
Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

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

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!

100 salmer, nr. 822 v. 1+6

December
Søndag d. 4. december 
2. s. i advent
Døstrup:  10.30 Kirkekaffe 
Mjolden:  9.00 

Søndag d. 11. december    
3. s. i advent
Døstrup:  9.00 Gertrud Yde Iversen 
Mjolden:  Ingen

Torsdag d. 15. december  
Familiejulegudstjeneste 
Døstrup:  18.30 
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 18. december    
4. s. i advent
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  10.30 

Tirsdag d. 20. december  
Julegudstjeneste for børnehaverne
Døstrup:  9.30 
Mjolden:  Ingen

Lørdag d. 24. december  
Juleaften
Døstrup:  14.30
Mjolden:  16.00   

Søndag d. 25. december
Juledag
Døstrup:  10.30 
Mjolden:  9.00 

Mandag d. 26. december 
Anden juledag
Døstrup:  9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden:  Ingen

Januar
Søndag d. 1. januar
Nytårsdag
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  16.00 Nytårsgudstjeneste   

Søndag d. 8. januar
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup:  9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 15. januar 
2. s. e. helligtrekonger
Døstrup:  9.00
Mjolden:  10.30 

Søndag d. 22. januar 
3. s. e. helligtrekonger
Døstrup:  10.30 Kirkekaffe
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 29. januar 
4. s. e. helligtrekonger
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  17.30 Lysgudstjeneste

Februar
Torsdag d. 2. februar    
Kyndelmisse
Døstrup:  19.00 Lysgudstjeneste   
Mjolden:  Ingen

Søndag d. 5. februar 
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup:  10.30 Kirkekaffe 
Mjolden:  9.00

Søndag d. 12. februar 
Septuagesima
Døstrup:  Ingen
Mjolden:  9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 19. februar 
Seksagesima 
Døstrup:  9.00
Mjolden:  10.30 Kirkekaffe 

Søndag d. 26. februar 
Fastelavn
Døstrup:  10.00 Boller og kaffe
Mjolden:  Ingen
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Kirkeblad
Døstrup
      Mjolden

Læs om:
 
• Koncert med Laura Kjærgaard
• Koncert med drengekor i Døstrup 
• Børnejulegudstjeneste med harpe
• Døstrup Kirkebio – nu med U-bio 
• Den diakonale duo i Mjolden

Årets julegaveidé: en koncertbillet!



Drengekor synger julen ind i Døstrup  
Onsdag d. 13. december kl. 19.30 er der adventskoncert i 
Døstrup Kirke ved Treenighedskirkens Drengekor, der udgår  fra  
Esbjerg. Koret er grundlagt i 1964, består af cirka 50 drenge og 
mænd og koret betragtes som et af landets absolut dygtigste 
drengekor. Koret har medvirket i både tv og radio og har været 
på mange koncertrejser. Siden 1990 har koret været under 
ledelse af den erfarne dirigent Lone Gislinge. Koret akkompag-
neres af organist Lasse Toft Eriksen. Der vil ud over fællessang 
blive budt på et smukt repertoire, der passer til advents- og 
juletiden. Efter koncerten er der kaffe og klejner i Café Lauren-
tius. Fri entré og alle er velkomne til en ganske særlig aften.

Julegudstjeneste for børnehaverne 
Det er skik, at børnehaverne, Nyskoven og Døstrup Bør-
nehus, besøger kirken, når julen nærmer sig. Og i år kom-
mer alle de søde børn på julebesøg i Døstrup Kirke tirsdag 
d. 20. december kl. 9.30, hvor de skal høre juleevangeli-
et i børnehøjde. Og skulle der være nogen fra sognene, 
der har lyst til at være med, så er alle velkomne i kirken. 

Sydslesvigske konfirmander lagde vejen forbi de danske konfirmander.

Konfirmanderne på besøg i St. Jürgen-Kirche i Flensburg.

”I flere år har der i Danmark været et stort og tilsyne- 
ladende stabilt politisk flertal i Folketinget mod  
aktiv dødshjælp. Flertallets holdning hviler på en 
oplyst vurdering af, at den nuværende lovgivning er 
tilstrækkelig til at sikre lidende mennesker en vær-
dig død. Og at en mere aktiv indgriben end den, 
der allerede nu er mulig, tværtimod ville udgøre en 
uetisk omgang med liv og død fra sundhedsperso-
nalets side. Til gengæld er der et stort flertal i be-
folkningen, der ønsker at legalisere aktiv dødshjælp. 
Ofte forekommer ønsket at hvile på stemninger og 
en manglende viden om, hvad der reelt sker med og 
for patienten i livets sidste fase. Efter min opfattel-
se må ’en politisk forankring’ betyde, at det er op til 
folkets repræsentanter at lovgive på dette område.”

Michael Böss, lektor og forfatter:

Gospelkoncert med Laura fra X Factor 
Torsdag d. 19. januar kl. 19.30 giver Copenhagen Gospel Qu-
artet & Laura Kjærgaard koncert i Døstrup Kirke. Laura Kjær-
gaard blev landskendt i 2008, da hun i første sæson af X 
Factor fik en flot andenplads. Det har altid været Laura Kjær-
gaards passion at synge gospel og hun har en energi, indlevel-
se og et humør, der smitter helt ned på de bagerste rækker. 

I koncerten medvirker også Copenhagen Gospel Quartet, 
hvor alle sangere har en uddannelse fra musikkonservatoriet. 
Kvartetten tager udgangspunkt i den traditionelle gospel, og 
repertoiret suppleres med både nye sjælfulde fortolkninger 
af salmer og ny gospelmusik. Og publikum kan forvente at 
blive inddraget i en sprudlende og livsbekræftende koncert. 
Desuden medvirker den erfarne gospelpianist Jakob Gunner-
toft. Billetterne koster kr. 100,- og kan købes hos Salon Afro-
dite i Døstrup (kun kontant) og hos Tipskiosken i Skærbæk 
samt hos sognepræsten. Dørene vil være åbne fra kl. 18.30. 
Koncerten er som ved tidligere lejligheder blevet til i et samar-
bejde mellem Mjolden Menighedsråd og Døstrup Menigheds-
råd, hvilket har gjort den attraktive billetpris mulig. Så tag godt 
imod initiativet og vær med til en aften med rytme og glæde!

...mens Erling og de andre jagthornsblæsere gjorde sig klar.

Til jagtgudstjenesten tog konfirmanderne imod med fakler...

Familiejulegudstjeneste for børn
Også i år skal der være en særlig 
familiejulegudstjeneste for børn i 
de to sogne. Det bliver i Døstrup 
Kirke torsdag d. 15. december kl. 
18.30. Alle fra sognene, uanset 
alder, der har lyst til at være med, 
er velkomne. En gruppe af børn 
går ind med lys og opfører jule-
evangeliet, sådan som det plejer 
at blive gjort. Desuden medvirker 
den 17-årige Nanna Hansen fra Abild på harpe. Denne af-
ten er det skik, at prædikenen tager afsæt i årets tv-juleka-
lendere og årets nye af slagsen på DR, ”Den anden verden”, 
handler om to søstre, der går meget igennem og må kæmpe 
med hekse og onde stedsøstre. Vi håber på god opbakning!



Fælles nytårsgudstjeneste 
Nytårsdag, søndag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårsguds-
tjeneste i Mjolden Kirke. Efter gudstjenesten, der giver lejlighed 
til at reflektere over tiden, der både går og kommer, vil der være 
kransekage og lidt at drikke i våbenhuset. Denne gudstjeneste 
går som bekendt på skift mellem de to kirker og alle fra begge 
sogne er meget velkomne til at ønske hinanden godt nytår!

U-bio i Døstrup Kirke – en nyhed 
Døstrup Kirkebio har nu i et par år vist film, der nok var bereg-
net for voksne, men også kunne ses af unge. På opfordring 
prøves nu det modsatte, nemlig i U-bio at vise en film, der er 
beregnet for unge, men som også kan ses af voksne og min-
dre unge. Således er præmissen ridset op, når U-bio torsdag 
d. 26. januar kl. 19.30 viser den amerikanske film ”Beautiful 
Creatures” fra 2013; det er en såkaldt fantasyfilm med magi 
og hekseri, der handler om stærk kærlighed, opofrelse og li-
vets store valg. Der er sodavand og popcorn undervejs. Det 
koster ikke noget og alle, der tør, er meget velkomne til U-bio!

Døstrup Kirkebio - filmaftener
Efter jul blændes der op for femte omgang af film i Døstrup 
Kirkebio. Og den første film torsdag d. 12. januar kl. 19.00 
bliver den danske ”Adams æbler” fra 2005, en helt sær-
lig film med en perlerække af store danske skuespillere; 
filmen handler på sin helt egen humoristisk-groteske 
måde om menneskets tro og Guds nåde, om det ondes 
møde med det gode – se eller gense en vidunderlig film! 

Den næste film er ”Oscar og den lyserøde dame”, en fransk 
film fra 2009, der vises torsdag d. 9. februar kl. 19.00. Filmen 
handler om drengen Oscar, der er alvorligt syg, men på syge-
huset møder et helt særligt menneske, en fantasifuld og poe-
tisk film, der tager favntag med døden, kærligheden og troen. 
Medbring eventuelt en siddepude eller tæppe. Der vil være 
popcorn, vin og kaffe og det koster ikke noget. Alle er velkom-
ne i Døstrup Kirkebio, så tag gerne naboer og venner med!

Lyskorset ved alle helgen i Mjolden Kirke.

Sogneudflugten begyndte med en sejltur...

...der efterfulgtes af en spadserertur gennem Frederiksstad.

Den danske præst tog imod og fortalte...

...og på hjemturen blev der holdt andagt i Breklum.

Lyskorset ved alle helgen i Døstrup Kirke.

Kyndelmissegudstjenester
Når vi nærmere os februar, er det atter kyndelmisse, hvil-
ket vil blive markeret i begge kirker, nemlig søndag d. 29. 
januar kl. 17.30 i Mjolden Kirke og torsdag d. 2. februar kl. 
19.00 i Døstrup Kirke. Det bliver to lysgudstjenester, hvor 
kirkerne vil være oplyst af levende lys på smukkeste vis og 
hvor sognets konfirmander og andre børn vil bære lys ind 
ved gudstjenestens begyndelse. I løbet af gudstjenesten 
vil der være mulighed for alle for at tænde lys i kirkens 
smukke lyskors og alle er velkomne til disse gudstjene-
ster, der plejer at være en særlig stemningsfuld oplevelse.

Nu i Mjolden: den diakonale duo!
De er begge optaget af kirkeligt-socialt arbejde, diakoni. De er 
begge aktive i Mjolden Sogn. Den ene er vicegeneralsekretær 
i Blå Kors. Den anden er medlem af landsstyrelsen i Kirkens 
Korshær. Den ene er ansat. Den anden er frivillig. Den ene er 
boss. Den anden er græsrod. Men de brænder for samme sag. 
Og de arbejder på samme grundlag. Den ene er menigheds-
rådsformand og den anden er sognepræst. Så tag godt imod 
Kresten og Ian, den diakonale duo, når de mødes, fortæller 
og diskuterer i Mjolden Kirke torsdag d. 23. februar kl. 19.30. 
Alvor, sjov og glimt fra det hårde liv derude; kaffe, fri entré og 
mulighed for debat. Gå ikke glip af den diakonale duos debut!

”Ateismen, som den viser sig for tiden, er fundamen-
talistisk og entydig, og det burde være en fælles opga-
ve for alle af ånd at tilbagevise den. Men folkekirken 
er desværre det sidste bolværk, vi har tilbage mod 
åndløsheden…Det handler om, hvilket samfund vi vil 
have. Alle vores institutioner er under beskydning, og 
folkekirken går selvfølgelig ikke fri. Men folkekirken er 
et af de sidste steder, hvor der er kræfter endnu til at 
fortsætte opgøret. Vi lever derfor i spændende tider, 
hvor det afgørende slag står: Vil vi ånd, der ser os som 
mere, end vi ser os selv, eller vil vi i småt brandbart? Vil 
vi underlægge os den fundamentalistiske åndløshed, 
eller vil vi den frihed, som ånden giver? Den frihed, 
som betyder, at tingene ikke bare er enkle og afgjor-
te, men som også betyder, at der altid kan siges nyt.”

Thomas Reinholdt Rasmussen, provst:



Mjolden Kirke var smukt prydet til høstgudstjenste for voksne.

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 primo marts
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: Vibeke Strange Lund,  
Helle Arensbak (fotos af Laura Kjærgaard), Karin Lorenzen/
Digeposten (foto af Nanna Hansen) og sognepræsten.

 Sogneadresser

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

Sogneliv siden sidst
Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår af kir-
kebladets billeder. I september blev der afholdt sogneudflugt, 
der gik over Skobøl til Frederiksstad og hjem over Breklum. I 
oktober blev der holdt høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kir-
ke, hvor der blev skåret græskar over og prædiket om en ker-
ne af tro. I Mjolden Kirke blev der holdt høstgudstjeneste, hvor 
kernetemaet blev udfoldet ud fra lignelsen om Herrens vin-
gård, hvorpå der blev serveret gammeldags æblekage. Og så 
er der holdt allehelgensgudstjenester, hvor navnene på dem, 
der er gået bort i det forgangne år blev læst højt. Og i Mjolden 
Kirke har der været afholdt jagtgudstjeneste, hvor man kom 
rundt om elefanter i Mjolden Skov, insekter til middag og en 
papirnussers motorsav! Og i begge kirker er der valgt nye me-
nighedsråd, som det fremgår andetsteds. Og i Mjolden Kirke er 
der læst de ni læsninger tilsat den herligste pigesang ved Søn-
derjysk Pigekors juniorkor. Og nu venter snart den søde juletid!

Indsamling i kirken
Som en naturlig del af at være kirke samles der ved særli-
ge lejligheder ind, når der er gudstjeneste. Således blev der i 
forbindelse med høstgudstjenesterne indsamlet kr. 1.850,00 
i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke blev der indsamlet kr. 
363,50 og € 10,00 – begge steder til fordel for Folkekirkens 
Nødhjælp. Tak for disse bidrag! Næste gang der samles ind 
i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaftens dag og juledag.

Kirkespejl
I Døstrup Kirke er Isabella Vega Bundsgaard Andersen, Oscar 
Barsballe, Sofie Margrethe Okholm Hattens og Thilde Bier-
baum-Boldt blevet døbt. Og på Døstrup Kirkegård er Marie 
Wulf Jakobsen og Malene Thomsen blevet begravet. Og 
fra Døstrup Kirke er Jens Thode Jensen blevet bisat. Og på 
Mjolden Kirkegård er Berta Marie Schmidt blevet begravet. 

De nye menighedsråd 
I sidste nummer af kirkebladet blev der inviteret til opstil-
lings- og orienteringsmøder i begge sogne og i begge sog-
ne har man fundet både medlemmer og suppleanter. Såle-
des er de nye menighedsråd i de næste fire år som følger:

Efterfølgende har menighedsrådene konstitueret sig med  
Kresten Kragh-Schmidt som formand for Mjolden Menigheds-
råd og med Ragnhild Dixen som formand for Døstrup Menig-
hedsråd. De nye råd tager altid gerne imod forslag og idéer.

Fastelavnsgudstjeneste for alle børn
Søndag d. 26. februar holdes der fastelavnsgudstjeneste 
i Døstrup Kirke kl. 10.00, hvor børnene meget gerne må 
møde op i udklædning. Alle børn fra begge sogne er sær-
deles velkomne og for forældre og børnenes faddere er så-
dan 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 plad-
sen 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!

Mjolden Sogn Døstrup Sogn

Medlemmer: Medlemmer:

Kresten Kragh-Schmidt Ragnhild Dixen
Lau Grøn Nørgaard Minna Johansen
Eva Nete Harbo Nørgaard Olga Petersen
Luise Margrethe Hansen Jane Nissen
Ulla Christine Bech Bodil Steffensen

Suppleanter: Suppleanter:

Britta Hansen Grethe Betty Henriksen
Maria Hansen Peder Jacobsen
Broder Johansen Esther Tryk
Marie Rank 

Drengene tog imod.

Alteret kom til at bugne af Guds skaberværk. Jørgen og græskarret.

Høsten blev båret ind.

Julehjælp
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hin-
anden. Derfor vil det også i år være muligt at få julehjælp, 
hvis man bor i Mjolden Sogn eller Døstrup Sogn og har 
brug for det. Enhver kan søge. Julehjælpen består i et gave-
kort til SuperBrugsen i Skærbæk. Der søges ved at henven-
de sig mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der vil be-
handle enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen 
skal finde sted senest søndag d. 11. december, hvorefter 
ansøgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten


