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Om forsidens milde juletræ

Adventsgudstjeneste i Mjolden

Forsidemotivet er maleriet ”Juletræ” fra 1946 af Christine Swane, der var søster til Johannes Larsen og levede fra 1876 til
1960. Maleriet hænger til hverdag på Statens Museum for
Kunst og er valgt til forsiden, fordi juletræet forekommer ægte
og prunkløst, som en god jul gerne må være, så fokus er på
det sande: at Guds søn blev født og samværet med dem, man
holder af. Med håbet om, at en form for juleglæde må indfinde sig i alle hjem, ønskes alle i sognene en glædelig jul. Ian

Familiejulegudstjeneste for børn
Også i år skal der være en særlig familiejulegudstjeneste for
børn i de to sogne. Det bliver i Døstrup Kirke i juleferien tirsdag
d. 19. december kl. 18.30, hvor alle fra begge sogne, uanset alder, der har lyst til at være med, er velkomne. En gruppe af børn
går ind med lys og opfører juleevangeliet, sådan som det plejer
at være. Vi håber på god opbakning til en ganske særlig aften!

H.M. Dronning Margrethe 2. af Danmark:
”Reformationen har sat sig dybe spor. Dét Danmark, vi
kender i dag, kan slet ikke tænkes uden reformationen.
Dens spor er alle vegne. Det danske modersmål blev
fremherskende i kirke, samfund og skole, at der blev lagt
vægt på uddannelse og dannelse, at præsterne nu kunne gifte sig og blive familiefædre og samfundsborgere
som alle andre, samt at alle melleminstanser imellem
det enkelte menneske og Gud faldt bort, således at den
enkelte selv fik ansvaret for at kende og forstå Skriftens
ord. Reformationen har sammen med oplysningstiden i
1700-tallet og de folkelige vækkelser i 1800-tallet været
en forberedende faktor for den moderne forståelse af
samfund og individ…Det er mit håb, at Martin Luther, så
kontroversiel han også kan være, stadig vil kunne engagere og inspirere os, 500 år efter at reformatoren med sit
teseopslag igangsatte den reformation, der fik så stor en
betydning for mange mennesker, også her i Danmark.”

Søndag d. 3. december kl. 15.00 holdes der adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke, der i år får besøg af Højer Frivillige Brandværnsorkester, der består af messingblæsere. Orkesteret, der har spillet i mere end 90 år er under ledelse
af Esther Andersen. I gudstjenesten medvirker også årets
konfirmander med de ni læsninger. Der bliver også fællessang og den musikalske side af gudstjenesten bliver ganske sikkert aldeles festlig. Efter gudstjenesten serveres der
klejner og kaffe i våbenhuset, hvor alle er meget velkomne.

Pigekor synger julen ind i Døstrup

Julegudstjeneste for børnehaverne

Døstrup Kirkebio – film om familier

Det er skik, at børnehaverne, Nyskoven og Døstrup Børnehus, besøger kirken, når julen nærmer sig. Og i år kommer alle de søde børn på julebesøg i Døstrup Kirke tirsdag
d. 12. december kl. 9.30, hvor de skal høre juleevangeliet i børnehøjde. Og skulle der være nogen fra sognene, der har lyst til at være med, når børnene kommer tøffende i deres flyverdragter, så er alle velkomne i kirken
– og det er kun godt at have flere voksne til at synge med.

Efter aftale med publikummet i Døstrup Kirkebio er de to næste film af en art, hvor man ikke kan lade være med at trække
på smilebåndet. Det er to meget forskellige film, der begge
handler om, hvor kompliceret det kan være at være familie.

Julehjælp – vil du have en hånd?
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hinanden. Derfor vil det også i år være muligt at få julehjælp, hvis
man har brug for det, og bor i Mjolden Sogn eller Døstrup
Sogn. Enhver kan søge. Julehjælpen består i et gavekort til
SuperBrugsen i Skærbæk. Der søges ved at henvende sig
mundtligt eller skriftligt til sognepræsten, der vil behandle enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen skal
finde sted senest søndag d. 10. december, hvorefter ansøgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.00 vises det amerikanske komediedrama ”Little Miss Sunshine” fra 2006, der handler om en yderst speciel familie, hvor den 10-årige datter
ganske uventet skal deltage i en skønhedskonkurrence. Filmen fik ganske fortjent en Oscar for bedste originale manuskript. Familiens medlemmer har i sandhed hvert deres at slås med, men de hører sammen på godt og ondt.

En læsers tanke fra Afrika

Onsdag d. 6. december kl. 19.30 er der adventskoncert i
Døstrup Kirke ved Haderslev Domkirkes Pigekor, der er et ambitiøst pigekor med 40 sangere i alderen 12-20 år. Pigekoret
har et højt aktivitetsniveau og optræder årligt 20-25 gange i
ind- og udland ved koncerter og gudstjenester. Og nu er turen
så kommet til Døstrup Kirke, hvor koret under ledelse af dirigent Thomas Berg-Juul vil give en smuk koncert, der passer til
årstiden – det bliver så englene synger! Efter koncerten er der
kaffe og klejner i Café Laurentius. Fri entré og alle er velkomne.

Fra en af kirkebladets trofaste læsere er denne hilsen modtaget:
”Jeg er lige kommet hjem fra en studietur, hvor jeg oplevede
missionsselskabet Promissio’s arbejde i Etiopien. Turen gik ud
på at fornemme, hvad mission er for en størrelse i en nutidig
kontekst, se eksempler på udviklingshjælp og bare mærke en
helt anden kultur end vores. Studierejsen foregik på den måde,
at vi i bus kørte rundt og så Mekane Yesus kirkens arbejde. På
turen rundt havde vi hver en etiopier, som vi blev venner med,
og vi fik muligheden for at se arbejdet igennem deres øjne. På
turen lærer jeg også som det naturligste at blive spurgt af min
etiopiske ven: ”Nå, hvad er så din nådegave hjemme i Danmark?”. Det er jeg aldrig blevet spurgt om før! Nådegaver er vel
noget, der vækkes af Gud og gives til en at gøre? Dejligt som
det naturligste at blive spurgt om det! Det grunder jeg nu over!
Kresten Kragh-Schmidt, formand for Mjolden Menighedsråd”.

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 vises det tyske komediedrama
”Min far Toni Erdmann” fra 2016, der er en vanvittig, morsom og
rørende fortælling om et konfliktfyldt forhold mellem en far, der
tror, at alt kan pjattes væk og en datter, der er en fokuseret karrierekvinde. En film man ikke glemmer! I pauserne serveres kaffe,
vin og popcorn. Fri entré og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio.

Altertavlen kommer tilbage

Herreværelset byder atter ind

Altertavlen i Døstrup Kirke har siden september sidste år
været til renovering, men nu kommer den tilbage fra konserveringscentret i Vejle. Og første søndag i advent, når det
nye kirkeår begynder, skal det markeres i forbindelse med
gudstjenesten søndag d. 3. december kl. 10.00. Ved samme lejlighed tages en ny alterdug i brug, hvor Anni Due har
kneblet den smukke bort efter et særligt mønster. Der bliver
lejlighed til at se nøjere på det hele og efter gudstjenesten
serveres der hjemmelavede æbleskiver og kaffe i Café Laurentius, hvor alle er meget velkomne. Og samtidig skal der
lyde en stor tak til billedhuggeren Jens Galschiøt, hvis smukke krucifiks har prydet Døstrup Kirke i altertavlens fravær.

Herreværelserådet glæder sig over den store opbakning og
indbyder atter til frokost i Herreværelset i konfirmandstuen
onsdag d. 13. december, onsdag d. 17. januar og onsdag d.
21. februar. Alle gange er det kl. 12.00 med tilmelding senest mandagen før. Det varer en times tid og tilmelding kan
foretages til alle medlemmer af herreværelserådet (se info
nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand og
der betales på dagen, hvor alle mænd i alle aldre fra begge
sogne er hjerteligt velkomne. Venlig hilsen herreværelserådet

Herreværelserådet:
Broder Johansen, Forballum ..............................
Jens Anker Clausen, Ottersbøl ...........................
Kristian Jakobsen, Døstrup ..................................
Jeppe Knudsen, Drengsted ................................
Ian Ørtenblad, sognepræst .................................

7475 4259
7475 2964
7475 4209
4035 8645
7475 4106

Kyndelmissegudstjenester
I begyndelsen af februar er det atter kyndelmisse, hvilket bliver
markeret i begge kirker, nemlig fredag d. 2. februar kl. 17.30
i Døstrup Kirke og søndag d. 4. februar kl. 17.30 i Mjolden
Kirke. Det bliver to lysgudstjenester, hvor kirkerne er oplyst
af levende lys på smukkeste vis og hvor årets konfirmander
og andre børn bærer 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
gudstjenester, der plejer at være en stemningsfuld oplevelse.

Fælles nytårsgudstjeneste

Høsten blev båret ind og Zakæus klatrede op i træet for at kunne se Jesus.

Nytårsdag, mandag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårsgudstjeneste i Døstrup Kirke. Efter gudstjenesten, der
giver lejlighed til at reflektere over tiden, både den, der
går og kommer, vil der være kransekage og mousserende vin i Café Laurentius. 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!

Reformationen begyndte i Haderslev allerede i 1527, hørte sogneudflugtsdeltagerne i Haderslev Domkirke inden turen gik til springvandet i Christiansfeld.

Lær de nye salmer bedre at kende!
Inden for det sidste år er der kommer to nye tillæg til ”Den
Danske Salmebog”, der kom i 2003 og i begge kirker har
man indkøbt ”100 Salmer” og ”Kirkesangbogen”. Og selvom der allerede er sunget flittigt fra begge tillæg, bliver
der nu mulighed for at lære nogle af de nye salmer bedre
at kende, når der afholdes (identiske) salmesangsaftener
i Mjolden Kirke tirsdag d. 6. februar kl. 19.00 og i Døstrup
Kirke torsdag d. 8. februar kl. 19.00. Der bliver præsentation af salmerne og deltagerne kan også være med til at foreslå, hvad vi skal synge. Det vil også blive drøftet, hvad nye
salmer kan i forhold til gamle salmer. Kaffe undervejs til at
holde stemmerne varme og alle næb er meget velkomne.

Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter:

”Efter Luther-festen kommer nu hverdagen, hvor vi
som protestantisk kirke på et mere fundamentalt plan
skal videreføre det reformatoriske projekt: den teologiske kamp og det løbende opgør med vores egen
tradition…Reformationen var både en teologisk og
sproglig reformation. Det bør mane til eftertanke. Den
fornyelse af kristendommen, der kom til udtryk i reformatorernes arbejde med oversættelser og nydigtede salmer, fortæller, hvor essentielt det er, at kirken
til stadighed formår at tale på et levende sprog...En
modig luthersk fejring af kirken burde netop handle
om at tage det hårde, men livgivende opgør med tidligere teologiske forestillinger formuleret i et religiøst og
mytologisk sprog, der ikke længere for alvor kan give
evangeliet meningsfuldt videre til nutidens menighed.
Eller som ligefrem af og til – som en slags nutidens latin – kan være en regulær forhindring for evangeliets
udbredelse. Derfor må man håbe, at festen nu munder ud i det egentlige fornyelsesarbejde: at give det
sekulariserede menneske et stærkt, kristent, religiøst
sprog igen. Det er den helt store udfordring i vores luthersk-evangeliske folkekirke fremover, og det er eneste vej frem, hvis kristendommen fortsat skal overleve
i Danmark som mere end en stolt, historisk tradition.”

Sogneliv siden sidst

Konfirmanderne kommer vidt omkring og ser meget på deres fredagsture: Harreslev og Flensborg, Ribe Domkirke, Haderslev Domkirke og Christiansfeld.

Fastelavnsgudstjeneste for alle børn

Indsamling i kirken

Søndag d. 11. 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 meget velkomne og for forældre og børnenes faddere er sådan 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 pladsen foran kirken.
Der vil være noget at spise og drikke for de små og der vil være
kaffe til de voksne. Ved særligt dårligt vejr rykker vi indenfor.
Det koster ikke noget at være med og alle er meget velkomne!

Som det er tradition i kirken, og som en naturlig del af at være
kirke, samles der ved særlige lejligheder ind, når der er gudstjeneste. Således blev der i forbindelse med høstgudstjenesterne
indsamlet kr. 1.300,00 i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke blev
der indsamlet kr. 465,00 – 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.

Deltagerne i jagtgudstjenesten i Mjolden Kirke blev modtaget med fakler.

Anna Libak, journalist og forfatter:
”I sidste ende mener jeg ikke, at det er folkekirken, der
skal laves om. Det er derimod folket. For danskerne er
blevet kirkefremmede og mener hele tiden, at kirken
gør alt muligt galt og er uvedkommende for dem. Men
sandheden er, at kirken har strakt sig endog meget langt
for at komme folket i møde. Hvad mere kan den gøre?...
Vi er fremmede over for patosen og højstemtheden...Vi
er bange for at blive til grin, hvis vi overgiver os til de
store følelser. Men folkekirken er et af de få steder, hvor
du kan få lov at sidde i stilhed og hengive dig til højtideligheden og reflektere over, hvad det vil sige at være
menneske og sat her på jorden. Der har folkekirken et
tilbud, som jeg har svært ved at se findes andre steder.”

Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår af
kirkebladets billeder. I september blev der afholdt sogneudflugt, der gik til Haderslev Domkirke med frokost i Hejlsminde
inden et honningkageforsødet ophold i Christiansfeld. Senere
blev der holdt høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke, hvor
konfirmanderne og Zakæus medvirkede. I Mjolden Kirke blev
der holdt høstgudstjeneste for voksne, hvor der blev prædiket om efterår, hybenhjerter og fuldendelse af livet, hvorpå
der blev serveret gammeldags æblekage. Og i anledning af
reformationsjubilæet var der først gudstjenesteudflugt til Ribe
Domkirke, hvorefter der afholdtes reformationsgudstjeneste
både i Mjolden Kirke og Døstrup Kirke, begge steder med ost
og Luther-dråber. Og Herreværelset har to gange slået dørene
op og haft fulde huse. Der har været vist film i Døstrup Kirkebio og i U-bio. 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 en kongejagt, sneleoparder, spurve og fluer. Det har været et begivenhedsrigt efterår.

Kirkespejl af en stille tid
I Døstrup Kirke er Chawn Mastrup Nedergaard Jensen blevet
døbt. I år er der 10 konfirmander, alle fra Døstrup Sogn, og de er
kommet godt i gang med deres undervisning og fredagsturene.

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

www.voreskirke.dk

Den gammeldags æblekage kunne nydes udenfor efter høstgudstjenesten i Mjolden Kirke, og enkelte fandt en god plet i oktobersolens varmende stråler.

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

December
Søndag d. 3. december
1. s. i advent
Døstrup: 10.00 Se i bladet
Mjolden: 15.00 Se i bladet
Søndag d. 10. december
2. s. i advent
Døstrup: 10.30 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Tirsdag d. 26. december
Anden juledag
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen
Søndag d. 31. december
Julesøndag
Døstrup: Ingen
Mjolden: Ingen

Februar
Fredag d. 2. februar
Kyndelmisse
Døstrup: 17.30 Lysgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Januar

Søndag d. 4. februar
Seksagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: 17.30 Lysgudstjeneste

Tirsdag d. 12. december
Julegudstjeneste for børnehaverne
Døstrup: 9.30
Mjolden: Ingen

Mandag d. 1. januar
Nytårsdag
Døstrup: 16.00 Nytårsgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Søndag d. 11. februar
Fastelavn
Døstrup: 10.00 Boller og kaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 17. december
3. s. i advent
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 7. januar
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 18. februar
1. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Tirsdag d. 19. december
Familiejulegudstjeneste
Døstrup: 18.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 14. januar
2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 25. februar
2. s. i fasten
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

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

Søndag d. 21. januar
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

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

Søndag d. 28. januar
Septuagesima
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

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

