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Reformationsgudstjenester hos os
Reformationsjubilæet bliver fejret over hele landet og i mange 
andre lande, men også i vore egne sognekirker skal det mar-
keres, hvorfor der holdes reformationsgudstjenester i Mjolden 
Kirke søndag d. 29. oktober kl. 10.30 og i Døstrup Kirke tirs-
dag d. 31. oktober kl. 19.00. Her vil der blive sunget salmer 
af Martin Luther samt den meget smukke salme ”Når du vil” 
fra 2015 af danske Holger Lissner, hvis salme er blevet en til 
mange sprog oversat reformationsjubilæumssalme. Prædike-
nen vil også belyse reformationen historisk-dogmatisk ligesom 
der vil blive set på reformationens betydning for den måde, 
vi er kirke og troende på i dag, 500 år efter, hvilket måske gør 
sig mere gældende, end vi er klar over. Efter gudstjenester-
ne vil der blive serveret Luther-vin fra Tyskland og Luther-øl 
fra Ribe Bryghus med lidt knas til. Alle er meget velkomne!

Folkemøde i Ribe – også for dig! 
I forbindelse med marke-
ringen af 500-års jubilæet 
for reformationen afholder 
Ribe Stift folkemøde i Ribe 
d. 12.-15. oktober, hvor 
alle sejl er sat til. Folkemø-
det er således en ganske 
overvældende buket af 
foredrag, samtalesaloner, 
koncerter og musikalske 
oplevelser. De forskellige 
ting foregår rundtom i Ribe 
og alle er velkomne til det 
hele og tanken er, at folk 
fra hele stiftet i de dage 
valfarter til Ribe. Program 
for dagene ligger i våben-
husene og mere kan læses 
på www.folkemødeiribe.dk  
og der skulle være noget for de fleste. Som arrangører-
ne pointerer, er det ikke kun en historisk begivenhed, 
der fejres, men hele 500 års reformation, der markeres.

Gudstjeneste i Ribe Domkirke – tag med!
Som en del af det andetsteds omtalte folkemøde i Ribe, hol-
des der søndag d. 15. oktober kl. 10.00 gudstjeneste i Ribe 
Domkirke, hvor domprovst Jens Torkild Bak prædiker. Vi ar-
rangerer en fælles deltagelse i denne særlige gudstjeneste, 
hvortil der er afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.50 og fra Døstrup 
Kirke kl. 9.00. Flere praktiske oplysninger tilflyder de tilmeld-
te direkte. Tilmelding til Ian på 7475 4106 senest søndag 
d. 8. oktober. Alle er meget velkomne til en festlig søndag.

Om forsiden – og om reformationen
Forsiden består af to motiver, der tager afsæt i, at man i år 
i mange lande fejrer reformationen, der fandt sted i 1517, 
da Martin Luther talte imod pavekirkens misbrug. Det mere 
kunstneriske motiv til venstre er folkekirkens officielle reforma-
tionsjubilæumslogo og er udarbejdet af billedkunstner Maja 
Lisa Engelhardt, der selv siger om idéen bag logoet: ”Logoet 
skulle ikke være et portræt af Luther eller et billede af hans 
teser. Derimod ville jeg lave et symbol, som har at gøre med 
det forhæng, som Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind 
til det allerhelligste, og dét, som han efter opstandelsen river 
bort og træder frem fra som den nye pagt – som et lys, en 
flamme eller en klinge”. Det næste motiv med Luthers tydeli-
ge kontrafej er en fordanskning af det tyske logo for jubilæet, 
hvorfor det er sort, rødt og gult. Læs mere her i bladet om, 
hvordan jubilæet fejres både i Ribe og på vore egne kanter.

”Når vi nu fejrer 500 året for reformationen, skal vi have 
dette for øje. At vi i den evangelisk-lutherske kirke er 
forpligtet – ikke på at gøre alt, som Luther foreskrev – 
men på fortsat at reformere kirken. Det vil sige bevare 
kirken levende og åben og lydhør i forhold til evangeli-
ets budskab og ikke forfalde til at misbruge den magt, 
som kirken – det vil sige vi kristne – muligvis kunne få 
over andre, fordi vi er forvaltere af traditionen og kir-
ken i dag. Kirken skal fortsat reformeres, sagde Luther. 
Den overskrift kan man sætte op over hans kirkeforstå-
else. Luther selv så ikke reformationen som noget, der 
fandt sted én gang for alle. Og blev afsluttet for flere 
århundreder siden. Han så reformationen som noget, 
der hele tiden må finde sted. For kirken er i sit væsen 
en levende størrelse og som sådan i bevægelse. Stivner 
den i en bestemt form, dør den. At kirken fortsat skal 
reformeres betyder, at vi, som kirke hele tiden er for-
pligtede på at fortolke kristendommen ind i den tid, der 
er vores. Ind i nutiden. Fortolke og formidle det kristne 
budskab i et nutidigt sprog i en nutidig sammenhæng.”

Anette Foged Schultz,  
studenterpræst i Horsens:

Sommergudstjeneste i kirkehistoriske Forballum både ude og inde.

Herreværelserådet:
Broder Johansen, Forballum  .............................  7475 4259
Jens Anker Clausen, Ottersbøl  ..........................  7475 2964
Kristian Jakobsen, Døstrup  .................................  7475 4209
Jeppe Knudsen, Drengsted  ...............................  4035 8645
Ian Ørtenblad, sognepræst  ................................  7475 4106

Herreværelset – så er der serveret!
Som skitseret i sidste kirkeblad er der nu nedsat et herrevæ-
relseråd bestående af Broder Johansen fra Forballum, Jens 
Anker Clausen fra Ottersbøl, Kristian Jakobsen fra Døstrup 
og Jeppe Knudsen fra Drengsted plus sognepræsten. Så nu 
bliver dørene slået op til Herreværelset i konfirmandstuen i 
Døstrup Præstegård til frokost, hvor alle mænd i alle aldre fra 
begge sogne er meget velkomne. Så der inviteres hermed til 
herrefrokost onsdag d. 4. oktober kl. 12.00 (tilmelding senest 
mandag d. 2. oktober) og onsdag d. 15. november (tilmelding 
senest mandag d. 13. november). Det varer en times tid og 
tilmelding kan foretages til alle medlemmer af herreværelserå-
det (se nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og 
vand, og der betales på dagen. Vi glæder os til at se jer mænd 
og håber på god opbakning. Venlig hilsen herreværelserådet

Alle helgens dag med lystænding
Alle helgens dag, søndag d. 5. november, vil der i gudstjene-
sten blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i det for-
gangne år. Dette gælder begge kirker og som det er blevet skik 
vil der være mulighed for at tænde et lys i lyskorset for at min-
des dem, der har været lys i vore liv, og således er det en guds-
tjeneste for alle, der har mistet og for alle, der tænker over livet 
og døden. Teksten, der skal prædkes over, er saligprisningerne.

K
IR

K
 &

 K
LØ

G
T.d

k



Gågudstjenesten bød på strabadser og smukke strækninger inden vi kom ud i det fri på turen, der gik fra Ottersbøl gennem Mjolden Skov og til Mjolden Kirke.

Døstrup Kirkebio - mennesker mødes
Så byder Døstrup Kirkebio på to gode film, der handler om, 
hvordan mødet med andre mennesker kan få stor betydning.
 

 

Torsdag d. 5. oktober kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) vises den 
danske ”Forbrydelser” fra 2004, der handler om et møde mel-
lem to kvinder, hvor den ene er ny fængselspræst og den anden 
er indsat; førstnævnte spilles af Ann Eleonora Jørgensen, der er 
aktuel i DR’s store efterårssatsning, dramaserien ”Herrens Veje”, 
og sidstnævnte spilles af den altid fremragende Trine Dyrholm.

 
Torsdag d. 23. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet) vises  
den engelske film ”I, Daniel Blake” fra 2016, der vandt Den 
Gyldne Palme i Cannes i 2016. Filmen handler om en 59-årig 
enkemand, der bliver kastebold i systemet og undervejs møder 
en enlig mor, der heller ikke har det let. I pauserne serveres kaf-
fe, vin og popcorn. Det koster ikke noget og alle er velkomne i 
Døstrup Kirkebio til et par gode aftener, der giver stof til eftertanke!

U-bio med en stærk film for de unge
Tirsdag d. 7. november kl. 19.30 vises der atter film i U-bio, 
hvor filmene er udvalgt til de unge, men hvor alle er velkomne. 
Denne gang vises den spansk-mexicanske film ”Pans labyrint” 
fra 2006. Filmen har den 12-årige Ofelia som hovedperson, 
der med sin højgravide mor og militante stedfar kommer på 
noget af et eventyr, men genremæssigt er der tale om drama, 
fantasy og gys. Det er en stærk film med uforglemmelige sce-
ner, hvorfor man skal være fyldt 15 år for at måtte se filmen. 
Der er sodavand og popcorn undervejs. Det koster ikke noget 
og alle, der har mod på det, er meget velkomne til U-bio!

Indsamling til Danmarks fattige
Giv en hånd og hjælp, når 
Kirkens Korshær søndag  
d. 26. november indsamler 
til Danmarks fattige i forbindelse med deres landsindsamling.  
Med indsamlingen støttes hjemløse, fattige og udsatte menne-
sker i Danmark af Kirkens Korshær, der i over 100 år har hjulpet 
mennesker i nød. På varmestuer og herberger tilbydes omsorg, 
et trygt sted at sove og et måltid mad. Ensomme, misbruge-
re og psykisk sårbare mennesker kan få støtte og rådgivning. 
Udsatte børn og unge kan få varmt tøj og en skolemadpakke.  

Enhver hjælp gør en forskel, og hvis du deler den opfattel-
se, at alle mennesker har værdi, så meld dig gerne som ind-
samler til Ian på 7475 4106. Vi mødes i konfirmandstuen  
kl. 11.45, hvor indsamlingsbøsse og rute udleveres og af-
leveres igen senere på dagen. Nærmere orientering gives. 
Læs eventuelt mere på www.danmarkmodfattigdom.dk. Ian Sommergudstjeneste i naturhistoriske Tevring både ude og inde.

Altertavlen i Døstrup Kirke

Bare rolig - sådan kommer den restaurerede altertavle ikke til at se ud!

Døstrup Menighedsråd med suppleanter har i august været 
på besøg på Vejle Konserveringscenter, hvor vi kunne se, hvor 
langt de var kommet med restaureringen af Døstrup Kirkes 
altertavle. Det var en meget spændende dag, hvor vi hør-
te om alle de processer altertavlen skulle igennem, før den 
var klar til at blive sat op i kirken igen, hvilket vi håber sker 
inden jul i år. Vi har fået meget mere forståelse for, hvor-
for det vil tage mindst 1½ år at få den restaureret. Vi er nu 
gået i gang med prædikestolen og himlen over den. Restau-
reringen af de to dele vil ske delvis på konserveringscentret 
og delvis i kirken. Vi håber på et resultat alle vil glæde sig 
over. Ragnhild Dixen, formand for Døstrup Menighedsråd



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 november.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad:
Rikke Roager (kobberbrudepar), Leonardo Espina (hjemløs), 
Rita Truelsen, Anette Lautrup, Renate Krog og sognepræsten.

 Sogneadresser

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

Sogneudflugten til østkysten
Så er bussen fuld, når der lørdag d. 23. september afholdes 
sogneudflugt, hvor turen i anledning af reformationsjubilæet 
går til Haderslev Domkirke og Christiansfeld, der er grundlagt 
af Brødremenigheden og udpeget som verdenskulturarv. Der 
er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup 
Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden. 
Vi glæder os til en oplevelsesrig og god dag. Udflugtsudvalget

Kirkespejlet viser livets gang
I Døstrup Kirke er Milan Sejr 
Ørsted-Lauritzen, Sebastian 
Andersen Holm, Vilja Johanne 
Løbner Hansen og Jonas Maj- 
enborg Eriksen blevet døbt og 
i Mjolden Kirke er Frida Marie 
Strandby Schmidt blevet døbt. 
I Drengsted er Karla Marie 
Valentin og Tom Mauritzen 
blevet viet. I Døstrup Kirke 
har Renate og Hans Ivar Krog 
fejret kobberbryllup (se foto) 
– og Esry Sofie og Poul Mar-
tin Knudsen samt Rita Elin 
og Egon Westergaard har fej-
ret guldbryllup samme sted. 
Fra Mjolden Kirke er Thorkild Demuth og Erik Øgaard Oksen 
blevet bisat. Fra Døstrup Kirke er Tom Mauritzen blevet bisat. 
Og så har de nye konfirmander taget hul på deres konfirma-
tionsforberedelse, så tag godt imod dem på kirkebænken.

Siden sidst i de to sogne
Som det er skik er der hen over sommeren afholdt fire guds-
tjenester uden for de normale kirkerum. Det foregik først i 
telt på Døstrup Sportsplads med mini-konfirmander, hvor det 
handlede om ikke at dømme og hvor mini-konfirmanderne 
gav den som ta-ta-damer, posedamer, bandemedlemmer og 
næstekærlige. Derefter var der gudstjeneste i Forballum, hvor 
budskabet var, at huset skal fyldes og hvor Knudsen, Grundtvig, 
Luther og Pave Benedikt blev indkaldt som vidner. Og så var der 
gudstjeneste i Tevring med ord om urskov, skudhuller og om, 
at der er frit lejde hos Gud. Og til sidst var der gågudstjeneste, 
hvor der blev gået små fem kilometer fra Ottersbøl til Mjolden 
Kirke gennem og langs Mjolden Skov, en smuk tur. På billeder-
ne kan ses både kørestol og barnevogn som billede på kirkens 
budskab, der lyder hele livet og favner fra vugge til grav. Til alle 
gudstjenesterne var der fin opbakning, god stemning og flotte 
kaffeborde. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!

Mini-konfirmanderne legede i livstræets krone og lod alle skue de blå horisonter og kvinden slap ved Jesu indgriben for at blive stenet og gik tilgivet bort.

”Denne 500-årsmarkering er en anledning til glæde over 
alt, hvad vi hår fået givet i vores samfund og kirke, og det 
er anledning til at fortælle historie, og opdage, at histo-
rien kan fortælles på mange måder: Hvad betød refor-
mationen? Idet vi opdager, at historien ikke kan fortælles 
som en sort-hvid historie i vindere og tabere, den rene 
lære kontra alle de formørkede kættere og vantro. Idet 
vi opdager, at det samfund og den kirke vi har i dag, 
har rødder i strømninger og tanker, som vi troede, vi selv 
havde opfundet, så får vi også et blik for vores nutid og 
måske endda et håb for vores fremtid. Fordi vi ser, at 
ting kan forandre sig og reformeres, og at der er flere 
veje at gå. Og vi risikerer at opdage, at det, vi tror er 
så helt specielt for os og vores måde at tænke på her 
i Danmark, er noget vi deler med andre mennesker ud 
over hele jorden…I den reformatoriske bevægelse er den 
inderste kerne genopdagelsen af nåden. Nåde. Dette 
gamle glemte ord, som måske er lige præcis det, vi skal 
tage med os fra 2017. Det betyder, at livet og tilgivel- 
sen er givet os - ikke som noget vi har gjort eller skal 
gøre os fortjent til og præstere og evaluere os frem til 
– det er givet af nåde, og skal gives videre til medmen-
nesket frit, af kærlighed. Det er den inderste bevægelse 
- i trosforholdet, i reformationen, i Luthers tænkning...!”

Marianne Christiansen, 
biskop over Haderslev Stift:

Høstgudstjenester for store og små 
Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første for børn 
holdes i Døstrup Kirke søndag d. 24. september 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 velkom-
ment og frivilligt. Den næste for voksne holdes i Mjolden Kirke 
søndagen efter, nemlig d. 1. oktober kl. 10.00 og efter denne 
gudstjeneste er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høst-
gudstjenesterne er for alle, der har noget at takke for og som 
ikke opfatter det gode i deres liv som en selvfølge – og selvom 
gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget 
velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

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 jagtguds-
tjeneste, nemlig mandag d. 13. november kl. 19.00. 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 gule ærter  
i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

September

Søndag d. 3. september  
12. s. e. trin.
Døstrup: Ingen   
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen 

Søndag d. 10. september  
13. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

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

Søndag d. 24. september
15. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
   for børn og familier
   Kirkesodavand
Mjolden: Ingen

Oktober

Søndag d. 1. oktober 
16. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.00 Høstgudstjeneste
  mest for voksne
  Kirkekaffe og æblekage

Søndag d. 8. oktober 
17. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 15. oktober   
18. s. e. trin.
Døstrup: tur til Ribe Domkirke
Mjolden: tur til Ribe Domkirke

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

Søndag d. 29. oktober
20. s. e. trin.
(Sommertiden slutter☺)
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Reformation

Tirsdag d. 31. oktober
Reformationsdag
Døstrup: 19.00 Reformation
Mjolden: Ingen

November

Søndag d. 5. november
Alle helgens dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 12. november   
22. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Mandag d. 13. november 
Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste  

Søndag d. 19. november
23. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 26. november
Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30

 

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

“Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle fjende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.”
 
Martin Luther 1528, DDS 336 v. 1


