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Kirkeværge 2: Jens Hansen
Nyvangvej 3, 6270 Tønder
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Kristen Skriver Frandsen
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Ansatte
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Gravermedhjælpere:
Lone Julius Thomsen

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

Nyt fra menighedsrådet
Sommeren har været præget af arbejdet på tårnet. Vi 
undskylder overfor naboerne, at der har været en del 
støj, for det larmer, når fuger kradses ud.
    Vi har af økonomiske grunde valgt ikke at få om-
fuget hele tårnet. Vi er helt klar over, at det ville give 
det flotteste resultat, men vi synes ikke, at det er vores 
opgave at bruge penge på noget, der ikke er strengt 
nødvendigt. Murankrene er efterset og ordnet, så nu 
kan murværket i tårnet forhåbentlig holde 30 år igen. 
    På to af sommerens varmeste dage havde vi arran-
geret udflugter: Den 5. juni var det mini-pilgrims-
vandring til Daler. Vi var kun ganske få, men det blev 
en hyggelig og smuk tur ad stille veje over Toghale 
og Heden. En tur vi vil gentage næste år og håbe på 
bedre opbakning. Det er en dejlig måde at få talt sam-
men på og få nydt roen og freden på vores smukke 
egn. Måske vil det moderne udtryk ”walk and talk” 
lokke flere til, for det var lige det, vi gjorde.
    To dage senere var der sogneudflugt til Fyn. Bussen 
var fyldt op og alle hyggede sig, selv om det var en 
varm dag. De ikke haveinteresserede, fik sig en god 
snak i skyggen, mens andre udforskede Humlemaga-
sinets herligheder.
    Ny præst giver nye tiltag. Den første søndag i hver 
måned har vi aftengudstjeneste efterfulgt af kirkekaf-
fe og lidt snak. Det er vældig hyggeligt og alle er 
velkomne.
    I april gjorde Kristen et forsøg med sms’er i guds-
tjenesten. I ro og mag kunne man læse dagens tekst, 
inden gudstjenesten begyndte og sende beskeder med 
spørgsmål til ham. Det var der mange, som gjorde, 
og Kristen besvarede de tilsendte sms’er fra prædike-
stolen som en meget anderledes prædiken. Han kom 
på hårdt arbejde, for det hele foregik her og nu, og 
kunne ikke forberedes hjemme i studerekammeret.
    I april havde vi også engageret to kendte seniorer 
fra byen til at fortælle om deres liv. Poul Clausen og 
Christian Clausen, der begge har lagt nogle år bag sig, 
kunne fortælle om en barndom og ungdom, der på 
mange måder ligger meget fjernt fra den vores børn 
oplever. Tak, fordi I ville bruge tid på at forberede 
sådan en aften.
    I maj havde vi et foredrag om sønderjyder i 1. ver-
denskrig ved René Rasmussen fra Tønder og rund-
visning på Schackenborg slot ved slotsforvalter Jan 
Leisborch. En stor tak til Leisborch for stort engage-
ment og fortællelyst. 
    Arbejdet i menighedsrådet er sjovest, når folk bak-
ker om vores aktiviteter. Vi er helt klar over, at vi skal 
være bedre til at annoncere, for ikke alle husker at få 
skrevet datoer fra kirkebladet i kalenderen. 



Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 August

 September

 Oktober

 November
 Søndag den 06. Allehelgen 19.00
 Søndag den 13. 25. s.e. trinitatis Se dagspressen
 Søndag den 20. Sidste søndag i kirkeåret Se dagspressen
 Søndag den 27. 1. s. i advent 10.30

KSF: Kristen Skriver Frandsen, AB: Anne Marie Baun, CE: Claus Egelund, MB: Mette Backs

 Søndag den 14. 12. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 21. 13. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 28. 14. s.e. trinitatis 10.30 KSF

 Søndag den 04. 15. s.e. trinitatis 19.00 KSF
 Søndag den 11. 16. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 18. 17. s.e. trinitatis 09.00 CE
 Søndag den 25. 18. s.e. trinitatis 10.30 KSF Høstgudstjeneste

 Søndag den 02. 19. s.e. trinitatis 19.00 KSF
 Søndag den 09. 20. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 16. 21. s.e. trinitatis 10.30 KSF
 Søndag den 23. 22. s.e. trinitatis 09.00 ???
 Søndag den 30. 23. s.e. trinitatis 10.30 KSF

 December
 Søndag den 04. 2. s. i advent 10.30 Ni læsninger
 Søndag den 11. 3. s. i advent Se dagspressen

Konfirmandforberedelsen 2016-2017
Undervisningsplan:

Lørdag den 24. september kl. 11.00-14.00
Introduktion og forberedelse af deltagelse i 
Høstgudstjenesten. I kirken.

Søndag den 25. september kl. 10.15-11.45
Deltagelse i og medvirken ved høstgudstjene-
sten.

Fredag den 30. september kl. 8.30-14.30
Hvorfor... det hele? Heldagsforløb i forsam-
lingshus og kirke.

Lørdag den 8 oktober kl. 11.00-14.00
Rollespilsløbet “Den hemmelige Vej” – sam-
men med Højers og Visbys konfirmander. 
I forsamlingshus, kirke og hele byen.

Fredag den 25. november kl. 8.30-14.30
Det med Jesus. Heldagsforløb i forsamlings-
hus og kirke.

Lørdag den 3. december kl. 11.00-13.00 
En linie i bibelens historie. Forberedelse af de 
9 læsninger.

Søndag den 4. december kl. 10.15-11.45
Medvirken ved De ni læsninger.

I foråret vil der blive en heldagsudflugt en lørdag.

De to faste fredage i foråret er 27.01.17 og 24.03.17

Alt det ovenstående er obligatorisk. Fravær skal 
meddeles og alternativ til deltagelsen aftales.



Menighedsmøde
Søndag den 25. september har vi høst-
gudstjeneste med deltagelse af de nye 
konfirmander. Efter gudstjenesten samles 
vi i koret eller i Grevens Kapel, hvor me-
nighedsrådet kort vil fremlægge regnska-
bet for 2015 og fortælle om årets gang i 
rådets arbejde. 
    Der vil være en let servering. 

Luther-sjov 
Luther på 20 minutter, 
quiz, sang og Luther-øl

Onsdag den 9. november
kl. 19.00 i Møgeltønder 
Forsamlingshus

Næste år fejrer vi 500 års 
reformationsjubilæum. 
Vi tager fat allerede nu. 
Sognenes præster sørger 
for, på 20 minutter, at 
alle ved alt om reformationen - næsten da!
Så er vi klar til en quiz om Luther, kristen-
dom m.m. Formen er lidt som ”Hvem vil 
være millionær?” – men alle er med. Alt 
sammen først og fremmest for sjov, men 
lidt seriøse må man da også have lov at 
være. Fælles sang har vi også – i Luthers 
tegn. 
    Luther var, som den gode munk han 
oprindelig var, også glad for en god øl. 
Der er brygget en øl i reformatorisk ånd 
som vi kan drikke til noget reformatorisk 
spiseligt. 
    Arrangementet er ved Højer, Daler, 
Emmerlev, Visby og Møgeltønder sogne – 
ved præsterne Claus Egelund, Anne Marie 
Baun og Kristen Skriver Frandsen. 
Alle er velkomne - ikke kun særligt inter-
esserede – de er selvfølgelig også – men 
alle der har lyst til en sjov aften om en 
sag, som har betydet utrolig meget for 
vores land og kultur.
Menighedsrådene i de 5 sogne

Syng i
Møgeltønder Kirke

Tirsdag den 23. aug. kl. 19.00-21.00
(inkl. kaffepause)
(Bl.a. sensommer- og høstsange.)
Tirsdag den 1. nov. kl. 19.00-21.00 
(inkl. kaffepause)
Tirsdag den 13. dec. kl. 19.00-21.00
(inkl. kaffepause)
(Bl.a. kalender- og  julesange.)
Sangaftnerne ledes af Hjørdis Brink Roth 
& Ann-Kirstine Christiansen.
          Foruden nye melodier, vil man kun-
          ne risikere at blive udsat for kanons,
overstemmer og andre grænseoverskri-
dende, men sjove musikalske udfordringer.

Kammerkoncert 
Lørdag d. 1. okt. kl. 16.00
er der koncert med
Sjølund Kammerkor
Koret, der er hjemmehørende i København, 
består af ca. 20 rutinerede korsangere.
Korets dirigent er den tyskfødte Jan Scheerer, 
som har taget sin dirigentuddannelse på 
musikkonservatoriet i København hos Dan 
Olof Stenlund. - Koret har en meget lang 
tradition for forståelse af det fælles arbejde 
mellem dirigent og kor, der i koncertsitua-
tionen kan skabe helt særlige momenter af 
indlevelse og udtryk. Et forhold som pub-
likum i både ind- og udland har bemærket 
ved korets koncerter.
Koret vil synge et program bestående af 
værker af Ole Kongsted, Henry Purcell, 
Felix Mendelssohn og Maurice Duruflé samt 
danske årstidssange.



Orgelkoncerter
Møgeltønders orgel regnes for det ældst fungerende kirkeorgel i Danmark. Det blev sat 
op i 1679 og har spillet i kirken siden. Gennem nedenstående koncerter kan man oplever 
orglet i sin fylde.

Lørdag 30.07. kl. 17.00
Møgeltønder kirke: 
Sven Verner Olsen, Valby

Lørdag 20.08. kl. 17.00
Møgeltønder kirke: 
Erik Kure, Vejle

Lørdag 27.08. kl. 17.00
Møgeltønder kirke: 
Ann-Kirstine Christiansen, 
Møgeltønder

Sven Verner Olsen er til daglig organist 
ved Jesuskirken i Valby, en anden smuk 
kirke, der er bygget efter forbilleder i bl.a. 
Ravenna i Italien af ølbryggeren Carl Ja-
cobsen, og som indeholder et andet meget 
berømt orgel, nemlig Cavaillé-Coll-orglet i 
Jesuskirken i Valby - helt unikt i Danmark. 
Et unikum, som Møgeltønder kirke var lige 
ved at bryde for et par år siden, da der var 
overvejelser fremme om at anskaffe et unikt 
orgel fra Cavaillé-Coll’s dygtigste orgelbyg-
gersvend Niemann, et orgel, som var til 
salg for ganske få midler i det dengang 
finanskriseramte Nordamerika. Sven er 
solistklasseuddannet organist.

Erik Kure, organist i Vejle Sct. Nicolai, 
spiller en Præ-500 års jubilæumsreforma-
tions-koncert som fejring af den luthersk 
evangeliske kirkes opståen i 1517. (Dette 
skete for 499 år siden i år.)
    Erik Kure er også en af landet få klok-
kenist-solistklasseuddannede, og har været 
Kirkeministeriets klokkekonsulent indtil 
2010.

Ann-Kirstine Christiansen er organist i 
Møgeltønder og har i den forbindelse været 
den mest brugte organist i kgl. festlige 
kirkelige handlinger. Hun er - som de 
øvrige konservatorieuddannet organist, og 
desuden uddannet solistklasseklokkenist, 
komponist og klokkesagkyndig, og har 
ligeledes været Kirkeministeriets klokke-
konsulent (i 2010 hvor hun afviklede en 
pludselig opstået stor mængde sager, op-
stået på baggrund af de nye fridagsregler 
for ringere), samt deltaget internationalt i 
mange innovationer på klokkeområdet som 
klokkesagskyndig.

Gratis adgang. 

Alle er hjertelig velkomne.

Julehjælp
Værdigt trængende med bopæl i Møgel-
tønder 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 1. oktober og skal afleveres/
sendes til Menighedsrådsformand Hanne 
Boldt, Ved Åen 13 - eller til kirkeværge 
Jens Hansen, Nyvangvej 3. 
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
den 25. november.

Koncert 
i Møgeltønder Kirke
Onsdag den 7. september 2016 kl. 20.00

Brampton Consort fra Cumbria, Nord-
england, under ledelse af Simon Mortimer

“The Western Wind - 54 degrees North”*

Birgit Wildemann (Nieblum, Føhr) - Orgel

Der spilles værker af: Tallis, Byrd, Vaughn, 
Williams, Johnson, Buxtehude.

Gratis entré.

*(Brampton ligger på samme breddegrad, som 
Møgeltønder og Føhr)



Allehelgen gudstjeneste
søndag den 6. november kl. 19.00
Ved gudstjenesten
Allehelgen aften
mindes vi vore kæ-
re, som vi har mi-
stet. Navnene på
de afdøde nævnes, 
og vi tænder et lys for hver enkelt.
    Efter gudstjenesten er der kaffe/the.

Alle er velkommen.

Kransenedlægning 
for faldne under 
1. verdenskrig
Fredag den 11. november 
kl. 11.00 
Traditionen tro samles vi til 
en lille mindehøjtidelighed 
og nedlægger en krans ved 
mindestenen på Møgeltønder kirkegård.

Julekoncert ved Højer friv. 
Brandværnsorkester

1. søndag i advent,
søndag den 27. november kl. 15.00
- får vi besøg af Højer friv. Brandværnsorke-
ster - som igen i år vil spille deres stemnings-
fyldte koncert for os.

Alle er velkommen.

Der er gratis entré.

Opstillingsmøde 
I november skal der være valg til landets 
menighedsråd.

Tirsdag den 13. september kl. 19.00 har 
vi orienterings- og opstillingsmøde i 
forsamlingshuset.

På opstillingsmødet kan de, der har lyst, 
stille op som kandidater. Man skal som 
minimum have 5 stillere for at kunne 
stille op, og naturligvis være medlem af 
folkekirken og 18 år gammel. 
    Hvis der kun bliver opstillet én liste 
inden den 11. oktober kl. 12.00  vil 
medlemmerne på denne liste være det 
kommende menighedsråd. Indleveres der 
flere lister til valgbestyrelsen, bliver der 
afstemningsvalg i sognet i november.

Vær ikke nervøs for at komme til mødet, 
man risikerer ikke at blive opstillet mod 
sin vilje. Vi håber, at mange vil møde op 
og være stillere for dem, der gerne vil 
vælges - og dét er ganske ufarligt.

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


