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Menighedsråd
Formand: Hanne Boldt
Ved Åen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2837 4866
hanne.boldt1@skolekom.dk

Næstformand: Birgit Elisabeth Laursen
Sønderbyvej 11, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 7373 8050 / 3056 0102
birgitelaursen@gmail.com

Kasserer: Jens Peter Jensen
Sønderbyvej 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2160 6426
jpjfinmekanik@gmail.com

Kirkeværge 1: Torben Hvid Nielsen
Bønderbyvej 29, 6270 Tønder
Tlf. 
@gmail.com

Kirkeværge 2: Jens Hansen
Nyvangvej 3, 6270 Tønder
Tlf. 2260 3730
hansen.jens66@gmail.com

Sekretær: Gitte Clausen
Toghale 11, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 3115 4946
mtmenighed@gmail.com

Sognepræst
Kristen Skriver Frandsen
E-mail: ksfr@km.dk
Tlf. 2360 7634

Ansatte
Graver/kirketjener: Jens Nissen
Kontor: Sønderbyvej 2
Tlf. 7473 8940 eller 4014 8596

Gravermedhjælpere:
Lone Julius Thomsen

Organist: Ann-Kirstine Christiansen
Mølleparken 362, 6240 Løgumkloster
Kontakttelefon 8651 9915
(Træffes ikke mandage & torsdage)

Kirkens hjemmeside:
www.moegeltoender.infoland.dk

Nyt fra menighedsrådet
Julen står for døren med al dens hygge og 
varme. Der er pyntet op ude og inde, og vi 
glæder os til højtiden. 
    I menighedsrådet glæder vi os over, at to 
vigtige projekter er afsluttet: De sidste navne 
kom på mindestenen, så nu er alle dens felter 
fyldt op og, alle navne står nymalede. Vi takker 
alle bidragyderne. Uden jer, var det ikke blevet 
til noget!
    Det andet store projekt i år var renoverin-
gen af tårnet. De nye fuger står flot – de lyser 
lidt hvidt, men det vil fortage sig langsomt. 
Lugerne er blevet malet og alle murankre er 
ordnet. Tårnet kan nu - stort set - passe sig selv 
til næste generation er klar til at tage over. 
    En yngre generation til menighedsrådet 
er også klar. Anke Iversen valgte, efter fire 
år, ikke at genopstille ved opstillingsmødet 
i september. Det er helt forståeligt, for det 
kræver en del tid og kræfter, og Anke har også 
andet frivilligt arbejde at passe. Vi takker for 
et rigtig godt samarbejde og stort engagement 
fra Ankes side. Anke har  f.eks. deltaget i alle 
byggemøder ved både kalkningen og tårn-
renoveringen og stået for kontakten til arki-
tekten. Ankes efterfølger bliver Torben Hviid 
Nielsen fra Bønderby. Torben har tidligere 
siddet i menighedsrådet i en årrække, så han 
er fortrolig med det meste. Det nye råd har 
i skrivende stund ikke konstitueret sig, men 
det vil ved opslag hos købmanden og fra 
prædikestolen blive meddelt, hvordan posterne 
er blevet fordelt.
    Posten som sognets præst hviler stadig på 
Kristen, og det vil den gøre indtil videre, sådan 
er det bestemt af biskoppen. Kristen er glad for 
at være i Møgeltønder og vi er glade for sam-
arbejdet med ham, så alle er tilfredse, mens vi 
afventer nyt fra biskoppen. 
    Vi vil slutte med at sige tak for opbakningen 
ved opstillingsmødet den 13. september. Tak 
for opbakning ved de forskellige arrangemen-
ter vi har og slutteligt ønsker vi alle en rigtig 
glædelig jul og et godt og lykkebringende 
2017.



Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 November
 Søndag den 27. 1. søndag i advent          kl. 10.30

 December
 Søndag den 04. 2. søndag i advent kl. 10.30  ksf Ni læsninger
 Søndag den 11. 3. søndag i advent kl. 16.00  ksf Familiegudstjeneste med Lucia
 Søndag den 18. 4. søndag i advent          kl. 10.30 Fællesgudstjeneste i Emmerlev
 Lørdag den 24. Juleaften kl. 16.00  ksf
 Søndag den 25. Juledag kl. 10.30  ksf
 Mandag den 26. 2. juledag kl. 10.30 Fællesgudstjeneste i Visby
 Lørdag den 31. Nytårsgudstjeneste kl. 16.00  ksf

 Januar
 Søndag den 08. 1. s.e. helligtrekonger kl. 10.30  ksf
 Søndag den 15. 2. s.e. helligtrekonger kl. 09.00  CE
 Søndag den 22. 3. s.e. helligtrekonger kl. 10.30 Fællesgudstjeneste i Emmerlev
 Søndag den 29. 4. s.e. helligtrekonger kl. 10.30  ksf

Forbehold for ændringer. Se dagspressen. Der henvises også til hjemmesiden: www.moegeltoender.infoland.dk

Lucia i kirken
Søndag den 11. 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.

 Februar
 Søndag den 05. Sidste s.e. helligtrekonger kl. 19.00  ksf
 Søndag den 12. Septuagesima kl. 10.30  ksf
 Søndag den 29. Seksagesima kl. 10.30 Fællesgudstjeneste i Højer
 Søndag den 26. Fastelavn kl. 14.00  ksf
 Marts
 Søndag den 05. 1. søndag i fasten kl. 19.00  ksf
 Søndag den 12. 2. søndag i fasten kl. 10.30  ksf
 Søndag den 19. 3. søndag i fasten kl. 09.00  AB
 Søndag den 26. 4. søndag i fasten kl. 10.30  ksf

 April
 Søndag den 02. Mariæ Bebudelse kl. 19.00  ksf
 Søndag den 09. Palmesøndag kl. 10.30  ksf Konfirmation i Specialklassen

De ni læsninger
er en helt særlig gudstjeneste
I år er det i forbindelsen med højmessen 
søndag den 4. december kl. 10.30, hvor der 
også er dåb. Vi ser frem til en meget festlig 
gudstjeneste! De ni læsninger er en række 
læsninger om begivenheder, som peger frem 
mod julen. Fra skabelse over profeter og det 
helt centrale der sker med Jesu fødsel. 
    Det er konfirmander, der medvirker ved 
læsningerne. Der er ikke anden prædiken 
end præstens introduktioner til nogle af 
teksterne. 
    En anderledes gudstjeneste, fuld af jul.



Syng sammen
i Møgeltønder kirke
Ann-Kirstine og Hjørdis vil spille og synge 
sammen med os. 

De har både sange og historier at fortælle.

Vi synger til klaver og Hjørdis vil synge 
for. Du behøver ikke være vant til at 
synge, vi skal blot have det hyggeligt. 

Der vil være en lille forfriskning i pausen.

Vi mødes i Møgel-
tønder kirke den: 
21.2.17 kl. 19.00
21.3.17 kl. 19.00
02.5.17 kl. 19.00

Fastelavn er mit navn
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00

Traditionen tro mødes vi udklædte i kir-
ken og efter familiegudstjenesten går vi 
op i multisalen 
på skolen for 
at slå katten af 
tønden, lege 
og hygge os. 

Arrangeres sam-
men med Møgel-
tønder UIF 

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 tilbage-
blik 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 dronnin-
gens nytårstale!
    Alle er velkomne til at sige tak for det gam-
le år og velkommen til det nye i Møgeltønder 
kirke.

Der er brug for epifani!
Tiden efter Helligtrekongersdag den 6. januar 
hedder med et fremmedord epifanitid. Man 
kan godt køre bil uden at vide, hvad en kar-
burator eller en kardanaksel er, eller bruge 
sin pc uden at vide, hvad RAM og megabytes 
er. På samme måde kan man bruge kirken 
uden at vide hvad epifani er. Men epifani er 
et af de fremmedord, jeg synes konfirman-
derne skal lære. For ligesom at det er nyttigt 
at kunne tekniske ord i forhold til computer 
og bil, er det det også i forhold til kristen-
dom. Epifani betyder at ”noget større udefra 
viser sig” eller åbenbarer sig. Har vi brug for 
det? Ærlig talt, ja. Vi har brug for et andet 
perspektiv end bare vores eget. Vi kan synes 
at verden vokser os over hovedet. Den maser 
sig ind på os hver eneste dag. I politik kan 
mennesker og partier, vi havde tillid til, kan 
vise sig anderledes. Noget vi troede var godt 
er måske skidt – og omvendt. Og tilværelsen 
kan af helt andre grunde synes for over-
mægtig. Kristendom er til for at give et andet 
perspektiv i tilværelsen, når de sædvanlige 
ikke holder. 
    Epifanitiden – fortællingerne dér – begyn-
der med at fortælle at nogle sandhedssøgere, 
de vise mænd, fra et fremmed land, en 
fremmed kultur, fandt frem til barnet i Betle-
hem. Da de så barnet, kom de til at tro på, 
at det største, Gud, kunne tage bolig i det 
mindste. Så går det slag i slag gennem epi-
fanitiden: Jesus, der 12 år gammel opdager, 
at der er et større hus at være hjemme i end 
mors og fars. Dernæst fortælles det, at der er 
kræfter der er så stærke at de kan forvandle 
dovent, religiøst vand til den bedste vin... osv 
- tre søndage frem. 
    Del i det store perspektiv kan man få bare 
ved at læse teksterne, men måske endnu 
bedre, ved at glide ind på en kirkebænk om 
søndagen. Måske er der ord i salmer eller 
prædiken eller i andet, som pludselig åbner 
perspektivet for én. Det er epifani.
    Med ønsket om en glædelig jul, godt nytår, 
og en eftertænksom helligtrekongertid.

Kristen Skriver Frandsen, konst. sognepræst


