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Om forsidens påskeliljer
Forsidens motiv er udført af kunstneren Gretchen Hancock, 
der bor i staten Washington i USA’s aldeles nordvestligste hjør-
ne. Motivet er den påskelilje, som vi ved forårstid finder både 
i have, grøft og skov, en blomst, der ikke er så krævende og 
som gerne spreder glæde, hvor den kan komme til det. Det 
må også være derfor, at Grundtvig har tilegnet en af sine større 
påskesalmer til netop denne blomst, ”Påskeblomst! hvad vil du 
her?” fra 1817. I salmen kaldes påskeliljen en ”bondeblomst fra 
landsbyhave”, der giver farve til Jesu ligklæde i linjen ”Springer 
klart af gule lagen livet frem med påskedagen?”. Også skær-
torsdags nadver henvises der til med linjen ”Påskeblomst! en 
dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger”. Og for os er spørgsmå-
lene ligeså aktuelle, som de var for Grundtvig. Og vi tør tro, at 
den tomme grav også giver fylde til vores liv. Og også til os ræk-
kes det gule bæger frem, søndag efter søndag. God påske! Ian

Nyt hold mini-konfirmander 
Så begynder i uge 11 et nyt hold mini-konfirmand for sogne-
nes børn i 3. klasse. Vi har nogle gode og sjove timer sam-
men i konfirmandstuen og i kirkerne. På den måde er mi-
ni-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med 
kirken og med hvad den står for. Og børnene får mulighed 
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 torsdag efter-
middag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke 
børn, der vil være med. Tilmelding inden 7. marts. Man er altid 
velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Forårskoncert i Mjolden Kirke 
Det skulle have været sidste forår, men en graviditet ”kom i 
vejen” og bedre undskyldning findes næppe. Men i år skal 
det være, så onsdag d. 18. april kl. 19.00 er der forårskon-
cert 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 stemme-
båndene. Der er fri entré til koncerten efter hvilken der serve-
res et glas vin. Alle er er meget velkomne til en fin og lys aften.

Menighedsmøder i begge kirker
Hvert år inviterer det enkelte menighedsråd til et menigheds-
møde 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 endelig om tanker for fremtiden. Kirkens økonomi bliver 
også kort vendt og der er mulighed for at stille spørgsmål. 
Desuden vil der blive refereret fra den andetsteds omtalte 
visionsdag. Menighedsmødet i Døstrup Kirke afholdes søn-
dag d. 4. marts og i Mjolden Kirke afholdes det søndag d. 
11. marts. Begge steder sker det i forlængelse af gudstje-
nesten og begge steder bydes der på sandwich, sodavand 
og kaffe. Vi håber på god opbakning og vilje til at tale om 
kirkelivet i vore sogne. Venlig hilsen menighedsrådene

Mindeord og takkeord
Sidst i januar døde Ejnar Nielsen Schmidt fra Ottersbøl, 71 
år gammel, efter kort tids sygdom. Ejnar blev født i Ottersbøl 
og kom allerede som barn med i Mjolden Kirke for sammen 
med sin far at tænde op i fyret om lørdagen, så der kunne 
være varmt til søndagens gudstjeneste. Og som voksen blev 
Ejnar valgt ind i Mjolden Menighedsråd, hvor han var med-
lem i mere end 25 år, heraf langt de fleste som formand. 
Ejnar var en samvittighedsfuld menighedsrådsformand, der 
ville kirken og dens liv det bedste. Bygningerne skulle være i 
orden og medarbejderne skulle behandles ordentligt; og kom 
der nye idéer til gudstjenester og aktiviteter, så var Ejnar po-
sitivt indstillet. Ejnar har været med til at give en velholdt og 
velfungerende kirke videre til næste generation og Mjolden 
Sogn har meget at takke ham for. Ære være Ejnar Nielsen 
Schmidts minde! Mjolden Menighedsråd og sognepræsten

Hvordan med dem fra Ukraine?
I vore sogne og i vort 
område bor der ikke så 
få fra Ukraine, Polen og 
andre lande. De tilkom-
ne arbejder på gårdene 
og andre steder og en 
fornemmelse kunne vel 
være, at det er svært at 
blive en del af det sam-
fund, de er flyttet til. 
Mange af tilflytterne er 
ortodokse eller katolik-
ker og er altså kristne li-
gesom os ”indfødte” og 
derfor har det været drøftet, om vi som kirke skulle gøre noget 
for at række hånden ud, om det så er til kagebord, borscht 
(rødbedesuppe) eller gudstjeneste. Første skridt er at samle 
en gruppe, der vil arbejde videre med tankerne. Så er der 
nogen i sognene, der vil arbejde med på netop dette projekt, 
så sig det til nogen fra menighedsrådene eller sognepræsten.Konfirmanderne bar lys ind og lyskorsene blev tændt i begge kirker.



Årets konfirmander i Døstrup Kirke
I år er der som en undtagelse kun konfirmation i Døstrup Kirke, 
fordi der netop i år ikke er konfirmander i Mjolden Sogn. Konfirma-
tionen finder steder søndag d. 6. maj kl. 10.00 og konfirmander-
ne, der her ses på besøg på Museet Holmen i Løgumkloster, er:

Indsamling i kirken 
Juleaften og i juledagene blev der indsamlet kr. 453,00 og 1,52 
euro i Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kir-
ke blev der samme dage indsamlet kr. 1.177,00 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.

Hvededag og bededag i Mjolden Kirke
Bededag fredag d. 27. april kl. 9.00 serveres der varme hveder 
og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden selve guds-
tjenesten begynder kl. 9.30. Bededags kendetegn, bønnen, er 
en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os 
til Gud på med vore egne ord og inderste tanker – ligesom 
vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne 
er meget velkomne og vil man springe kaffen over og kom-
me direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Tanker fra en visionsdag
Den første lørdag i februar afholdtes der visionsdag for både 
Døstrup Kirke og Mjolden Kirke, en dag for menighedsråd, 
suppleanter, ansatte og naturligvis også vores sognepræst. Det 
foregik i Skærbæk Fritidscenter og dagen var tilrettelagt af et lil-
le udvalg bestående af to personer fra Mjolden Menighedsråd, 
to personer fra Døstrup Menighedsråd og sognepræsten. Da-
gen var delt op i et indlæg fra sognepræsten, om hvordan kir-
kerne fungerede i dag og hvilken udvikling og forandring, der 
har været i de 13 år, Ian har været præst i de to sogne. For at 
sætte tingene lidt på spidsen havde vi forberedt et lille spil, en 
meningsduel, hvor Ian stillede spørgsmål til et panel. Vi havde 
i forvejen bestemt, at der skulle være to, der var imod enhver 
form for nytænkning og to, der gerne ville udvikle kirken. Det 
faldt i god jord blandt deltagerne. Inden frokost nåede vi også 
at komme i gang i små grupper med nogle på forhånd tilrette-
lagte spørgsmål. Det sidste spørgsmål, vi havde til deltagerne, 
havde vi havde gemt til efter frokosten og det lød: ”Hvad drøm-
mer du om, der sker med din kirke de næste mange år?” - og 
det var noget, der gav diskussion i grupperne. Der kom i alt 22 
forskellige svar ind fordelt over seks forskellige emner, der var 
kirkens liv og indretning, flere børn og børnefamilier i kirken, 
flere unge i kirken, inklusion af ikke-danskere i kirkens liv, vel-
komst til nye beboere i sognet og at tro skal ikke være tabu. 
Inden for hvert af disse områder er det nu menighedsrådenes 
opgave at finde ud af, hvilke opgaver og idéer, der skal arbej-
des videre med. Til menighedsmøderne i marts er der mulig-
hed for at høre mere om visionsdagen samt at komme med 
gode idéer. Ragnhild Dixen, på vegne af visionsdagsudvalget

”Måske højmessen forløser en anden sandhed om os, 
som vi ikke kan sige os selv. Måske fordi højmessen er 
stedet, hvor alt ikke bliver udpindet og forklaret, men 
hvor både mysteriet og fremmedheden tværtimod be-
vares. Måske fordi højmessens forskellige led og de ri-
tualer, der knytter sig hertil, forløser det, vi ikke kan tale 
og debattere ihjel, men som vi alligevel har brug for; 
ja, måske kan vi endda ikke leve foruden. Og måske 
fordi højmessen med sin faste form, der for nogle synes 
så stiv og gammeldags, kan sætte os fri – som skabte 
og forløste mennesker. Frie til igen at gå ud ad kirke-
døren, ud i verden og i resten af vores liv, med frihed 
og frimodighed til at være de ganske særlige menne-
sker, vi også er. Fordi der nedenunder vores særheder 
og individuelle særpræg nu er taget hånd om det væ-
sentligste: det universelle. Vores forhold til Gud. Sætter 
vi tingene på spidsen må vi spørge, om kirkens sær-
gudstjenester i virkeligheden undergraver højmessen 
som kirkens hjerte. Hvis vi hver især venter på, at der 
rækkes ud mod os i vores særhed, der kan være define-
ret af sociale tilhørsforhold, interesser, seksualitet, køn 
eller alder, så er det klart, at vi aldrig når til højmes-
sen. For her rækkes der ud mod os som mennesker...
At insistere på højmessen er at insistere på en almen-
gyldig sandhed om mennesket og dets forhold til Gud.
Og måske var det en idé at begynde med at tage vores 
børn eller børnebørn med i kirke om søndagen – og 
ikke vente på spaghettigudstjenesten. De må gerne 
kede sig, bare de er stille imens. De må også gerne 
læse lidt i deres børnebibel undervejs og spise en kiks. 
De må gerne undre sig over sproget i salmerne og 
synes, at nadveren virker mystisk. Og langsomt ind-
fældes de i gudstjenestens led – lærer, hvornår man 
rejser sig, synger med på enkelte strofer, hører måske 
ind imellem en sætning eller to i prædikenen, som de 
funderer over…det er her ved højmessen, at menne-
skelivets uudtømmelige og gådefulde variationsrig-
dom kan rummes og belægges med almengyldige ud-
sagn om, hvad livet som skabt og forløst er for noget.”

Maria Louise Odgaard Møller,  
sognepræst og ph.d.: 

Gudstjenesteudflugt til Deezbüll
I lighed med de forgangne års 
ture bliver der atter arrangeret 
en gudstjenesteudflugt, nemlig 
anden pinsedag, mandag d. 
21. maj, hvor turen går syd for 
grænsen til Deezbüll (før Deds-
bøl), en gammel landsby, der i 
dag er vokset totalt sammen 
med Niebüll. I samarbejde 
med den lokale kirke og pastor 
Sylvia Kilian-Heins skal vi delta-
ge i en gudstjeneste i Apostel-

kirche, som middelalderkirken kaldes. Denne gudstjeneste er 
såkaldt økumenisk, hvilket betyder, at også katolikker og frikir-
ker er inviterede. Desuden er den danske menighed i Aventoft 
også inviteret til at deltage i gudstjenesten, så når vi deltager 
fra dansk side, bliver det i sandhed en grænseoverskridende 
gudstjeneste, der kan give stof til eftertanke. Efter gudstjenesten 
vil der være en kop kaffe, før vi kører hjem. Der er afgang fra 
Mjolden Kirke kl. 9.20 og fra Døstrup Kirke kl. 9.30. Og vi er vel 
hjemme ved 13-tiden. Det er nødvendigt med tilmelding, der 
foretages til sognepræsten. Pas medbringes. Sehen wir uns?

Døstrup Kirke:

Portia Nissen, Smedevej 19, Vinum
Ina Lund Svingholm Christensen, Vinumvej 44, Vinum
Severinus Jacobus Scholtens, Løgumklostervej 16, Lovrup
Maja Hellum Bartalis, Møllegade 2, Døstrup
Emma Hahn Atzen, Landevejen 56, Døstrup
Laura Hansen, Bygaden 9, Døstrup
Hans Christian Krog, Mjoldenvej 15, Døstrup
Christoffer Spangsbjerg Lautrup, Bygaden 5, Døstrup
Christoffer Arly Jensen, Lovrupvej 1, Døstrup



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 maj.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: JydskeVestkysten/Hans Christian 
Gabelgaard (Herreværelset) og sognepræsten.

 Sogneadresser

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

”Flere undersøgelser, for eksempel i forbindelse med  
dåbsgæsters oplevelse af gudstjenesten, har vist, at  
noget af det, folk husker mest og lægger mest vægt  
på ved gudstjenesten, er salmerne. Min egen  
oplevelse som sognepræst er tilsvarende, at folk igen 
og igen bliver både bevægede og tænksomme, når de 
møder salmer, der med nutidige billeder og et samti-
digt sprog sætter billeder og ord på livet, evangeliet og 
troen. Mange af os elsker de gamle salmer, og vi for-
står deres indhold, selvom det ofte er formuleret på et 
noget bedaget sprog. Men hvis vi reelt er optaget af, 
hvad folk oplever, når de møder gudstjenesten, så lad 
os et øjeblik overveje, hvilket indtryk dåbsgæster og ik-
ke-kirkevante gudstjenestedeltagere får af at gå i kirke. 
Som regel vil de opleve at synge en række salmer, der 
er skrevet i 1600-1800-tallet. Måske er der også en en-
kelt salme af K.L. Aastrup eller måske endda en salme 
af Holger Lissner fra Salmebogen, men i salmerne vil 
man oftest møde en alt andet end moderne sprogbrug. 
Som det gælder med liturgien, er det fint, at salmerne 
også har denne fortidige stemme, så de med deres po-
esi kan minde os om, at vi er trådt ind i et andet rum, 
en tradition og en større sammenhæng. Men det nær-
mer sig et forkyndelsesmæssigt svigt, hvis folk kan gå 
fra en gudstjeneste uden at synge samtidige og kendte 
ord overhovedet. Det kunne give folk det indtryk, at kri-
stendommen blev færdigformuleret for 200-300 år si-
den, og intet kunne være mere forkert. Kristendommen 
skal hele tiden aktualiseres og formuleres på ny. Det er 
derfor, vi prædiker. Det er derfor, vi fejrer gudstjeneste.”

Morten Skovsted,  
sognepræst og historiker: 

Kirkespejl 
I Døstrup Kirke er Noah Nielsen Tranegaard Andersen ble-
vet døbt. I Mjolden Kirke har Charlotte Vollesen Schweer 
og Søren Vollesen Schweer modtaget en kirkelig velsig-
nelse af deres borgerligt indgåede ægteskab. På Døstrup 
Kirkegård er Hans Christian Nehrkorn, Helena Højlund, 
Elise Højlund og Hans Jakob Hansen blevet begra-
vet. Fra Døstrup Kirke er Aksel Kristian Wind blevet bisat.  
Og fra Mjolden Kirke er Ejnar Nielsen Schmidt blevet bisat. 

Sogneliv siden sidst
Siden sidst har der i Mjolden Kirke været adventsgudstjeneste 
med de ni læsninger og Højer Frivillige Brandværnsorkester, 
der blæste alle i godt humør. Og i Døstrup Kirke har der været 
adventskoncert med Haderslev Domkirkes Pigekor og da det 
nærmede sig jul fik kirken besøg af Nyskoven og Døstrup Bør-
nehus. Og så blev der holdt julegudstjeneste for børn, hvor der 
blev prædiket over kærlighedens magi. I Døstrup Kirke blev der 
holdt en festlig nytårsgudstjeneste for begge sogne. Døstrup 
Kirkebio har to gange vist film, hvor der kunne trækkes på smile-
båndet. I begge kirker har der været kyndelmissegudstjenester 
og salmesangsaftener, hvor der blandt andet blev sunget en 
håbstango! Der har været fastelavnsgudstjeneste med festligt 
udklædte børn. Desuden har der tre gange været åbent i Her-
reværelset, både med risalmande og fødselsdagsbrunsviger. 
Så alt i alt har der været meget godt og alsidigt sogneliv og me-
nighedsrådene og sognepræsten modtager altid gerne forslag.

Kyrie og gloria
Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstje-
nesten fra påskedag til og med trinitatis søndag. Kyrie og 
gloria hører til gudstjenestens ældste led og udtrykker, 
at vi beder den treenige Gud om at forbarme sig over os.

Herreværelset byder på frokost, god snak og gensynsglæde.

U-bio – om livet som teenager
Torsdag d. 15. marts kl. 19.00 vises der atter film i U-bio, hvor 
filmene er udvalgt til de unge, men hvor alle er velkomne. 
Denne gang vises den amerikanske ungdomsfilm ”The Edge 
of Seventeen” fra 2016, der handler om den 17-årige Nadine, 
der er ret træt af tilværelsen som teenager og hun har det 
i det hele taget svært ved at skulle træde ind i voksenlivet. 

Hovedrollen spilles af Hailee Steinfeld, der blev nomineret 
til en Oscar som 14-årig i en anden sammenhæng. Filmen 
er blevet kaldt ”et sjældent autentisk og komplekst teenage-
komediedrama” og den byder både på sjov og alvor. Det er 
altså en film, som både børn og forældre kan se – man be-
høver jo ikke at sidde i nærheden af hinanden! Der er soda-
vand og popcorn undervejs. Det koster ikke noget og alle, der 
har mod på det, er meget velkomne til U-bio i Døstrup Kirke!

Guldkonfirmationer
Glædeligvis er guldkonfirmationer blevet en fast tilbageven-
dende begivenhed og i år har de to hold guldkonfirmander på 
glædelig vis lagt deres festligholdelse på samme dag. Således 
er der guldkonfirmationer søndag d. 27. maj 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 gudstje-
nester, der ingenlunde er ”private”, men er søndagen, hvor sog-
net byder sine ”gamle” konfirmander varmt velkommen tilbage!



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Marts
Søndag d. 4. marts    
3. s. i fasten
Døstrup: 10.30 Menighedsmøde
Mjolden: Ingen

Søndag d. 11. marts  
Midfaste
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde

Søndag d. 18. marts   
Mariæ bebudelses dag
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 25. marts  
(sommertid begynder)
Palmesøndag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Torsdag d. 29. marts       
Skærtorsdag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Fredag d. 30. marts 
Langfredag
Døstrup: 14.30 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 16.00 Liturgisk gudstjeneste

April
Søndag d. 1. april   
Påskedag
Døstrup: 10.30 
Mjolden: 9.00

Mandag d. 2. april     
Anden påskedag
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 8. april 
1. s. e. påske
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 15. april      
2. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 22. april     
3. s. e. påske
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen 
Mjolden: Ingen

Fredag d. 27. april
Bededag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00

Søndag d. 29. april   
4. s. e. påske
Døstrup: 9.00 
Mjolden: 10.30

Maj
Søndag d. 6. maj 
5. s. e. påske
Døstrup: 10.00 Konfirmation   
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 10. maj     
Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 13. maj        
6. s. e. påske
Døstrup: 10.30 
Mjolden: 9.00

Søndag d. 20. maj      
Pinsedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Mandag d. 21. maj      
Anden pinsedag
Døstrup: Tur til Deezbüll
Mjolden: Tur til Deezbüll

Søndag d. 27. maj      
Trinitatis søndag 
Døstrup: 11.00 Guldkonfirmation
Mjolden: 9.00 Guldkonfirmation
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Statistik
2017 2016 2015 2014

Fødte 33 35 24 28

Døbte 28 32 30 32

Konfirmerede 45 44 45 46

Viede 6 4 7 9

Døde/begravede 31 37 28 31

Altergæster xx 5.900 5.900 5.700

Indsamlinger  72.607 71.327 74.910 74.277

Konfirmation 

8. april og 15. april  
På konfirmationssøndagene kan der afleveres tele-

grammer og gaver til konfirmanderne i Konfirmand-

stuen i Klittens Menighedshus i tidsrummet kl. 9.30 

- 10.45.
Menighedsrådene

Menighedsråds-
møder 2017 

i Klittens 
Menighedshus  

Lyngvig: 20/3 kl. 19.00  •  

5/5 kl. 10.00  •  12/6 kl. 

19.00  •  22/8 kl. 19.00  •  

9/10 kl. 19.00  •  20/11 kl. 

18.00

Haurvig:  13/3 kl. 19.00  •  

15/5 kl. 16.00  •  4/6 kl. 

19.00  •  28/8 kl. 17.00  •  

26/9 kl. 19.00  •  23/11 kl. 

17.00

Hvide Sande:  9/1 kl. 19.00  

•  6/3 kl. 16.00  •  22/5 kl. 

17.00  •  28/8 kl. 19.00  •   

9/10 kl. 16.00  •  20/11 kl. 

17.00

Fælles menighedsrådsmø-

de: 13/3 kl. 19.30  •  18/9 kl. 

19.30  •  20/11 kl. 19.30

Udtrækning af 100 kr’s lodseddel

NOV 2017: 500 kr. nr. 64 200 kr. nr. 60 - 210 100 kr. nr. 41 - 221 - 226

DEC 2017: 500 kr. nr. 52 200 kr. nr. 10 - 137 100 kr. nr. 252 - 270 - 299

ABCDE

Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37

Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37 Kontakt 44 51 73 37

Eget logo eller grafik kan placeres tv. for frimærke. Her kan indsættes eget logo eller grafik

I henhold til Postloven skal distributøren af brevet 
og magasinet kunne identificeres. Derfor skal der 
på breve og magasiner sendt med Bladkompagni-
et være et”frimærke” - alternativt skal der skrives 
”Bladkompagniet” i forbindelse med adressen.

Brug af Bladkompagniets frimærker:
Frimærkerne skal være 2,5 cm i højden (1-11), 
dog 3,5 cm i højden (12-14)
Frimærkerne skal placeres i øverste højre hjørne.

Ovenstående er krav fra Post Danmark for at sikre 
korrekt aflæsning af de breve, der måtte blive 
sendt retur.

Frimærkerne findes som JPG- og EPS-filer.

Seneste version af frimærkerne er fra januar 
2017.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12 13 14

Informationsmøde om sognetur  2018

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30 

Informationsmøde i Klittens     

Menighedshus om sognetur      

den 29. juli - 5. august 2018      

til Wittenberg og Wien.

Alle interesserede er velkomne. 

Kaffe á 30 kr.
Arrangører Karsten Nohns, 

Birthe Marie & Thomas Kristensen

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


