Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker
Maj

Marts
Søndag d. 5. marts
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Torsdag d. 13. april
Skærtorsdag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 7. maj
3. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Konfirmation

Søndag d. 12. marts
2. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Menighedsmøde
Mjolden: Ingen

Fredag d. 14. april
Døstrup: 16.00 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 14.30 Liturgisk gudstjeneste

Fredag d. 12. maj
Bededag
Døstrup: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00
Mjolden: Ingen

Søndag d. 19. marts
3. s. i fasten
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen
Søndag d. 26. marts
(sommertid begynder)
Midfaste
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde

April
Søndag d. 2. april
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: 11.00 Guldkonfirmation
Mjolden: 9.00 Guldkonfirmation
Søndag d. 9. april
Palmesøndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 16. april
Påskedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30
Mandag d. 17. april
Anden påskedag
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen
Søndag d. 23. april
1. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 14.00 Andreas Melchiorsen
Søndag d. 30. april
2. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen
Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester, foredrag og diverse
arrangementer. Ring på tlf. 7475 7215
og gør det gerne dagen før.

Døstrup
Mjolden

Lørdag d. 13. maj
Dagen før 4. s. e. påske
Døstrup: 10.00 Konfirmation
Mjolden: Ingen
Søndag d. 14. maj
4. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30
Søndag d. 21. maj
5. s. e. påske
Døstrup: tur til Læk
Mjolden: tur til Læk
Torsdag d. 25. maj
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00
Søndag d. 28. maj
6. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Læs om:
•
•
•
•
•

Foredrag om reformationen
Foredrag om holocaust
Forårskoncert med sang
Bededag med varme hveder
Gudstjenestetur til Sydslesvig
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Kirkeblad

Om forsidens Golgata

Foredrag om Luther og reformationen

Foredrag om kz-lejre og holocaust

Forsidens papirklip er udført af forfatteren Anne Broberg Knudsen og forestiller den del af langfredag, hvor Jesus hænger på
korset på Golgata. Det er tankevækkende, at Jesus hænger
alene uden røverne ved sin side, for det fremhæves på den
måde, hvor ensom og forladt Jesus har følt sig på korset. Men
på et tidspunkt lagde han sit liv i Guds hænder og lod ske, hvad
der måtte ske. Og således skal vi atter fejre, at graven var tom
og at ingen behøver at føle sig ensom eller forladt. God påske!

Reformationen fandt sted i 1517, hvorfor de 500 år fejres landet over og hos os holdes der torsdag d. 23. marts kl. 19.00
foredrag i Døstrup Kirke under overskriften ”Reformationen og
om at finde hjem”. Foredraget holdes af cand. pæd. phil. Karen Vinter Ringsmose, der vil være kendt af mange i sognet,
hvor hun er vokset op i præstegården. Der vil blive fortalt om
baggrunden for reformationen og om, hvad der drev Luther
til at slå sine 95 provokerende teser op på døren til Wittenberg Slotskirke i 1517. Reformationen er den protestantiske
kirkes vugge, hvorfra den rejser sig og bliver til den folkekirke, vi kender i dag. Men ville Luther være tilfreds med vores
kirke og samfund i dag? Ydermere oversatte Luther Det Nye
Testamente til tysk, så alle kunne læse, hvad der stod. Luther
tilførte kristendommen en frihed, som var ny. Den frihed gennemsyrer vores samfund i dag. Men var det mon meningen?
Luther rystede folk dengang og kan stadig ryste folk med sine
direkte og ind imellem ligefrem vulgære udtalelser. Det bliver
et interessant og levende foredrag og som Karen Vinter Ringsmose udtrykker det: ”Jeg glæder mig til at komme hjem”. Kaffe
undervejs og alle er meget velkomne til en spændende aften.

Fortællingen om jødeudryddelsen er for vigtig til at blive glemt,
da det aldrig må gentages. Og derfor holdes der torsdag d. 27.
april kl. 19.00 foredrag i Døstrup Kirke under overskriften ”Husum-Schwesing – en koncentrationslejr i grænselandet”. Foredraget holdes af historiker og museumsinspektør Jens-Christian Hansen, der kommer fra Døstrup, hvor hans familie stadig
bor. Foredraget vil fortælle om nazisternes kz-lejre med fokus
på dem, der har været tæt på os, fx i Ladelund, for i efteråret
1944 indrettede SS en kz-lejr i nogle forfaldne barakker nær
landsbyen Schwesing ca. 50 kilometer fra den dansk-tyske
grænse. I foredraget fokuserer Jens-Christian Hansen særligt på
danskerne, der blev deporteret til Husum-Schwesing og deres
hverdag i kz-lejren. Foredraget rundes af med at perspektivere
danskernes fangeerfaring til deres centrale rolle i efterkrigstidens retsopgør og problematiske erindringskultur. Der vil også
blive vist billeder. Jens-Christian Hansen har speciale indenfor
besættelsestiden og særligt de danske kz-fanger. Til dagligt
er Jens-Christian Hansen museumsinspektør ved Museerne
i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet. Kaffe
undervejs og alle er meget velkomne til en tankevækkende aften.

Nyt hold mini-konfirmander
Så begynder i uge 11 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 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 onsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Man er altid
velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Børnene er klar med lys i Mjolden Kirke. Også lyskorset blev tændt.

Lars Jødal, hospitalsfysiker:
Hans Anker Jørgensen, salmedigter:
”Min tro er mit livsgrundlag, der dels består af en
indre overbevisning om, at jeg er elsket af Gud, og
dels af en opfattelse af, at jeg ikke behøver at frygte døden. For jeg er sikker på, at der findes en Gud,
et Himmerige og et liv efter døden. Det tror mange
videnskabsmænd ikke, og de bruger netop videnskaben som argument for deres ikke-tro. For mig er det
derimod lige modsat. Jeg er også videnskabsmand,
og jeg ser netop i naturlovene en regelmæssighed
og en lovmæssighed, der ikke ville være der, hvis
alt var tilfældigt. Tværtimod er der overalt i universet – fra atomer til planeter og solsystemer – en orden og en systematik, som for mig er et udtryk for
både Guds enorme skaberværk og store overblik.”

Kirkespejl

Kyrie og gloria

I Døstrup Kirke er Johan Drachmann Haag blevet døbt og
på Døstrup Kirkegård er Sigurd Juul Fauerby blevet begravet.

Fra påskedag til og med trinitatis søndag vil det liturgiske
led kyrie og gloria indgå ved gudstjenestens begyndelse.

”Livet og alt, hvad det rummer, er en vidunderlig gave, som jeg siger tak for, og som jeg har ansvar for. Den, som jeg siger tak til og står til ansvar
over for, kalder jeg min Gud og skaber. Det sker tit,
at jeg svigter mit ansvar, at jeg altså synder og må
bede om tilgivelse. Det centrale i min kristne tro er
så, at intet i verden, hverken liv eller død, og heller
ikke mine svigt, kan skille mig fra ’Guds kærlighed
i Kristus Jesus, vor Herre’, som Paulus siger det. For
mig er der ikke nogen konflikt mellem troen og det
moderne, videnskabelige verdensbillede. De fleste videnskabsfolk mener jo også, at de har et ansvar. Men
det er faktisk ikke noget, de ved, men noget, de tror.”

Sølvbryllup i kirken?
Som bekendt er det i Sønderjylland en smuk skik, at man kan
vælge at fejre sit guldbryllup i kirken, enten i kirken, hvor man i
sin tid blev viet eller i det sogn, hvor man nu bor –
og måske blev man i sin tid borgerligt viet, hvilket blot giver den
kirkelige markering endnu mere mening. I dag bliver folk dog
generelt gift senere end før i tiden og selvom gennemsnitslevetiden stiger, vil antallet af guldbryllupper nok falde. Alt
dette for at udtrykke, at hvis nogen vil fejre fx deres
sølvbryllup, eller en anden markant bryllupsdag, i kirken, skal de
være meget velkomne. Bare spørg, så finder vi nok ud af det. Ian

Årets konfirmander
Kyndelmisse i Døstrup Kirke – gå i lyset med mørket!

Alle fik mulighed for at tænde lys og sætte det i lyskorset.

Jens Galschiøts lånte jernkrucifiks i stearinlysenes skær.

Forårskoncert i Mjolden Kirke

Menighedsmøder

Hvededag og bededag i Døstrup Kirke

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00 er der forårskoncert i Mjolden Kirke med Heidi Gjelstrup Klinge, der er kendt fra mange musikalske sammenhænge, fx Soul Ladies. Der vil blive sunget
og fortolket kendte sange og der vil også blive sunget salmer, både gamle og ganske nye. Det bliver en smuk aften,
hvor publikum også får mulighed for at røre stemmebåndene. Der er fri entré til koncerten, efter hvilken, der serveres et
glas vin. Alle er er meget velkommen til en fin og lys aften.

Hvert år inviterer det enkelte menighedsråd til et menighedsmøde for at fortælle om, hvad der foregår i sognet inden for
kirkens område. Menighedsrådsformanden og præsten fortæller om året, der er gået, om igangværende arbejder og om
tanker for fremtiden. Kirkens økonomi bliver også kort vendt
og der er mulighed for at stille spørgsmål. Menighedsmødet
i Døstrup Kirke afholdes søndag d. 12. marts og i Mjolden
Kirke afholdes det søndag d. 26. marts. Begge steder sker det
i forlængelse af gudstjenesten og begge steder bydes der på
sandwich, sodavand og kaffe. Venlig hilsen menighedsrådene

Bededag d. 12. maj kl. 9.00 serveres der varme hveder og
morgenkaffe i Café Laurentius i Døstrup Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 9.30. Bønnen er en vigtig del af troslivet
som den måde, vi kan henvende os til Gud på med vore egne
ord og inderste tanker. Som Martin Luther har sagt det: ”Bøn
handler ikke om at overvinde Guds modvilje, men i stedet
om at gribe fat i hans enorme villighed”. Alle fra begge sogne
er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Menighedsrådsmøder
Hvert år holder det enkelte menighedsråd et antal møder,
der alle er offentlige, men måske kan have enkelte lukkede punkter. Til disse møder er alle interesserede velkomne. I Døstrup Sogn holdes møderne i konfirmandstuen
og i Mjolden Sogn holdes de hos de enkelte menighedsrådsmedlemmer. Datoer for møder kan ses af kirkernes
hjemmeside og i BLADET. Venlig hilsen menighedsrådene

Guldkonfirmationer
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilbagevendende begivenhed og i år er der guldkonfirmationer søndag d. 2. april kl. 9.00 i Mjolden Kirke og kl. 11.00 i Døstrup
Kirke. Efter begge gudstjenester serveres der en kop kaffe,
så der bliver lejlighed til at hilse på guldkonfirmanderne. Alle
er meget velkomne til disse gudstjenester, der ingenlunde
er ”private”, men derimod er søndagen, hvor sognene kan
byde deres ”gamle” konfirmander varmt velkommen tilbage!

Årets konfirmationer er helt undtagelsesvis og af gode grunde
fordelt på to dage. I Mjolden Kirke holdes konfirmationen søndag d. 7. maj og i Døstrup Kirke lørdag d. 13. maj. Konfirmanderne, der her ses på besøg i St. Jürgen-Kirche i Flensburg, er:
Mjolden Kirke:
Carsten Matthiesen, Præstegårdsvej 22, Mjolden
Lukas Styker Nielsen, Tingvej 19, Brøns
Døstrup Kirke:
Louise Bonnichsen, Povlskrovej 44, Overby
Nicole Lundgaard, Søndervej 2, Døstrup

Gudstjenesteudflugt til Sydslesvig
I lighed med de forgangne års ture bliver der atter arrangeret
en gudstjenesteudflugt, nemlig søndag d. 21. maj, hvor turen
går til den danske kirke i Læk i Sydslesvig. Mange vil kende
Læk som Leck og som stedet med gode spisesteder. Men
der er i byen også en dansksindet menighed, der tilmed har
sin egen kirkebygning. Siden 2013 har menighedens præst
været Henriette Gosvig Knudsen, der også vil være dagens
prædikant. Der er afgang med bus fra Mjolden Kirke kl. 8.50
og fra Døstrup Kirke kl. 9.00. Efter gudstjenesten giver det en
kop kaffe sammen med kirkens menighed og så er vi hjemme senest kl. 13.00, måske før. Det er nødvendigt med tilmelding, der foretages til Ian. Der er plads til 50 i bussen.

Sogneliv siden sidst
Siden har der i Døstrup Kirke været adventskoncert med Treenighedskirkens Drengekor og da det nærmede sig jul fik
Døstrup Kirke besøg af Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og
så blev der holdt julegudstjeneste for børn med smukt harpespil ved Nanna Hansen og – med stor tak til Ivan Falk
– discokugle. I Mjolden Kirke blev der holdt en festlig nytårsgudstjeneste og samtidig uddeltes 20*C+M+B+17+mærkater. I Døstrup Kirke har der to gange været kirkebio og som
noget nyt også U-bio; dette vil blive gentaget til efteråret.
I begge kirker har der været kyndelmissegudstjenester med
børn, der bar lys ind. I Mjolden Kirke har Den Diakonale Duo
haft deres debut. Der har også været fastelavnsgudstjeneste. Så alt i alt har der været meget godt sogneliv og menighedsrådene og sognepræsten modtager altid gerne forslag.

Indsamling i kirken

Birgitte Rosager Møldrup og Morten
Fester Thaysen, begge sognepræster:
”I den forstand bliver det kristne fællesskab noget andet end det religiøse fællesskab. Er det religiøse fællesskab forbeholdt de bevidst religiøse, er det kristne
fællesskab for alle. Hvor det religiøse fællesskab lukker sig om sig selv, åbner det kristne fællesskab sig ud
mod alle. Det kristne fællesskab insisterer ligefrem på
at have forbindelse med det folkelige fællesskab. Herude er der så mange forskellige måder at se livet på.
Nogle har fuld gang i livet. Andre er gået i stå. Nogle
har succes. Andre har svært ved at få dagligdagen
til at hænge sammen. Nogle gange er forskellene så
store, at man synes at leve i forskellige virkeligheder.
Men at sige, at der ikke længere findes noget fællesskab ude på landet, passer ikke. Fællesskabet findes.
Uanset hvem der bor på stedet, er de alle fælles om
at tilhøre Gud. Alene af den grund er det værdifuldt,
at kirken er der. For er den der ikke længere, er der
ikke længere det sted, hvor folk kan holdes fast på,
at de har noget sammen på trods af forskellene. Så
kan de i ro og mag vende ryggen til hinanden. Lukke dørene til deres huse og være fløjtende ligeglade
med, at naboen ikke kan få dagligdagen til at hænge
sammen. Kirken på landet har derfor en vigtig rolle
at spille. Når skolerne og butikkerne ikke længere er
der, er fællesskabet ikke synligt, som det har været.
Alle kunne se det, da børnene kom på skolen, og de
voksne købte ind hos købmanden. Når disse naturlige
mødesteder ikke længere findes, får fællesskabet det
svært. Så svært, at det nogle gange synes at være
blevet væk. Kirkens rolle er at genfinde det. Den skal
ikke genfinde det, fordi det kunne være hyggeligt. Den
skal heller ikke genfinde det for at skabe mere aktivitet og adspredelse for folk. Den skal alene være med
til at genfinde fællesskabet, fordi fællesskabet evangelisk set er en begrundelse i sig selv. Hvordan det
folkelige fællesskab leves, må være forskelligt fra sted
til sted. Det er sikkert ikke lige nemt alle steder. Folkelige fællesskaber kan til tider være anstrengende.”

Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 468,00 i Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kirke blev
der i de samme dage indsamlet kr. 1.507,00 til samme gode
formål. 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.

Børnene er klar til at bære julelys ind i Døstrup Kirke.

Sogneadresser
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

Nanna Hansen gav med sit spil gudstjenesten et poetisk-magisk skær.

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 ultimo maj
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.
Fotografer i dette kirkeblad: Sognepræsten.
Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

Denne aften fik kirkens apsis et ganske nyt udtryk!

www.voreskirke.dk

