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Organist: Ann-Kirstine Christiansen
Mølleparken 362, 6240 Løgumkloster
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Nyt fra menighedsrådet
Så skete det! Vi har igen fået vores egen præst! 
Christina Rygaard Kristiansen. Velkommen! 
    Slut med at låne – vi har nu ellers været utrolig 
godt tilfredse – men det er dejligt at have sin egen. 
Selvfølgelig skal vi dele Christina med Ubjerg og 
Tønder, for nu er vi jo sammen i et fællespastorat, 
men som det ser ud lige nu, kommer Christina til at 
være rigtig meget hos os. 
    Præstegården er tom, men forhåbentlig vil hånd-
værkere rykke ind i det nye år og begynde istand-
sættelsen. Nu må vi se, hvor hurtigt det kommer til 
at gå. Foreløbig bor Christina med sin familie i et 
lejet hus i Rørkær.
    Christina og Trine Hauge Nielsen fra Tønder 
blev indsat som præster i det nye pastorat den 14. 
oktober. Først ved en gudstjeneste i Ubjerg, så i 
Møgeltønder og til slut i Tønder Kristkirke. Det var 
en festlig og højtidelig formiddag i smukt efterårssol-
skin. 
    Vi har i sensommeren og efteråret haft to nye 
tiltag, som vi stærkt regner med bliver en tradition. 
Først teltgudstjeneste fredag eftermiddag ved 
Møgeltønder Cuppen, hvor der kom dobbelt så 
mange som forventet. Måske hjalp det, at kirkekas-
sen bød på en pølse og en øl eller vand efter guds-
tjenesten. Hyggeligt var det, og deltagerne var meget 
positive over at komme i kirke i teltet hos en velop-
lagt Anne Marie Baun, som talte om den glæde, 
det giver at være frivillig. Hun sagde, at selv den 
mindste opgave, der udføres, er nødvendig for det 
samlede hele. En meget inspirerende prædiken til 
alle de frivillige, som får cuppen op at stå år efter år. 
Og en lille påmindelse til alle dem, som nyder den.
    I november holdt vi sangmaraton inspireret af DR 
kultur, som havde gjort det i foråret. Vi sang først 
i kirken og begav os derefter til forsamlingshuset, 
hvor Mona havde kaffen og Højskolesangbogen klar. 
Det var en dejlig eftermiddag, som vi meget gerne 
gentager. 
    Nu skal vi sammen med vores nye præst(er) få 
nye traditioner til at vokse frem. Vi skal til at lære 
hinanden rigtigt at kende og sammen finde ud af, 
hvad vi har lyst og råd til.  
    Vi vil slutte med at ønske jer alle en hyggelig 
adventstid og en glædelig jul. 

Bemærk julegudstjenesten er igen i år kl. 16.30.

På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 December
 Søndag den 02.  kl. 19.00  CRK 
 Søndag den 09.  kl. 16.00  CRK Familiegudstjeneste med Lucia
 Søndag den 16.           kl. 10.30  CRK Højmesse med dåb
 Søndag den 23.  Ingen
 Mandag den 24. Juleaften kl. 16.30  CRK m/offergang
 Tirsdag den 25. Juledag kl. 11.30  CRK Højmesse
 Onsdag den 26. 2. juledag Ingen
 Søndag den 30.  Ingen
 Mandag den 31.  kl. 16.00  CRK

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

En hjertelig hilsen fra
jeres nye præst
Kære alle i Møgeltønder sogn. Nu er der gået 
godt over en måned siden jeg blev indsat 
som præst i Tønder pastorat, herunder også 
Møgeltønder, og provst for Tønder provsti.
    Vi er så heldige at vi, når præstegården er 
klar, skal bo i Møgeltønder og det glæder hele 
familien sig til. Vi er, undertegnede, min mand 
Erik, vores yngste søn Tobias, der går i 3. g i 
Tønder samt familiens gamle labrador Bramli. 
Vores ældste søn Gustav bor i Århus, men 
glæder sig til ferier i det skønne Møgeltønder. 
Foreløbig bor vi i Rørkær.
    Jeg er vokset op i Skagen. Efter et par år i 
Oxford, ovenpå studentereksamen, har jeg 
læst i København. Mit første embede var et 
barselsvikariat på Sydlangeland. Derefter blev 
jeg præst i Tingsted på Falster. Der har jeg 
været i næsten 22 år frem til min ansættelse 
her.
    Jeg er umådelig glad for at være præst. 
Det er en glæde at fejre gudstjeneste, dåb, 
konfirmationer og vielser og en god og me-
ningsfuld opgave at gå et stykke vej sammen 
med de, der sørger, fordi de har mistet. Jeg 
har altid holdt af at have konfirmander. Det er 
en fornøjelse at tilbringe tid sammen med de 
unge mennesker omkring tro og kirke og det 
bliver en fest at skulle konfirmere dem.
    Jeg glæder mig til at møde jer og lære jer at 
kende i mange forskellige sammenhæng.
    Fred og alt godt.
Provst Christina Rygaard Kristiansen

Af forskellige årsager kan gudstjeneste-
listen ikke opdateres længere end til årets 
udgang.
Vi henviser til menighedsrådets annonce i 
Digeposten den sidste tirsdag i hver måned 
eller til hjemmesiden www.sogn.dk
Vi undskylder ulejligheden Menighedsrådet
Tips: 
På din telefon kan du downloade Kirkeka-
lender. - Du kan finde den på play butik 
eller i app store 



Julesorg! Er det ikke næsten selvmodsigende? 
Er julen ikke fejringen af den største glæde, 
der nogentid er givet os mennesker? Gud blev 
menneske for vor frelses skyld og englene 
sang om den store glæde, som skal være for 
hele folket. Og glæden er stor. Et barn er født 
os – en søn er givet os.
    Men op gennem tiden er der kommet 
mange lag på fejringen af julen. Der er alle de 
kirkelige fejringer. Gudstjenesterne, salmerne, 
bibelteksterne. Her er nok at tage af og vi er 
begavet med en vidunderlig salmeskat, der 
hele tiden bliver udbygget med nyskrevne 
salmer og salmer udefra. Juleevangeliet er 
fundamentet for enhver julefejring, og rundt 
omkring i hjemmene og i butikkerne fortæller 
en del af udsmykningen stadig netop denne 
historie. Stjerne, hjerter, julekugler og engle 
fortæller, hver på deres måde, med på evange-
liets fortælling.
    Men der er også de andre lag i julefejrin-
gen. Vi har opbygget en tradition for, at jul er 
der, hvor vi samles i familierne. Vi spiser sam-
men og hygger os, giver og får gaver. Og der-
for kan julen være en tung tid for alle, der har 
det svært med familien. For alle der ikke ved, 
hvordan enderne skal mødes i en betrængt 
økonomi. For alle, hvor sygdom og tab har 
gjort julen så helt anderledes, end den plejer 
at være. Ikke at forholdene er anderledes end 
de er resten af året, men forventningerne er 

Lad julesorgen slukke
anderledes. Og jul bliver så let til noget vi skal 
skabe selv. Ved at købe, bage, pynte, skrubbe, 
samles, give – ja fortsæt selv listen. Faren for 
at dyrke den afgud der hedder præstation lig-
ger snublende nær.
    Så er det tid til at gå til Betlehem – til kryb-
berummet og for fødderne af barnet i kryb-
ben lægge alle bekymringer og sorger, trang 
til præstationer og trang til at styre, hvordan 
alting skal være. Vi skal give os selv lov til, 
om så bare et øjeblik, at sidde helt stille hos 
verdens Frelser i krybberummet, hvor der er 
fred og glæde – også til os – uanset hvordan 
vores situation er. For lyset, Jesus Kristus, skin-
ner i mørket og mørket får aldrig i evighed 
bugt med det.

Hver sorgfuld sjæl, 
    bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

H.C. Andersen, 1832

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et velsignet nytår.

Provst Christina Rygaard Kristiansen

Lucia i kirken
Søndag den 9. 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.
Hendes helgendag er den 13. december, 
som i den julianske kalender var årets 
korteste dag.
Lucia kommer af det latinske “lux”, som 
betyder lys.

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 dronningens nytårstale!
    Alle er velkomne til at sige tak for 
det gamle år og velkommen til det nye i 
Møgeltønder kirke.



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 varme-
stuen. Varmestuen finder du Østergade 37 
i Tønder, tlf. 6069 2667.
Åbningstid: Tirsdag, torsdag og søndag 
kl. 19.00-21.00.

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes på flg. dage kl. 19.00:
08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 07.05.,
04.06., 02.07.

Møderne er offentlige og 
finder sted i konfirmandstuen
i præstegården.

Alle er velkommen til at
komme og overvære 
møderne.

Dagsorden og referat kan læses på op-
slagstavlen i kirken og på Møgeltønder 
Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/møgeltønder

Pyntning af urnegrave 
i plænen
Vi får flere og flere urnegravsteder med en 
plade i plænen, og vi oplever, at ikke alle er 
bekendte med de regler, som menighedsrådet 
har opsat for pyntning af disse gravsteder. 
Reglerne er til for, at vores personale kan 
få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres 
opgaver indenfor den tidsramme, vi har sat 
til dem. 
    Vi henstiller derfor til, at der kun sættes 
blomster i stikvaserne. Krukker, figurer og an-
det hører ikke hjemme her og vil blive fjernet 
af personalet.
    Der må ikke plantes omkring gravstenene. 
I perioden fra 1. november til 1. april må der 
sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og 
dekorationer.
Menighedsrådet

Julekoncert
den 2. december kl. 16.00
med Haderslev Drengekor
Dirigent: Henrik Skærbæk Jespersen

Koret består af 65 drenge og mænd i 
alderen 6-61 år og det har efterhånden 
givet koncert i alle Danmarks 10 dom-
kirker.

I 2012 medvirkede koret ved den konge-
lige barnedåb af HKH prinsesse Athena i 
Møgeltønder kirke. 

Henrik Skærbæk Jespersen er domorga-
nist i Haderslev Domkirke.

Konfirmation 
i Møgeltønder
fredag 
den 17. maj
På grund af ny persondatalov kan vi ikke 
bringe navnene på konfirmanderne i dette 
blad; vi får styr på div. underskrifter til det 
næste blad. 

Konfirmanderne skal selvfølgelig have en 
hilsen fra Jer!


