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Læs om:
 
• Adventsgudstjeneste med cello

• Adventskoncert med skønsang

• Børnejulegudstjenester

• Kirkebio med mening

• Herreværelset



Adventsgudstjeneste i Mjolden Kirke
Søndag d. 2. december kl. 15.00 holdes der adventsguds-
tjeneste i Mjolden Kirke, der i år er under medvirken af cel-
listen Stine Staub Olesen, der har spillet cello siden hun var 
syv år, har uddannet sig i flere lande og spillet med man-
ge forskellige orkestre. I gudstjenesten medvirker også årets 
konfirmander med de ni læsninger og der bliver også fælles-
sang. Alle er meget velkomne. Bemærk at gudstjenesten af-
stemmes med tændingen af juletræslyset i Mjolden kl. 16.30.

”Jeg tror på, at der findes en gud, og jeg synes, jeg 
kan mærke Ham. Troen er en god måde at styre mit 
liv på. Tidligere havde jeg oplevelsen af, at når man 
sagde, man var troende, syntes folk, at så var man nok 
også lidt dum. Men der er sket ændringer i Danmark, 
kristendommen har fået en mere fremtrædende plads, 
og det er blevet mere OK at sige, at man tror…Det, at 
vi har fået et muslimsk mindretal i Danmark, har gjort, 
at vi har skullet tænke over vores egen tro. Men også 
finanskrisen og den lurende miljøkatastrofe har bi-
draget til, at andre værdier er begyndt at fylde mere.”

Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter:

Om forsidens flettede julehjerte
Forsidemotivet er et klassik julehjerte, som gennem tiden 
er blevet flettet af flittige fingre, unge som gamle, og som 
har prydet mangt et juletræ. Julen er hjerternes fest, si-
ges det, og sandt er det, at hjerterne har en særlig tid, om 
de så banker stærkt af glæde over samværet eller tungt af 
sorg over dem, der mangler. Julehjertet er også tegn på, at 
noget godt skal fyldes i det, at der er en gave, der er god, 
der skal gives. Og gaven til alle – glade som triste – er, at 
Jesus blev født, at der kom et lys i mørket, der er for alle 
hjerter, der nu kan fyldes med kærlighed, håb og tro, som 
kan gøre en forskel. Med håbet om at en form for glæde 
må indfinde sig i alle hjem, ønskes alle en glædelig jul. Ian

Julehjælp – vil du have en hånd?
Det er en del af at være kirke, at man deler og hjælper hinan-
den. 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 behand-
le enhver henvendelse med fortrolighed. Ansøgningen skal 
finde sted senest mandag d. 10. december, hvorefter an-
søgerne får besked. Menighedsrådene og sognepræsten

Julen synges ind i Døstrup Kirke
Tirsdag d. 11. december kl. 20.00 (bemærk tidspunktet) er 
der adventskoncert i Døstrup Kirke med Løgumkloster Vokal-
ensemble, der fejrede 25-års jubilæum sidste år og består af 
meget rutinerede og dygtige sangere, der vil synge advents- og 
julesange. Koret er under ledelse af Søren Birch og undervejs 
spiller Peter Langberg på orgelet. Der bliver desuden fællessang 
og efter koncerten er der kaffe og klejner i Café Laurentius. Fri 
entré og alle er velkomne til en ganske stemningsfyldt aften.

Høsten blev fejret af børn i Døstrup Kirke og af voksne i Mjolden Kirke.

Julegudstjeneste for børnehaverne
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. 18. decem-
ber 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 til kirke, så er alle velkomne i kir-
ken – og det er kun godt at have flere voksne til at synge med. 

Indsamling i kirken – også til jul
Som det er tradition i kirken, og som en naturlig del af at være 
kirke, samles der ved særlige lejligheder ind, når der er gudstje-
neste. Således blev der i forbindelse med høstgudstjenesterne 
indsamlet kr. 1.508,50 i Døstrup Kirke og i Mjolden Kirke blev 
der indsamlet kr. 627,50 – begge steder til fordel for Folkekir-
kens Nødhjælp. Tak for disse bidrag! Næste gang, der samles 
ind i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaftens dag og juledag.

Løgumkloster Vokalensemble synger julen ind i Døstrup Kirke.

Peter Langberg spiller orgel og Søren Birch svinger dirigentstokken.Stine Staub Olesen vil glæde menigheden i Mjolden med smukke toner.



Der var tale om stor kunst og store indtryk i Carlshütte - og store fødder! Alle helgens dag blev der tændt lys og tænkt kærligt i begge kirker.

”Vi opfatter cirka 10 procent af verden med forstan-
den, 30 procent med følelserne og resten er ubevidste 
instinkter, og i denne del af os bor troen. Men vi vil i 
stigende grad ikke finde os i ikke at kunne føle og for-
stå alting, og derfor bliver troens kraft nemt overset…I 
troen får man dog netop nøglen til alt det, man ikke 
kan forstå. Og jo mere fast greb, man har om den 
nøgle, jo mindre behøver man at føle sig forkert, når 
man ikke kan få styr på sit liv. Halvdelen af alle alvor-
ligt syge føler eksempelvis skyld over deres situation, 
fordi de tror, de er herre over og har ansvar for alt i 
deres eget liv. Tror man på, at der er en højere magt 
end en selv, bliver man lettet for noget af det ansvar.” 

Preben Kok, fhv. hospitals- og sognepræst:

Døstrup Kirkebio – s/h og farver
De to næste film i Døstrup Kirkebio er meget forskellige,  
den ene er sort-hvid og den anden er i tegneserieagtige farver,  
den ene er munter, den anden er tænksom, men begge 
film giver aldeles rig mulighed for at trække på smilebåndet.

Tirsdag d. 15. januar kl. 19.00 vises det franske komediedrama 
”The Artist” fra 2011, der året efter var nomineret til hele 10 
Oscars og modtog fem, blandt andet som bedste film. Filmen 
foregår i Hollywood i 1920’erne og er en romantisk og moder-
ne stumfilm, der ”tænder troen på filmmediet, hvis man skulle 
have mistet den”. Filmen blev også berømmet for sin meget 
smukke musik, hvorfor Ivan Falk denne aften står for lyden. 

Torsdag d. 21. februar kl. 19.00 vises den amerikanske film 
”The Florida Project” fra 2017, der skildrer den 6-årige Moone-
es liv som en del af det allerfattigste USA. Filmen, der er både 
rørende og morsom er kaldt ”et enestående indblik i livet i 
skyggen af det normale og en hyldest til børns vidunderlige 
evne til at finde magien i alt”. I pauserne serveres kaffe, vin 
og popcorn. Fri entré og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio.

Sogneliv siden sidst
Siden sidst er der sket lidt af hvert. Biskoppen har holdt foredrag 
i Mjolden Kirke. Og der er for første gang afholdt børnefami-
liesogneudflugt, der gik til Jelling Kirke og Givskud Zoo og der-
på afholdtes den normale sogneudflugt, der gik til Rendsburg 
og Carlshütte. Og så er der holdt høstgudstjeneste for børn i 
Døstrup Kirke med en lystig bortauktionering af frugt og grønt. I 
Mjolden Kirke blev der holdt høstgudstjeneste for voksne med 
efterfølgende smørrebrød og gammeldags æblekage i det 
skønneste oktobersolskin. Og i begge kirker markeredes 100-
året for Første Verdenkrigs ophør med navnelæsning og kranse- 
ophængning. Der har desuden været åbent i Herreværelset og 
blevet vist film i Døstrup Kirkebio. Og i Mjolden Kirke har der 
været afholdt jagtgudstjeneste med jagthornsblæsning og fire 
ræve i vildtparaden. Og så er de nye konfirmander begyndt.



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.

Tak til dem, der hjalp med at tage billeder.

 Sogneadresser

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

Sine Timmerby og Børge Marcussen mindedes deres farbror og slægtning.Simon og Carsten stod med fane på en historisk-højtidelig dag i Mjolden Kirke. Erik Tougaard Jepsen mindedes sin farfar, der faldt i Første Verdenskrig.

Der var mange gode dyreoplevelser for små og store i Givskud Zoo. Humøret var højt på sognenes første børnefamiliesogneudflugt

Herreværelset byder atter ind
Herreværelserådet byder ind til frokost i Herreværelset i kon-
firmandstuen onsdag d. 12. december med risalamande. Og i 
det nye år bydes der ind onsdag d. 16. januar og onsdag d. 20. 
februar. Alle gange er det kl. 12.00 med tilmelding senest man-
dagen før. Det varer en times tid og tilmelding kan foretages til 
et medlem af herreværelserådet. 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 meget velkomne. Herreværelserådet

Broder Johansen .........................................  Tlf. 74 75 42 59 
Jens Anker Clausen ....................................  Tlf. 27 49 83 80
Kristian Jakobsen ........................................  Tlf. 74 75 42 09 
Jeppe Knudsen ............................................  Tlf. 40 35 86 45
Ian Ørtenblad ...............................................  Tlf. 74 75 41 06

Kyndelmissegudstjenester
I begyndelsen af februar er det atter kyndelmisse, hvilket 
bliver markeret lørdag d. 2. februar kl. 17.30 i Døstrup Kir-
ke og søndag d. 3. februar kl. 17.30 i Mjolden Kirke. Det 
bliver to lysgudstjenester, hvor kirkerne vil være oplyst af le-
vende lys og hvor sognets konfirmander og andre børn vil 
bære lys ind ved gudstjenestens begyndelse. I løbet af guds-
tjenesten vil der være mulighed for alle for at tænde lys 
i kirkens lyskors og alle er velkomne til disse gudstjenester.

Lidt om præstens arbejdssituation
Da jeg begyndte som præst i Døstrup-Mjolden Pastorat i 2004 
var det med 25% bistand til Skærbæk Sogn og dette fungere-
de fint indtil 2010, da kortene i Tønder Provsti desværre skulle 
blandes på en ny måde. Herefter blev jeg så i de 25% stifts-
præst for diakoni, kirkeligt-socialt arbejde i Ribe Stift. Og som 
mange nok har fået med, så er der det seneste år sket en del 
ændringer i Tønder Provsti som led i en spareøvelse; pastora-
ter er blevet slået sammen og stillinger er blevet nedlagt for at 
kunne afgive præstestillinger til landets mere befolkningstætte 
stifter. Og i forlængelse af hele denne proces er det desuden 
besluttet, at jeg fra 1. januar 2019 skal være præst i Ren-
bæk Fængsel med 25%. Mit primære virke er dog fortsat som 
præst i Mjolden Sogn og Døstrup Sogn, der ikke gerne skul-
le opleve forandringer, men det må tiden ret beset vise. Ian

Fælles nytårsgudstjeneste 
Nytårsdag, tirsdag d. 1. januar kl. 16.00 holdes der nytårsguds-
tjeneste i Mjolden Kirke. Efter gudstjenesten vil der være kran-
sekage og mousserende vin 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!

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. 20. 
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 juleevangeliet, sådan som det plejer at blive 
gjort. Vi håber på god opbakning til en ganske særlig aften!

Jagthornsblæserne gjorde jagtgudstjenesten til en festlig oplevelse.



Gudstjenester 
i Døstrup og Mjolden Kirker

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til gudstjenester, 
foredrag og diverse arrangementer. 

Ring på tlf. 7475 7215 og gør det gerne dagen før. 

December 
Søndag d. 2. december 
1. s. i advent
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 15.00 Læs mere i bladet

Søndag d. 9. december  
2. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Søndag d. 16. december   
3. s. i advent
Døstrup: 10.30 Gertrud Yde Iversen 
Mjolden: Ingen

Tirsdag d. 18. december  
Julegudstjeneste for børnehaverne
Døstrup: 9.30 
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 20. december  
Familiejulegudstjeneste 
Døstrup: 18.30 
Mjolden: Ingen

Søndag d. 23. december 
4. s. i advent
Døstrup: Ingen
Mjolden: Ingen

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

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

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

Søndag d. 30. december 
Julesøndag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe 
Mjolden: Ingen

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

Søndag d. 6. januar 
Helligtrekongers søndag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 13. januar 
1. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 20. januar 
2. s. e. helligtrekonger
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 27. januar 
3. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe   

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

Søndag d. 3. februar 
4. s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 17.30 Lysgudstjeneste   

Søndag d. 10. februar 
Sidste s. e. helligtrekonger
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Søndag d. 17. februar 
Septuagesima
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Søndag d. 24. februar 
Seksagesima
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe


