synes om. 
Ragnhild Dixen, formand for Døstrup Menighedsråd

Alle helgens dag med lystænding
Alle helgens dag, søndag d. 6. november, vil der i gudstje-
nesten blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i 
det forgangne år. Dette gælder begge kirker og der vil 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. 

Byen har en kirke i sit byskilt - og kirke var der i Vinum den søndag!

Menigheden var klar og kom fra nær og fjern for at være med.

Og de kirkemusikalske medarbejdere var også i topform!...men så skinnede solen og gudstjenesten kunne fint fejres.



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
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 Sogneadresser

Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker www.voreskirke.dk

Advent og pigekor i Mjolden Kirke 
Søndag d. 27. november kl. 15.00, første søndag i advent, 
får Mjolden Kirke besøg af Sønderjysk Pigekors juniorkor, der 
består af 30 piger i alderen 10-12 år. Koret, der synger på et 
højt niveau og har optrådt i mange større sammenhænge, 
er grundlagt i 1994 og har siden 1997 været under ledel-
se af Mette Rasmussen, cand. mag. i musikvidenskab. Som 
det er skik læser årets konfirmander undervejs i gudstjene-
sten de ni læsninger, der er en gammel engelsk tradition, hvor 
de bibelske læsninger skildrer frelseshistorien fra skabelsen 
og til Jesu fødsel. Efter gudstjenesten er der glögg og æble-
skiver i Mjolden Forsamlingshus. Alle - børn som voksne - er 
meget velkomne! Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

Siden sidst i vore sogne 
I starten af juni blev grundlovsdag markeret i gudstjenesten, 
hvor der blev talt om frihed, folkekirke og sunget en noget 
sjælden salme (af Grundtvig) om netop kirkelig frihed. Som 
det er skik er der hen over sommeren afholdt fire gudstje-
nester uden for de normale kirkerum. Det forgik først i telt 
på Døstrup Sportsplads med mini-konfirmander, hvor emnet 
var kærlighed, så der var både hjerteballoner og en lam, der 
blev båret af sine fire venner. Derefter var der gudstjeneste i 
Ottersbøl, hvor emnet var den svære fjendekærlighed. Og så 
var der gudstjeneste i Vinum med ord om, at vi ikke selv kan 
tvinge døren op til himmerige. Og til sidst var der gågudstje-
neste, hvor der blev gået mere end fem kilometer fra Mjol-
den Kirke til det lille museum ved møllerne, hvor selv en tung 
byge ikke kunne påvirke det gode humør. Til alle gudstjene-
sterne var der fin opbakning, god stemning og flotte kaffe-
borde. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!
Og  så vil jeg tillade mig også på dette sted at takke for den sto-
re opmærksomhed i forbindelse med min runde fødselsdag, 
tak for gaver og besøg; det varmede meget. Venlig hilsen Ian  

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Mila Kramer Eichner, Alma Møller Mourits, 
Mille Eichner og Anna Eichner blevet døbt. I Døstrup Kirke er 
Sanne Bjerregaard Keller og Kristian Kruchov Storgaard samt 
Line Christensen og Eli Jepsen Gejsing blevet gift. Og i sep-
tember påbegynder de to sognes konfirmander deres konfir-
mationsforberedelse, så tag godt imod dem på kirkebænken.

De mange piger skal synge adventstiden ind i Mjolden Kirke.

Den lamme i Kapernaum havde heldigvis fire gode venner!Ballonerne er pustet op, så de er klar til at være med i teltet!

De store konfirmander mødtes med mini-konfirmanderne.

”Og vel er der ogsaa netop i vor Tid al Anledning til 
at paaminde derom, at man skal tage vare på Kjær-
ligheden. Thi naar store Spørgsmaal, der angaae 
Fædrenelandet, sætter Sjælen i Bevægelse, naar Li-
denskaberne optændes og troe sig berettigede, fordi 
de ei kjæmpe for deres eget, naar Partier danne sig 
og Partihadet udvikler sig i de stærke Kampe, da er 
det jo ene Christend[ommen] med dens milde Aand, 
med dens dybe Kjærlighed, der kan svæve ordnen-
de og dannende hen over det Forvirrede og Forvik-
lede, da er det ene den, som uden Misvisning kan 
angive, hvorhen der skal styres på Tidens vildsomme 
Vei, ene den, der kan forsone, kan lære at glemme, 
lære at haabe. Derfor, jo stærkere Stormen i Verden 
hæver sig, des mægtigere skal Kjærlighedens Aand i 
Christi Virke vise sig, at den må binde og beherske.”

D. G. Monrad, biskop og politiker (i 1849):

Høstgudstjenester for store og små 
Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første for voks-
ne holdes i Døstrup Kirke søndag den 2. oktober kl. 10.00 og 
denne høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og børnefami-
lier. 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 både velkomment 
og frivilligt. Den næste holdes i Mjolden Kirke søndagen 
derefter, nemlig d. 9. september kl. 10.00 og efter denne 
gudstjeneste serveres gammeldags æblekage. Høstgudstje-
nesterne er for alle, der har noget at takke for og selvom 
gudstjenesterne er planlagt forskelligt, er alle selvsagt meget 
velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!


