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Nyt fra menighedsrådet

Efteråret og den mørke tid er over os, men det har nu også
sin charme med sysler inden døre i vores hyggelige stuer.
Den danske hygge er jo ligefrem blevet en eksportvare. Vi
anede ikke, at det skulle være noget særligt, sådan lever vi
jo bare, men hvis andre har lyst til at få stearinlys, varm te og
plaider, så lad dem da endelig.
I menighedsrådet og kirken lever vi også og har det godt.
Vi har endnu ikke en afgørelse fra biskoppen om, hvad der
skal ske med vores sogn, men den må være på trapperne.
Foreløbig har vi Anne Marie fra Visby som vores faste præst,
og det går vældig fint. Jeg lover, at vi i forårsbladet kan
skrive, hvad der skal ske med os fremover!!
Når man skal dele præst med to andre sogne, bliver noget
anderledes, end det plejer at være. I har sikkert bemærket,
at vi ikke længere har gudstjeneste hver søndag, og juleaften
bliver der også en lille ændring. Julegudstjenesten bliver ikke
som vanligt klokken 16, men kl. 16.30, så kan Anne Marie
nemlig nå alle sine kirker.
Budgettet for 2018 er på plads, og vi har fået bevilliget
penge til kalkning af kirken. Det er vigtigt for os at kalkning
fra 2015 vedligeholdes, så vores store, smukke kirke ikke
kommer til at se grim og misligholdt ud, som den gjorde før
sidste kalkning. Det er på høje tid, for flere steder er kalken
allerede vasket af.
I anledning af 500-året for Luthers opslag af 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg, havde Ribe Stift arrangeret et folkemøde over fire dage. Det foregik midt i oktober, og der var
arrangementer over hele byen i form af foredrag, debatmøder, filmforevisning, koncerter osv. Det var et helt utroligt
program. Vi fem sogne herude vestfra havde sat en bus ind
og drog af sted søndag den 15/10 til festgudstjeneste kl. 10 i
domkirken. Den var stuvende fuld, og det var en smuk oplevelse at høre bruset fra de mange, mange sangstemmer.
Det var vores gamle sognepræst Torkild Bak, som stod for
prædiken.
Derefter fordelte vi os i byen. Jeg deltog i et debatmøde
om dannelse i folkeskolen mellem to borgmestre; vores
egen Frandsen og borgmesteren fra Billund. Det foregik i det
gamle rådhus, som jo er utrolig smukt. Derefter gik jeg ned
i bispe-gården, hvor der i biskoppens grønne stue var oplæg
fra to professorer om klima og miljø. Den ene var økonom
og ansat på Landbo Højskolen. Den anden doktor i teologi.
Teologen var meget bekymret for klodens fremtid og mente,
at vi alle skal gøre alt hvad vi kan for at leve bæredygtigt
og undgå klimabelastning, hvor vi kan, for det nytter noget.
Økonomen mente, at vi ikke kan gøre meget, det er op
til politikerne at sørge for, at tingene sker. Det er de store
beslutninger og tiltag der batter noget. Han var optimistisk
og mente ikke at, at det var for sent at rette op og få klimaændringerne på ret køl. Det var utrolig interessant at høre
debatten mellem de to kloge mænd. Jeg var ikke opløftet
på kloden vegne, da jeg gik derfra gennem Ribes smukke
gader, men jeg var opløftet af den dej-lige oktober sol og de
belæste herrer. Jeg tager virkelig hatten af for Ribe Stift, det
var imponerende, hvad der var sat i værk.
Hanne Boldt

Gudstjenester i Møgeltønder kirke
December
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Søndag den
Januar
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Februar
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Marts
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den

03.		
10.		
17.
24. 4. s. i advent / Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
31. Julesøndag

kl. 19.00
kl. 16.00
Ingen
kl. 16.30
kl. 10.30
Ingen
kl. 16.00

07.
14.
21.
28.

1. s.e. helligtrekonger
2. s.e. helligtrekonger
Sidste s.e. helligtrekonger
Septuagesima

kl. 19.00 CE
kl. 09.00 AMB
kl. 10.30 CE
Ingen

04.
11.
18.
25.

Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

kl. 19.00 AMB
kl. 14.00
kl. 10.30 AMB
kl. 10.30 AMB

04.		
11.		
18.		
25. Palmesøndag
29. Skærtorsdag
30. Langfredag

April
Søndag den 01.		
Mandag den 02.		

kl. 19.00
Ingen
kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 10.30

AMB
Familiegudstjeneste med Lucia
AMB
AMB
AMB

Familiegudstjeneste

CE
AMB
AMB
AMB
AMB

kl. 09.00 AMB
Ingen

Forbehold for ændringer. Se dagspressen. Der henvises også til hjemmesiden: www.sogn.dk/møgeltønder

Præsentation
af sognepræsten
Jeg hedder Anne Marie Baun og har siden
december 2008 været sognepræst i Emmerlev og Visby sogne.
Fra den 1. august i år er jeg tillige konstitueret i Møgeltønder sogn.
Selvom det er nyt er jeg ikke helt
ukendt med sognet, da jeg i nogle år har
byttet ferie og fridage med sognepræsten
i Møgeltønder.
Jeg bor i Visby præstegård sammen
med min mand og tre store børn.

Lucia i kirken
Søndag den 10. december
er der familiegudstjeneste
kl. 16.00
Til denne gudstjeneste vil lokale
børn gå et lille Luciaoptog for os.
Lucia er en italiensk helgeninden, som led
martyrdøden.
Hendens helgendag er den 13. december,
som i den julianske kalender var årets
korteste dag.
Lucia kommer af det latinske “lux”, som
betyder lys.

Om at lade julen vare julen ud!
Så er den gal igen! Adventstiden begynder,
uden at man lægger mærke til det, for den
kommercielle optakt til julen har været i gang
længe. Som sædvanligt blev vi overraskede, da
der blev pyntet op til jul sidst i oktober og som
sædvanligt går vi lidt og brokker os over det –
det er næsten blevet en tradition ligeså tryg og
velkendt som adventskransen.
Jeg tror ikke, det er noget der nogensinde vil
ændre sig uanset, hvor meget vi end er imod at
se julepynt lige efter efterårsferien.
Og selv om vi i princippet synes, det er forkert, så lader vi os alligevel lokke og kommer
måske alligevel lidt i julestemning?
Og man kan da også lige så godt få købt julegaverne i god tid, så man ikke skal stæse rundt
efter ting, der allerede er udsolgt første december. Det er det mest praktiske at komme i gang
tidligt.
Hvis man skal se positivt på det, så kan man
sige, at det viser hvor stor en plads julen har i
vores bevidsthed og hvor meget vi glæder os
til den. Vi kan næsten ikke komme hurtigt nok
i gang.
Til gengæld slår det mig år efter år, hvor
ivrige vi er efter at få julen overstået, når den
endelig kommer.
Højdepunktet er i de fleste hjem naturligvis
juleaften, og mange fortsætter festen juledag og
anden juledag, men så er det også slut!
Men julen varer faktisk til helligtrekonger den
6. januar.
Hjemme hos min mormor var helligtrekonger
noget, der blev fejret.
Det var meget vigtigt for hende, at juletræet
skulle blive stående og julepynten blive hængende indtil denne dag. Tiden indtil helligtrekonger hørte med til julefejringen.
Der fandtes endda noget særligt helligtrekonger pynt, som blev stillet frem efter nytår.
Det var tre gipsfigurer, som skulle forestille de
tre vise mænd. Nu havde min mormor en øjensygdom og så meget dårligt, så de tre vise
mænd viste sig ved nærmere øjesyn at være
hhv. Fedtmule, Troldmanden Merlin og dværgen
Dumpe fra Disneys Snehvide. Det morede vi
os naturligvis kosteligt over, selvom de aldrig
var nogen, der sagde det til mormor; for det

ændrede jo ikke ved den gode intention: At
markere at det er først til helligtrekonger, julen
er ovre.
I mit barndomshjem kunne man ikke får julepynten hurtigt nok ned og den (måske dårlige)
vane har jeg arvet.
Det gjaldt om at få juletræet ud inden nytårsaften, for hvis man var heldig, var der nogen,
der for at lave løjer tog træet og smed det ind i
naboens have. Så var det jo ikke vores problem
at komme af med det! En meget praktisk tilgang
til tingene.
Efter jeg selv har fået familie, har det ændret
sig lidt; vi lader juletræet stå nytåret over, men
så ryger det også ud. Hos os gælder det om at
få ryddet op og slettet alle spor efter julen inden skolen begynder igen. Det er jo det mest
praktiske.
Det er som om vi ikke kan få overstået det
hurtigt nok, det med julen.
Og det er i grunden synd. For vel er det rart,
at der er ryddet op, når hverdagen sætter ind,
men det bryder den sammenhæng der er i
perioden fra 1. søndag i advent og til helligtrekonger tiden.
Advent og jul har jo en berettiget meget stor
plads i vores bevidsthed, men den periode har
altså først sin afslutning til helligtrekonger.
Fortællingen om kongerne, som kommer og
tilbeder barnet i krybben rummer jo et vigtigt
aspekt af den store fortælling om Gud, der blev
menneske i Jesus. Den peger frem på historien
om menneskets frelse i
Kristi korsdød, som begynder i stalden, med
Marias barn i krybben.
Det er et glædeligt budskab, som skal forkyndes
for al verden at Jesus er
Kristus, frelseren; og den
forkyndelse starter med
kongerne, der kom langvejsfra for at tilbede barnet i krybben.
I år tror jeg, jeg vil lade træet stå, hvor upraktisk det end må være! Det er nemlig ikke altid
det mest praktiske og bekvemme, der giver mest
mening.
Anne Marie Baun

Varmestuen Tønder
Hyggeligt samvær, nogen at snakke med, stilhed og hygge med andre, en kop kaffe og en
bid mad (gratis). Blot må der ikke nydes alkohol, og ikke bruges eller omsættes rusgifte,
mens du er i varmestuen. Varmestuen finder
du Østergade 37 i Tønder, tlf. 6069 2667.
Åbningstid: Tirsdag, torsdag og søndag
kl. 19.00-21.00.

Årets Julekoncert
i Møgeltønder Kirke

De 3 Kgl. Tenorer
den 16. december kl. 16.00

De 3 Kgl. Tenorer + en sopran-overraskelse,
og en pianist kommer atter til Møgeltønder
kirke, hvor de på stilfuld og med kongelig
kostelig humor vil synge kendte julesange,
og endvidere festlige opera-arier, operette,
danske evergreens og musicals, samtidig med
at de forsøger at overgå hinanden. Koncerten
falder i 2 afdelinger.
De 3 Kgl. Tenorer har turneret verden rundt
fra Las Vegas til Peking. Gruppen er grundlagt
af John Venning, og dens øvrige medlemmer
er Sune Hjerrild og Peter Andersen.
Læs mere på kirkens Facebookside:
“Møgeltønder kirke”.
Entreen ved indgangen er 50,- kr.
Kom i god tid. Begrænset antal pladser.

Sogneturen 2017
42 sogneborgere deltog, i tørt og roligt
septembervejr, i årets sognetur.
Turen gik med bus til Ribe,hvor vi
mødtes med domprovst Jens Thorkild Bak
i Kannikehuset. Vi spiste vore medbragte
”klemmer” i sakristiet imedens Thorkild
fortalte lidt om det sted, hvor vi befandt
os. Der var mulighed for at bese lokaliteterne. Herefter blev vi budt hjertelig
velkommen i Langagersalen og fællessang
I tekst og billeder fortalte Thorkild om
det nuværende Kannikehus. Hele historien, og alle tanker og ideer og arkitekterne bag projektet og til det nu færdige
og prisbelønnede hus og Domkirkeplads.
Det estimerede be-søgstal i år ligger på
250.000 fra Europa. Vi måtte tage afsked
med Thorkild Bak og som altid har et bankende hjerte for Møgeltønder. Det finder
jeg altid meget rørende. Vi kvitterede med
godt vin og fortsatte turen til Vadehavscentret.
Et imponerende byggeri passet flot ind
i naturen. Vores guide hedder Ove, er biolog og havde meget at vise og fortælle.
Personligt holder jeg meget af den transformation der finder sted når fuglen har
spist sig mæt og skal på vingerne og flyve
sydover. Det er helt vildt hvad der sker
rent anatomisk.

Vadehavscentret er en kulturperle med
stor læringsværdi til alle aldre. Vi fik god
kaffe og jordbærkage
Tak til alle medvirkende på turen. Det
er som sædvanligt skønt og hyggeligt i
Jeres selskab. Vi ses igen til sogneturen
2018.
Birgit Laursen

Dåbsklude

- en klud der forkynder

Fastelavn er mit navn
Søndag den 11. februar 2017 kl. 14.00
Traditionen tro mødes vi udklædte i kirken og efter familiegudstjenesten går vi
op i multisalen
på skolen for
at slå katten af
tønden, lege
og hygge os.
Arrangeres sammen med Møgeltønder UIF

Møgeltønder kirke har, i lighed med 400
andre kirker i Danmark, set ideen med hjemmestrikkede ”dåbsklude”, som en smuk symbolsk handling og et minde om dåbsdagen.
Nuværende ligger kirken inde med en fin
samling hvide strikkede bomuldsklude med
forskellige kristne symboler. Disse dåbsklude
vil vi fra nu, overdrage til dåbsbarnet, som et
minde om dagen
Jeg kunne godt forestille mig, at flere af
sognets kvinder havde lyst og tid til at medvirke i dette stille arbejde og også gerne med
andre teknikker, såsom hækling, knipling og
syning.
Udgifter til materialer betales af kirken.
Det ville glæde mig at høre fra Jer og høre
om ideerne.
Interesserede er velkomne til at henvende
sig til: Birgit Laursen / mobil 30 56 01 02.

Omdeling af Møgeltønder
kirkeblad
6. klasse på Møgeltønder skole står for
omdelingen af kirkebladet.
Gitte Clausen, tlf. 3115 4946, er kontaktperson og uddelingsansvarlig på 6.
klasses vegne.
Har man ikke modtaget kirkebladet, så
ring venligst - tak!
Med venlig hilsen, Gitte Clausen

Julehjælp
Værdigt trængende med bopæl i Møgeltønder sogn kan søge menighedsrådet
om julehjælp. Vi giver et lille beløb på
et gavekort, så man kan købe, hvad der
hører en dansk jul til.
Ansøgningsskema kan hentes i kirkens
forgang fra midten af oktober og skal afleveres/sendes til menighedsrådsmedlem
Birgit Laursen, Sønderbyvej 11, senest
den 25. november.
Møgeltønder Menighedsråd

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes på flg. dage kl. 19.00:
10.01., 07.02., 14.03., 03.04.
Møderne er offentlige og
finder sted i forsamlingshuset.
Alle er velkommen til at
komme og overvære
møderne.
Dagsorden og referat kan læses på opslagstavlen i kirken og på Møgeltønder
Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/møgeltønder

Nytårsaften kl. 16.00
Den 31. december (Sylvesters dag) kl. 16.00
tager vi afsked med det gamle år og hilser det
nye velkommen.
Det er en kort gudstjeneste – med tilbageblik over det gamle år og tanker om det, der
skal komme. Bagefter kan vi lige samles og
ønske hinanden godt nytår over et glas vin.
Man kan sagtens nå hjem og hører dronningens nytårstale!
Alle er velkomne til at sige tak for det gamle år og velkommen til det nye i Møgeltønder
kirke.

Påsken
Påskeugen indledes med Palmesøndag
den 25. marts
Den dag Jesus red ind i Jerusalem på
et æsel. Jøderne hyldede ham som en
konge, mens de viftede med palmegrene.
Skærtorsdag aften den 29. marts fejrer vi
med nadver med frisk bagt brød
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser
sammen med sine disciple for sidste gang,
og nadveren indstiftes. (Skær betyder ren)

Konfirmander
Møgeltønder 2018
Caroline Bossen Nielsen, Jernbanegade 24
Ernestine Jensen-Bähr, Erik Lassens vej
Mie Vindbæk Andersen, Sønderbyvej 3
Maya G. Pedersen, Højervej 33
Kasper Gjelstrup Nissen, Herredvej 1
Niklas Jensen, Møllevej 40
Mathias Rudniak Thimsen, Strædet 4
Niclas Rahr Madsen, Holger Danskes vej 5
Nichlas Lorenzen Hansen, Røjvej 2

Langfredag den 30. marts hører vi
passions-historien og lader mørket farve
stemningen i kirken
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver
taget til fange og dømmes til døden. Det
er denne dag, han må bære korset til,
hvor han skal dø.
Påskedag den 1. april er højtiden og
fest i kirken, hvor vi pynter for at fejrer
opstandelsen og livets sejer i verden
Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod
efter at have været død i tre dage. Stenen
foran graven, som Jesus blev lagt i efter
sin død, er væk. Nogle disciple finder
graven tom, men en engel fortæller at
Jesus er opstået fra de døde.
2. påskedag den 2. april
Hvor disciplene mødes, og at de genkender ham som deres ven, mester og
Herre.

