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Nyt fra menighedsrådet
Hen over sommeren og det tidlige efterår, har
vi haft seks musikalske arrangementer uden
den store deltagelse. Vi er interesserede i at
vide, om det er fordi, der ikke er interesse for
syng-med- koncerter og orgelkoncerter, eller
om det er fordi vi er for dårlige til at annoncere. Når I ser en af os fra menighedsrådet, så
giv endelig jeres besyv med. Vi lytter meget
gerne til gode råd.
I september var vi på sognetur til Skamlingsbanken på en kold og blæsende søndag.
Vi var 32 tilmeldte, og det var en dejlig tur til
det nye oplevelsescenter, som ligger helt skjult
i landskabet. Vi fik en fin frokostplatte og sad
med den skønneste udsigt over Lillebælt. Vi fik
en god guidet tur på banken i kulden og varm
kaffe og lækker lagkage, inden det atter gik
hjemad.
Den 10. oktober havde vi høstgudstjeneste
og dåb i en smuk pyntet kirke. Efterfølgende
var vi 25 til det årlige korte menighedsmøde i
forsamlingshuset, hvor Mona serverede gammeldags oksesteg med det hele og citronfromage til dessert.
Den 1. december er det en stor glæde, at
vi kan begynde julemåneden og adventstiden
med en julekoncert med Skærbæk Egnskor og
tage i forsamlingshuset og selv synge videre
bagefter.
Det er også en hyggeligt,
at Christina og Erik nu kan
invitere os indenfor og se,
hvordan de har indrettet sig
i den nyrenoverede præstegård.
Menighedsrådet vil ønske
alle en hyggelig advent, en
glædelig jul og et godt nytår!
Og vi beder til at coronaen
ikke lægger landet ned, som det skete sidste
vinter.
På menighedsrådets vegne
Hanne Boldt

Gudstjenester i Møgeltønder kirke
November
Søndag den 28.

1. s. i advent

10.30 CRKR

December
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Fredag den

05.
12.
19.
24.
25.
26.
31.

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften

19.00 CRKR De ni læsninger
16.00 CRKR Luciagudstjeneste
10.30 CRKR
16.00 CRKR Julegudstjeneste
10.30 CRKR
10.30 CRKR
16.00 CRKR

Januar
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

01.		
02. Helligtrekongers søndag
09. 1. s.e. helligtrekonger
16. 2. s.e. helligtrekonger
23. Sidste s.e. helligtrekonger
30. 4. s.e. helligtrekonger

Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00
19.00 CRKR
10.30 CRKR
10.30 CRKR
10.30 THN
Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

Februar
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

06.
13.
20.
27.

Sidste s. e. helligtrekonger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

19.00 CRKR
10.30 CRKR
10.30 CRKR
Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

Marts
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

06.
13.
20.
27.

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

19.00 CRKR
10.30 CRKR
10.30
Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

April
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den

03.
10.
14.
15.
17.
18.
24.

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske

10.30 CRKR
10.30 CRKR
19.00 CRKR
10.30 CRKR
10.30 CRKR
10.30 CRKR
Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

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

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.

Nytår i kirken
Traditionen tro fejrer vi gudstjeneste den 31. december kl. 16.00, hvor vi efterfølgende ønsker hinanden godt nytår med et lille glas bobler og et stykke kransekage.

Julekoncert i kirken og syng julen ind i forsamlingshuset

Når Skærbæk Egnskor gæster Møgeltønder
kirke onsdag den 1. dec. kl. 19.00, bliver
der lejlighed til at høre et bredt repertoire.
Adventsstemningen skal nok indfinde sig
hos tilhørerne, når f.eks. ”Der er noget i luften” og ”Her kommer Jesus dine små” bliver
sunget.

Sigurd Barrets dejlige udgave af ”Fadervor” vil være ny for mange, ligesom der
også kommer spændende toner i form af en
gammel vandresang, som er blevet sunget,
når man vandrede på Caminoen.
Der er indlagt fællessalmer, og også her
bliver der lejlighed til at synge både velkendte salmer og en enkelt nyere.
Skærbæk Egnskor går mod sit 40 års jubilæum, og har gennem årene sunget talrige
kirkekoncerter både nær og fjern.
Korsangerne ser frem til koncerten i
Møgeltønder, da det er korets første koncert
i vores gamle fine kirke.
Efter koncerten går vi i forsamlingshuset
til kaffebord og fortsætter med at synger
julen ind.

Tirsdag den 18. januar kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Foredrag med tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler

Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende

Kan man dø for sent?

Hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller
den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat
om aktiv dødshjælp.
’Hun døde alt for tidligt’. Sådan kan det lyde,
når en person er død. Men vil det modsatte udtryk også give mening: ’Hun døde alt for sent’?
Svaret er ja. Udtrykket giver mening som aldrig
før. Vi er gode til at redde livet men dårlige til at
redde døden, når den kommer.
Det handler om vores forhold til døden og vores kamp for at udskyde det uafvendelige. Men
i kampen for at forlænge livet, kan det tabes
undervejs.
Entré incl. kaffe kr. 40,00.

Lucia i kirken
3. søndag i advent, den 12. dec., vil vi
gerne fejre Lucia ved familiegudstjenesten
kl. 16.00. - Elever fra 4.-7. klasse, som
kunne tænke sig at gå Lucia, møder op til
forberedelse lørdag den 11. december fra
kl. 10.00-12.00 i kirken.
Tilmelding er ikke nødvendigt, tag en ven
under armen og mød frejdigt op.

Åbent hus i
præstegården
2. søndag i advent, efter de ni læsninger
kl. 19.00, er der åbent hus i Møgeltønder
Præstegård, hvor vi byder på gløgg der
passer til både børn og voksne.
Vi glæder os til at se jer i vores hjem.
Bedste hilsener
Præsteparret Erik og Christina

Lyset skinner skinner i mørket!

Gerard van Honthorst, Pommerske Statsmuseum
Op igennem tiderne er der malet et utal af
billeder, der forestiller Jesu fødsel. Det billede
vi her hører til i den tradition, hvor Jesus
males som selve kilden til lyset i den mørke
stald. Det er godt malet. Det er også en meget
præcis måde at fortælle os om, hvorfor vi
fejrer jul. Vi fejer jul, fordi Gud blev menneske og lod sig føde en stald. Gud bøjede
sig i denne nat ned og rørte ved jorden og
det lys, der oplyser alt, kom til os mennesker.
Lyset kom for at oplyse mørket i vores hjerter
og fylde vores liv med et lys, der fortrænger
mørket både i os og omkring os.
Det er så uendelig glædeligt at tænke på, at
det lys, der får julen til at tindre, ikke kommer fra os eller noget vi kan slide os til. Det
gives os – gratis – af nåde. Det gives os uanset
om vi skal holde jul sammen med nogen,
eller mutters alene. Det gives os, hvad enten

vi synes julen er vidunderlig eller vi frygter
den tid på året, mere end nogen anden. Det
gives til alle os der roder og aldrig helt når i
mål med, hvor fint vi har forestillet os det skal
være, og til dem der har helt styr på julen og
i år fejrer den i farverne antracit og sølv. Til
alle der fredeligt og mætte skal sove julenat i
deres egne senge, og til alle dem, der ingen
seng har, og for hvem fred og mæthed er tabte
drømme. Lyset som er Jesus, barnet i krybben,
gives os fordi Gud elsker os, og dette, at han
lod sin søn føde, og siden dø for os, fortæller
os om, at den kærlighed Gud elsker os med,
er en kærlighed, der ligger helt udenfor, hvad
vi egentlig kan forestille os.
Så lad os da gå med hyrderne til Betlehem
og med vores hjertes øjne se det, som der er
sket. Lad os et øjeblik i vores sind og hjerte
bøje os for Frelsen, sådan at vi kommer så tæt
på hans lys, at det oplyser os og fortrænger
mørket i os.
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 glædelig og velsignet jul!
Fred og alt godt
Provst og sognepræst
Christina Rygaard Kristiansen

