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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 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
Atter en vinter er gået, og i skrivende stund bugner 
købmænd og supermarkeder af tulipaner, påskeliljer 
og alskens forårsløg. Vi kan slet ikke få nok af de 
smukke forårsbebudere. Vi håber også, at foråret 
bebuder tiltag i præstegården! I den kirkelige verden 
arbejder man jo med evighedsperspektivet, så alt 
går lidt langsomt. Vi har besluttet, at Christina og 
Erik får hele præstegården til beboelse. Christina 
skal som provst kunne huse alle provstiets præster 
til forskellige arrangementer, og den private del af 
præstegården er ikke specielt stor. Derfor får de det 
hele. Hvor, vi som menighedsråd, skal være, er 
endnu ikke afgjort. Vi håber, renoveringen kan be-
gynde i sensommeren!
    Til stor irritation for os og mange andre har guds-
tjenestelisten i aviserne været yderst mangelfuld og 
fuld af fejl. Vi håber inderligt, at det fra nu af rettes. 
Vi har fået lavet et kaffelav. Den første søndag i hver 
måned har vi aftengudstjeneste og afslutter med en 
kop kaffe, et stykke kage og lidt hyggelig snak. Indtil 
nu har det været menighedsrådet, som stod for det. 
Christina foreslog, at vi fik et kaffelav. Vi er nu ved 
at lave en liste med kaffebryggere og bagere, som 
parvis vil lave kaffe hjemmefra og bage en eller to 
kager. Vi vil gerne, at hvert par skal stå for forplejn-
ing til ca. to gudstjenester per år. Hvis nogen har 
lyst til at blive en del af dette nye lav, kan man ringe 
til Torben Nielsen, alle er velkomne.
    Palmesøndag har vi konfirmation af specialkonfir-
mander. Erling fra Abild har stået for deres undervis-
ning og vil også konfirmere dem. Vi håber, mange 
fra menigheden vil komme i kirke og gøre dagen 
festlig for de unge med en fyldt kirke.
    Den 26. februar havde vi et propfyldt forsamling-
shus til foredrags- og sangaften med Jens Ander-
sen, forfatteren til bogen ”Mine unge år” om Kim 
Larsen og højskolelærer Kristian la Cour fra Askov 
Højskole, hvor Larsen også havde gået. Det blev en 
festlig aften, hvor en meget veloplagt og veltalende 
Jens Andersen fortalte om sit arbejde med bogen 
og læste uddrag derfra. Det hele blev krydret med 
fællesange, hvor Kristian la Cour virtuost ledte os 
gennem flere af Larsens kendte og mindre kendte 
sange. Mona havde på fornemste vis lavet tag-selv-
kaffebord med boller og skærekage til en billig 
penge. Stor tak til Mona og resten af Forsamlings-
huset.



Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 April

 Maj

 Juni
 Søndag den 02. 6. s.e. påske 19.00 THN 
 Søndag den 09. Pinsedag 10.30 CRKR 
 Mandag den 10. 2. pinsedag 14.00 Fællesgudstjeneste i Møgeltønder
 Søndag den 16. Trinitatis 09.00 CRKR
 Søndag den 23. 1. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 30. 2. s.e. trinitatis Ingen

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

 Søndag den 07. Mariæ bebudelse 19.00 CRKR
 Søndag den 14. Palmesøndag 10.30 EBP    Konfirmation
 Torsdag den 18. Skærtorsdag 19.00 CRKR
 Fredag den 19. Langfredag 10.30 CRKR
 Søndag den 21. Påskedag 10.30 CRKR
 Mandag den 22. 2. påskedag 19.00 CRKR
 Søndag den 28. 1. s.e. påske Ingen

 Søndag den 05. 2. s.e. påske 19.00 CRKR
 Søndag den 12. 3. s.e. påske 10.30 CRKR
 Fredag den 17. Bededag 10.30 CRKR    Konfirmation
 Søndag den 19. 4. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 26. 5. s.e. påske Ingen
 Torsdag den 30. Kr. Himmelfart Ingen

 Juli
 Søndag den 07. 3. s.e. trinitatis 19.00 CRKR
 Søndag den 14. 4. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 21. 5. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 28. 6. s.e. trinitatis Ingen

 August
 Søndag den 04. 7. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 11. 8. s.e. trinitatis 10.30 KECH
 Søndag den 18. 9. s.e. trinitatis 10.30 THN
 Søndag den 25. 10. s.e. trinitatis Ingen

MIN SIDSTE VILJE
Ønsker til min begravelse/bisættelse

Det kan være svært at tale med sine nærmeste om, hvad man ønsker, der skal ske, når 
man går bort. I kirkens forgang finder man et lille skema til at tage med hjem. Her kan 
man skrive, om man ønsker at blive bisat eller begravet og hvor. Hvilke salmer, der skal 
synges og meget mere. Fortæl dine nærmeste, hvor skemaet ligger, så har man hjulpet dem 
helt enormt den dag, man er væk, og de skal stå og træffe store beslutninger.



Konfirmander 2019
Fredag den 17. maj kl. 10.30
i Møgeltønder Kirke 
Her er en liste med navne på 
alle konfirmanderne. Vi har i 
overensstemmelse med den nye person-
datalov, fået lov til at trykke navnene. Vi 
fik desværre ikke spurgt om adresserne. 
Det gør vi, og regner med at de kommer 
med i annoncen i Digeposten, når tiden 
nærmer sig – så hold godt øje. 
   Amalie Kolberg 
   Cecilie Kolberg 
   Johanna Sophie Bjørnskov Rasmussen 
   Jonas Wilfried Petersen 
   Katrine Bilde Boyschau Nielsen 
   Lea Damm Gjesing Jepsen 
   Lukas Jürgensen 
   Magnus Willecke Andersen 
   Mathilde Rudniak Thimsen 
   Melanie Lykke Hein 
   Mia Ruhlmann Karkov Jørgensen
   Mikkel Hofsted 
   Nikolaj Bindslev 
   Oscar Okholm Maymann 
Telegrammer kan afleveres dagen inden 
hos graver Jens Nissen, Sønderbyvej,
mellem kl. 16 og 20.

                      Jens Nissen
                      25 års jubilæum 
                      som graver og kirketjener
Onsdag den 1. maj fra kl. 16.00 vil der være 
mulighed for at ønske tillykke ved en lille 
reception i Forsamlingshuset. 
Vi håber, at mange vil møde op og lykønske 
vores dygtige og trofaste graver. 
Vel mødt.                              Menighedsrådet

Søndagsudflugt
Bemærk det nye navn!
Søndag den 16. juni går der TUR i den for 
hele familien!
Vi ønsker, at så mange som muligt - forældre,
bedsteforældre, konfirmander, kommende 
konfirmander, kommende minikonfirmander 
- får kendskab til historien om FRØSLEV-
LEJREN ved Padborg.
Kl. 13.00 vil der være 1 times fortælling om 
stedet og herefter kan man besøge barak-
kerne.
I skrivende stund har vi ingen aftale om, hvor 
vi drikker kaffe/sodavand og kage, men vi 
belaver os på at finde et godt og 
smukt traktørsted.
Vi er hjemme igen til kl. 18.00. 
Afgang med Syd-Vest bus kl. 12.00
v. kirkens P-plads.
Turen er ganske gratis. Med alt inclusive.
”Først til mølle”-princippet vil være gæl-
dende. Henvendelse skal rettes til Birgit
Laursen - mail: birgitelaursen@gmail.com
- eller mobil 30 56 01 02
Alle skal være så hjertelig velkomne.

Møgeltønder

Padborg

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes på flg. dage kl. 19.00:
02.04., 07.05., 04.06., 02.07.
Møderne er offentlige og 
finder sted i præstegården.
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/moegeltoender



Katte på kirkegården
Katten er sin egen – og dog. Det er ifølge 
loven ejerens ansvar at holde katten på 
egen grund.  Det har vi ikke tradition for, 
men sådan siger reglerne. Pårørende og 
personale oplever igen og igen at møde 
efterladenskaber fra katte på gravstederne. 
Det synes vi i menighedsrådet er uaccep-
tabelt, og det kan i yderste tilfælde også 
være sundhedsskadeligt. Ifølge loven 
må man bortjage løse katte, og hvis de 
kommer igen og igen, må de indfanges 
og videregives til politiet, som derefter 
kontakter ejerne. Vi håber med dette lille 
indlæg, at katteejere vil tænke over, hvor 
deres katte færdes, så vi kan få en ren 
kirkegård.

Friluftsgudstjeneste 
i Møgeltønder 2019

er en fællesgudsjeneste, hvor 6 sogne på 
skift er arrangør.

I år sker det i Møgeltønder

mandag den 10. juni
2. pinsedag - kl. 14.00

i Slotsparkens dejlige natur - også kaldet   
Sønderhaven.

Gudstjenesten er under fri himmel. 
Alle medbringer en stol og evt. et tæppe.

Efter gudstjenesten kan man rykke 
sammen om medbragt kaffekurv.

Alle er velkomne – store som små.

Løgumkloster Vokalensemble
Onsdag den 8. maj kl. 19.30 er der koncert 
med Løgumkloster Vokalensemble i Møgel-
tønder kirke. 
    Løgumkloster Vokalensemble er et kor med 
udspring i de rige, musikalske traditioner, der 
findes i og omkring Løgumkloster, og de kun-
ne i 2017 fejre 25-års jubilæum.
    Programmet vil byde på danske forårs-
sange og motetter og sange fra renæssancen 
frem til vor tid. Geografisk spænder program-
met fra Spanien til Letland. Den ældste mu-
sik i programmet er komponeret af den span-
ske komponist Tomás Victoria. Fra romantik-
ken kan man bl.a. høre musik af danske Niels 
W. Gade. Koret vil også fremføre Mariasange, 
bl.a. af den luxembourgske komponist Rhein-
berger og den danske nulevende komponist 
Chr. Hildebrandt. Endelig kan man høre mu-
sik af vokalensemblets dirigent Søren Birch. 

Du kan downloade kirkekalenderen på din 
smart Phone eller på din i pad.



Påsken er kirkens vigtigste højtid. Siden de 
første kvinder kom tilbage fra den tomme 
grav og fortalte, at Jesus var opstået fra de 
døde, har kirken fejret påske. Så stor en fest 
har ikke blot sat sig spor i kirkens gudstjen-
ester, men også i mange forskellige folkelige 
traditioner. 
    Her i Vestslesvig udnyttede man, at en 
brud havde lov til at gå tiggergang i sognet 
ved at skabe en påskebrud. Man klædte en 
dreng og en pige ud som brudepar og lod 
dem gå syngende tiggergang gennem byen 
og holdt en stor fest for de penge, parret, 
foruden æggene, samlede ind.
    På tysk hedder skærtorsdag faktisk Grüne 
Donnerstag, og det er der god grund til. For 
at holde sig sund det kommende år måtte 
man, også i Danmark, skærtorsdag spise en 
kålsuppe med 9 eller 7 slags kål i. Kålorgiet 
var en del af et overtroisk ritual, men sikrede 
selvfølgelig samtidigt en varieret og vitamin-
rig kost. Ritualet var forbundet med kirke-
klokkens ni bedeslag. 
    Langfredag var det, også et godt stykke 
tid efter reformationen, tradition, at den der 
vågnede først måtte ’rise’ de andre til minde 
om Jesu lidelser.
    Det er blot et lille udsnit af, hvad man 
fandt på i forbindelse med påsken – uden 
for kirken. I kirken har vi i 2000 år fejret det 
samme. Vi har fejret, og fejrer fortsat, Jesu 
opstandelse fra de døde. Vi fejrer at dødens 
magt for altid er overvundet. At det, der er 

Glædelig Påske
Det er hvert dødeligt menneskes fryd,

det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!

Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,

rejser han op fra de døde.
DDS 223 v. 5

vores sidste menneskelige erfaring, ikke er 
det sidste, der skal siges om os. Vi fejrer at vi 
har lov at tro Jesus på hans ord når han siger:
”Jeg er opstandelsen og livet, den der tror på 
mig, skal leve om han end dør”.

Johs. 11,25

Derfor halleluja tusindefold
følger det budskab fra old til old:

Kristus opstod fra de døde!
Og før han tog i det høje sit sæde,
så’de på jord han den evige glæde:

Vi skal opstå fra de døde!
DDS 223 v. 6

Glædelig påske!
Sognepræst og provst

Christina Rygaard Kristiansen
(kilde til påsketraditionerne er www.kristendom.dk)

Anmeldelse af påskebog
Folkekirken har en hjemmeside. Den hedder 
www.folkekirken.dk Her kan man, under 
påske, finde to noveller fra bogen ’Gennem 
den kulsorte sky’, hvor en række danske 
forfattere viser nye veje ind i påskens tekster. 
De to noveller, der ligger frit tilgængelige 
for alle, er skrevet af Bjarne Reuter og Anne 
Lise Marstrand-Jørgensen. Om bogen skrev 
Weekendavisen: “En håndfuld af vore bedste 
fortællere skriver sig op mod påskeugen. 
Resultatet er et mindre mirakel.”  Bogen kan 
også bestilles hjem på biblioteket.


