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Menighedsråd
Formand: Hanne Boldt
Ved Åen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2837 4866
hann1158@aabenraaskoler.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 Hviid Nielsen
Bønderbyvej 29, Bønderby, 6270 Tønder
Tlf. 2040 9969
torben.hviid@nielsen.mail.dk

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
Provst Christina Rygaard Kristiansen
Kipkærvej 4, Rørkær
6270 Tønder
Tlf. 2441 1704
E-mail: crkr@km.dk
Fredag = Fridag

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 5015 0135
(Træffes ikke mandage & torsdage)

Hjemmeside: www.sogn.dk/møgeltønder

Møgeltønder kirke på street view:
https://goo.gl/maps/eqM6ZGUSeW52

Nyt fra menighedsrådet
”Bladene falder og æblerne falder fra alle betyngede 
grene”, sådan skrev Tove Ditlevsen om efteråret i et 
digt kaldet ”Den niende måned”. Vi er i den ellevte 
måned, men ude flyver bladene forbi mit vindue, 
og jeg kommer i tanke om Tove Ditlevsens digt. 
Hun skrev ikke noget om fyldte grøfter og drivvåde 
haver og marker, sådan som vi igen i år har erfaret 
efteråret.  I menighedsrådet priser vi os lykkelige 
over vores tagrender, som beskytter den nykalkede 
mur. De er en fantastisk god investering.
    Regnvejr var det også, da vi holdt teltgudstjeneste 
ved Møgeltønder cuppen, men vi sad godt i teltet og 
alle fik hentet mad på pladsen og fik spist i tørvejr. 
Vi er glade for at få lov til at være en del af cuppen. 
Kirken er ikke kun den store, fysiske bygning ned på 
Sønderbyvej, men dér, hvor vi samles om salmer og 
Ordet.
    Nogle nye der samles om salmer og Ordet er 
vores kommende konfirmander. 13 styks unge men-
nesker, som ikke har fået dikteret et antal gange, de 
skal gå i kirke, de har blot fået at vide, at de skal 
komme - tit, regelmæssigt og ofte. Flere af dem 
kommer i kirke med mor eller far, og det er hyggeligt 
at se, at konfirmandforberedelsen er noget man er 
fælles om i familien.
    Den 25. september havde vi eftermiddagsfore-
drag i kirken ved Solvej Aagaard, som fortalte om et 
ægtepars brevveksling under 1. verdenskrig. Vi fik 
ros for arrangementet og vil lægge os i selen for at 
finde flere gode fortællere til eftermiddagsarrange-
menter. For mange er det rarere at gå ud, når det er 
lyst end til aftenforedrag. 
    Vores organist havde igen i år arrangeret tre 
orgelkoncerter i løbet af sensommeren. De var pænt 
besøgt og det er morsomt at se, at mange udensogns 
gæster kommer til disse koncerter. 
    I det nye år skal vi have nyt lydanlæg i kirken. Det 
nuværende er gammelt, og der fås nu meget bedre 
anlæg, som vi gerne vil investere i. National Museet 
og stiftet skal bare lige godkende størrelsen på højt-
talerne og ledningsføringen, inden vi går i gang.
Vi glæder os til en ny og bedre lyd, men først glæder 
vi os til adventstiden og julen, som snart kommer.
Vi har igen i år sammensat en adventstid med lidt 
anderledes gudstjenester, hvor vi håber at se mange 
børn, voksne, unge og ældre i vores smukke kirke.
På menighedsrådets vegne 
Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke

 Januar

 Februar

 Marts

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

 April
 Søndag den 05. Palmesøndag 10.30 CRK
 Torsdag den 09. Skærtorsdag 19.00 CRK
 Fredag den 10. Langfredag 10.30 CRK
 Søndag den 12. Påskedag 10.30 CRK
 Mandag den 13. 2. påskedag 19.00 KEC
 Søndag den 19. 1. s.e. påske 10.30 CRK
 Søndag den 26. 2. s.e. påske Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 Søndag den 05. Helligtrekonger 19.00 CRK
 Søndag den 12. 1. s.e. helligtrekonger 10.30 CRK
 Søndag den 19. 2. s.e. helligtrekonger 10.30 THN
 Søndag den 26. 3. s.e. helligtrekonger Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 Søndag den 02. Sidste s.e. helligtrekonger 19.00 CRK
 Søndag den 09. Septuagesima 10.30 CRK
 Mandag den 10.  18.30            Afstemningsgudstjeneste
 Søndag den 16. Seksagesima 10.30 CRK
 Søndag den 23. Fastelavns søndag - Der henvises til familiegudstjeneste i Tønder Kristkirke kl. 10.00

 Søndag den 01. 1. s. i fasten 19.00 CRK
 Søndag den 08. 2. s. i fasten 10.30 CRK
 Søndag den 15. 3. s. i fasten 10.30 CRK
 Søndag den 22. Midfaste 10.30 CRK
 Søndag den 29. Mariæ bebudelsesdag Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

** Der henvises til gudstjenesten ved folkemødet i Ribe eller i nabokirkerne - se dagspressen.

Gudstjeneste mandag den 10. februar 2020
2020 er et ganske særligt år. For Møgeltønder, for Sønderjylland og for Danmark. Vi fejrer 
100 året for genforeningen men også 100 året for at den del af riget, vi i dag kender som 
Sønderjylland, stemte sig hjem til Danmark. Det er en stor glæde for kirken at vi er med til 
at fejre denne dag med en gudstjeneste kl. 18.30 i Møgeltønder kirke, som optakt til den 
fejring der umiddelbart efter gudstjenesten finder sted i forsamlingshuset.

 December
 Søndag den 01. 1. s. i advent 19.00 CRK
 Søndag den 08. 2. s. i advent 10.30 CRK
 Søndag den 15. 3. s. i advent 16.00 CRK Børnegudstjeneste med Lucia
 Søndag den 22. 4. s. i advent 10.30 CRK
 Tirsdag den 24. Juleaften 16.00 CRK
 Onsdag den 25. Juledag 10.30 CRK
 Torsdag den 26. 2. juledag 10.30 CRK
 Søndag den 29. Julesøndag Ingen
 Tirsdag den 31. Nytårsaftensdag 16.00



Vi venter på det lys Vorherre tændte
som hyrderne og hele verden så.
Og det er altid glædeligt at vente.
Når det er glæden selv man venter på.
                                         Johannes Møllehave

Foran os ligger adventstiden med al dens for-
ventningsfuldhed. Decemberdagene sitrer af 
forventningens glæde. Det oplever nogen af 
os. For andre er det en tid, hvor ensomheden 
bliver mere tydelig. Som decemberdagene 
stryger afsted, bliver det klart, at der ikke kom-
mer en invitation. Uanset, hvordan vi har det, 
så inviteres vi til i adventstiden at vente på 
med glæde os til at fejre, at Gud blev men-
neske julenat til vor frelse. Det er det gladeste 
budskab som verden nogensinde har hørt. Det 
er derfor mit forslag at vi alle, hver især, sætter 
et par minutter af hver dag til at glæde os. 
Uanset, hvordan vores verden ellers ser ud. 
Om det er travlheden der jager os, bekym-
ringer der tynger os, sorgen, der er vores faste 
følgesvend eller vemodigheden over, at der 
bliver færre og færre tilbage af dem vi engang 
fejrede jul med; så vil jeg stadigvæk foreslå at 
vi sætter tid af hver eneste dag gennem advent 
- bare et par minutter - til at glæde os. Gud 
ventede ikke med at komme til alt var i orden, 
til al sorg var borte og al bekymring lagt bag. 
Han blev menneske i verden som den var. 
Mørk og kold. Han kommer til os som lys i 

Julen kommer - STOP OP - og glæd dig!
mørket, for at vi skal se Hans lys. 
Og Hans lys skal oplyse os og 
fylde os med glæde. 
    Et godt redskab at bruge i de 
par minutter hver dag, er salme-
bogen. Har man ikke en, kan den 
lånes på biblioteket, eller man 
kan sætte sig ind i kirken et par 
minutter og bruge salmebogen 
der. Det tager netop et par minutter at gen-
nemlæse en salme fra afsnittet ”tidens fylde”, 
som er det afsnit, der indeholder adventssal-
mer, eller fra afsnittet “Jesu fødsel” hvor man 
finder julens salmer. Læs et vers, et par vers, 
eller måske en hel salme. Sid et øjeblik helt 
stille og lad ordene synke ind. Uanset, hvad 
vi gør eller hvem vi er, kan vi ikke skabe 
juleglæde. Den kan kun fås. Kunsten er at 
være stille længe nok, til at kunne tage imod 
glæden. Kunsten er at åbne hjertet så al 
glædes kilde, Guds egen søn, Jesus Kristus, 
ikke skal gå hjemløs omkring, men få plads i 
vores hjerter og fylde os med julens glæde. 
    Sagt helt kort. Julen kommer – STOP OP – 
og glæd dig!

En rigtig glædelig og velsignet Jul til alle i hele 
sognet og et godt nytår med tak for alt, hvad 
vi har delt med hinanden i det gamle!

Provst og sognepræst 
Christina Rygaard Kristiansen

Lucia i kirken
Søndag den 15. 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 
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.



Op til Danmarks Genforening var folkemø-
derne en stærk manifestation af sammen-
holdet om fælles sprog og værdier. De mobi-
liserede de dansksindede sønderjyder i natio-
nalitets kampen og forberedte folkeafstem-
ningerne. I dag er folkemødet kommet tilbage 
som udtryk for et folkeligt behov for at få 
ejerskab til debatten om de spørgs mål, der har 
betydning for os selv og vores fremtid. 
    Folkemødet i Ribe vil fylde byen med akti-
vitet og musik. Fire dage med slesvigsk folke-
køkken, sangarrangementer og Sønderjyllands 
og mindretallenes stærke fortællinger. Med 
sproglaboratorier, udstillinger, film- og litte-
raturarrangementer, sønderjysk kaffebord og 

muntert samvær. Og det vil også være fire 
dage med tid til fordybelse og oplysning, fore-
drag og debat. 
    Sønderjylland forener sted, sprog og nati-
onshistorie på en måde, der er uden sidestyk-
ke i det øvrige land og til stadighed bidrager 
til fællesskabsfølelse og national bevidsthed. 
Men Sønderjylland er også en del af Slesvig, 
som i sin helhed spejler de stadig mere aktu-
elle spørgsmål om hjemsted, sprog, nationa-
litet og identitet. 
    Forholdet mellem Danmark og Tyskland er 
nu så godt, at grænsen i dag ikke kun er en 
optrukket linje, der har efterladt et mindretal 
på begge sider. Den er et bredt geografisk 
bælte, der favner en værdifuld mangfoldighed. 
Og grænsen udfordrer til besindelse både på 
de kulturelle og politiske værdier, der forener 
os over grænsen, og på de fælles udfordringer, 
vi står over for i en globaliseret verden.
    Sogne udflugten 2020 går til Ribe, hvilken 
dato afhænger af programmet, som ikke er 
udkommet endnu.
    Udflugten annonceres i næste kirkeblad. 

Mindeord Lisa Irene Nielsen
Lisa Nielsen døde den 8. oktober 2019.
    Lisa var medlem af menighedsrådet fra 
1992-2008. I alle årene var Lisa sekretær og 
korrekturlæser på kirkebladet. Dette arbejde 
udførte Lisa med stor omhu, og hun satte en 
ære i, at det var fejlfrit. 
    Lisa fulgte med i kirkens liv og gav gerne 
sin mening til kende.
Æret være Lisa Nielsens minde.

Menighedsrådsmøder
afholdes flg. dage kl. 19.00: 11.12., 07.01., 04.02.,
03.03., 01.04., 06.05., 02.06., 02.07., 19.08.
Møderne er offentlige og finder sted i konfir-
mandstuen i præstegården.
Alle er velkommen til at komme og overvære 
møderne.
Dagsorden og referat kan læses på opslags-
tavlen i kirken og på Møgeltønder Kirkes 
hjemmeside: www.sogn.dk/møgeltønder

”Hvad englene sang i verden ud, 
nu alle små børn skal sjunge”
Små børn og store børn kunne vi tilføje. 
Vi er så glade for traditionen med, at både 
Møgeltønder Børnehus og Møgeltønder skole 
fejrer jul i kirken.
Møgeltønder Børnehus kommer onsdag 
den 18. december kl. 9.30-10.15.
Møgeltønder Skole kommer fredag den 
20. december kl. 12.15-12.50.
                   Det er en stor glæde, når jule-
                   evangeliet læses højt af elever fra 
                   skolen, der har lagt et stort arbej-
                   de i at gøre det smukt, når sange
                   fremføres og fællessangen bruser 
i kirken. Det er en lige så stor glæde, når de 
små kommer og glade lytter og synger med. 
    Som altid er kirken åben for alle, og derfor 
er der mulighed for at få del i denne glæde, 
ved at komme og være med til den ene eller 
begge gudstjenester. Det gælder familie og 
venner til børnene og alle andre, der har lyst 
til at være med.


