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Menighedsråd
Formand: Hanne Boldt
Ved Åen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2837 4866
hann1158@aabenraaskoler.dk

Næstformand og sekretær: Elsebeth Bjerre Bay
Nørrefoldvej 18, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2364 4908
bjerrebybay@gmail.com

Kasserer: Torben Hviid Nielsen
Bønderbyvej 29, Bønderby, 6270 Tønder
Tlf. 2040 9969
torben.hviid@nielsen.mail.dk

Kirkeværge: Jens Hansen
Nyvangvej 3, 6270 Tønder
Tlf. 2260 3730
hansen.jens66@gmail.com

Kontaktperson: Mona Rasmussen
Erik Lassensvej 8, Gallehus, 6270 Tønder
Tlf. 2513 5406
monalr7971@gmail.com

Sognepræst
Provst Christina Rygaard Kristiansen
Sønderbyvej 24, Møgeltønder
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

Gravermedhjælper:
Lone Julius Thomsen

Organist: Martin Hørløck
Nambüll 4
25927 Aventoft
Kontakttelefon 4118 3674

Hjemmeside: www.møgeltønderkirke.dk
Møgeltønder kirke på street view:
https://goo.gl/maps/eqM6ZGUSeW52

Nyt fra menighedsrådet
Krisen kradser også i kirken. Vi har skruet ned for 
varmen, men beholder man overtøjet på, håber 
vi, det er til at holde ud.

Lys på kirken
Vi har diskuteret, hvad vi gør med lys på kirken. 
Vi har LED-pærer, og de er meget billige i drift, 
men vi har alligevel valgt at skære betydeligt i 
antallet af dage og timer. Normalt har vi lys på 
kirken i 3½ måned fra begyndelsen af november, 
men nu bliver det kun i advents ugerne og hen 
over julen, lyset holdes tændt. Vi vil ikke helt 
udelade lys, for kirken skal skinne i mørket og 
minde os om håbet - især i en verden med krig.

Juletræerne
Juletræerne kommer ind i kirken midt i decem-
ber og lyskæderne - som også er meget billige i 
drift - vil være tændt hele tiden. Træerne kan ses 
udefra, og det giver lidt hygge til os møgeltøn-
dringe og til de mange turister, vi altid har besøg 
af.

Folkekirkens Nødhjælp
Netop krisen og krigen har gjort, at vi i 2023 vil 
være aktive ved Folkekirkens Nødhjælps sogne-
indsamling den 12. marts 2023. I marts i år sam-
lede 12.000 indsamlere 17. mio. kr. ind. Det høje-
ste antal indsamlere og det højeste beløb nogen-
sinde. Vi håber, at mange af jer vil være med og 
møde op i forsamlingshuset d. 12. marts kl. 11.45 
efter gudstjenesten og få en lille rute rundt i byen.

Stor arv
Kirken modtog for at par år siden en stor arv 
fra et sognebarn. En arv, som har gjort, at vi har 
fået et ønske, som vi længe har haft, opfyldt. Vi 
får lavet to film til visning i kirken. Den ene er i 
skrivende stund næsten færdig og bliver, udover 
at være en smuk film til os, især en oplevelse 
for turisterne. De får et indblik i kirkens historie 
og i historien om guldhornene. Filmen er lavet i 
samarbejde med Guldhornskomiteen. Den an-
den film er på bedding, og kommer til at handle 
om den store renovering af kirken, der fandt sted 
fra midten i 1970’erne til slutningen 1980’erne. 
Dén film bliver måske mest interessant for os i 
sognet - det vil tiden vise. Vi satser på gallapre-
miere på filmene i marts 2023. Mere information 
følger i det nye år.
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 01.  Der henvises til Kristkirken kl. 10.00
 Søndag den 08. 1. s.e. helligtrekonger 19.00 CRKR  Kaffe
 Søndag den 15. 2. s.e. helligtrekonger 10.30 CRKR
 Søndag den 22. 3. s.e. helligtrekonger 10.30 CRKR
 Søndag den 29. Sidste s.e. helligtrekonger Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 05. Septuagesima 19.00 CRKR  Kaffe
 Søndag den 12. Seksagesima 10.30 CRKR
 Søndag den 19. Fastelavn 10.30 CRKR
 Søndag den 26. 1. s. i fasten Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 05. 2. s. i fasten 19.00 CRKR  Kaffe
 Søndag den 12. 3. s. i fasten 10.30 CRKR
 Søndag den 19. Midfaste 10.30 CRKR
 Søndag den 26. Mariæ Bebudelse Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 December
 Søndag den 04. 2. s. i advent 19.00 CRKR
 Søndag den 11. 3. s. i advent 16.00 CRKR  Familiegudstj. med Luciaoptog
 Søndag den 18. 4. s. i advent 10.30 KECH
 Lørdag den 24. Juleaften 16.00 CRKR
 Søndag den 25. Juledag 10.30 CRKR
 Mandag den 26. 2. juledag 10.30 CRKR
 Lørdag den 31. Nytårsaften 16.00 CRKR

 November
 Søndag den 27. 1. s. i advent 10.30 CRKR

 Søndag den 02. Palmesøndag 10.30 CRKR
 Torsdag den 06. Skærtorsdag 19.00 CRKR
 Fredag den 07. Langfredag 10.30 CRKR
 Søndag den 09. Påskedag 10.30 CRKR
 Mandag den 10. 2. påskedag 10.30 CRKR
 Søndag den 16. 1. s. e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 23. 2. s. e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 30. 3. s. e. påske Der henvises til Kristkirken kl. 16.30

Familiegudstjeneste med luciaoptog
søndag den 11. december kl. 16.00

Luciaoptog er blevet en fin og stemningsfuld tradition ved vores adventsfamilie-
gudstjeneste. Både konfirmander og minikonfirmander medvirker. 
Derudover er det også ved denne gudstjeneste at vi fejrer at minikonfirmanderne 
har gennemført deres minikonfirmandforløb. 
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste for alle aldre. 



Fra fordomme til rummelighed
En aften til eftertænksomhed - 

torsdag den 9. februar kl. 18.30

Oplæg ved Hanne Risager, ressource detektiv

Herefter ser vi filmen “Rose”
Rose er en stærk og hjertevarm fortælling 
om familie, kærlighed og om, at intet er, 
som man tror ved første øjekast. Året er 
1997. Inger, hendes søster Ellen og svoger 
Vagn er på bustur mod Paris. Bussen har 
knap nået motorvejen før Inger delagtiggør 
resten af selskabet i sin sindslidelse – og

turen til byernes by bliver en uge de aldrig 
vil glemme.

Ditte Gråbøl spiller filmens hovedperson 
Rose, på fuldstændig elskelig facon. Et 
filmtema, der giver stof til eftertanke om, 
hvordan vi ser hinanden og ikke mindst 
behandler hinanden.
    Efter filmen nyder vi kaffen og får os en 
god snak om den.

Entré: Gratis / Kaffe og kage 40 kr. 

Arrangør: Møgeltønder menighedsråd

Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling
Søndag den 12. marts 2023
Kom og vær med til at hjælpe!
Brug et par timer på gader og stræder i 
Møgeltønder – enten alene, sammen med en 
ven, en god nabo eller din familie. 
Mød op i forsamlingshuset kl. 11.45, hvor 
vi fordeler ruterne, og vær med at støtte 
Folkekirkens Nødhjælps store arbejde.

Julehjælp
Mange kæmper med økonomien i år. Hel-
digvis har menighedsrådet et legat, man kan 
søge, hvis man synes, situationen ser uover-
skueligt ud. 
    Ansøgningsskemaet finder man i kirkens 
forgang. 
    Der står fortrykt svarfrist den 1. december, 
men den er hermed ændret til den 5. decem-
ber.

FolkChurch bandet TideVand 
og Flemming Jakobsens digte
Onsdag den 22. februar kl. 19.00
Vi glæder os til at invitere jer til en aften i 
kirken, hvor der sættes ord på det, vi 
måske går og tænker om livets store og 
små spørgsmål. 
    Vores lokale Flemming Jakobsen kom-
mer og fabulerer over sin digtsamling 
”Hverdagsprodukter”, og vi skal høre musik 
med bandet TideVand feat.

TideVand består af:
Jytte Smith: Sang, guitar, mandolin
René Larsen: Sang, guitar
Niels Terkildsen: Sang, low whistle, 
bodhran

Menighedsrådet er vært ved et glas og en 
snack.

Julekoncert med Tønderkoret
Torsdag den 8. december kl. 19.00 i kirken

Derefter fællessang og kaffe i forsamlings-
huset.

Pris 50 kr. for kaffen.

Vel mødt til en aften i adventstidens hygge-
lige skær.



Foto: Øyvind Holmstad, wikimedia commons

Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin

med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.

Emmy Köhler 1898/Troels Sørensen 1983

Meget er anderledes i år, end det var sidste år. 
Sådan er det jo hvert år, men det er alligevel 
anderledes på en anden måde i år. Der er, i 
skrivende stund, krig i Europa. Vi læser dagligt 
om døde, sårede og flygtninge. Umenneske-
lighed er rykket nærmere og den civilisation vi 
på vores breddegrader er kommet til at regne 
for en selvfølge, syner nu langt mere sårbar 
end vi magter at erkende. Den energikrise, 
der er fulgt i kølvandet på krigen, sammen 
med den voldsomste inflation set i mange år, 
har efterladt mange med store økonomiske 
udfordringer. Ude i verden og hjemme her hos 
os.

MEN - midt i alle udfordringerne er noget 
det samme. Julen er den samme. Vi kom-
mer næppe til at fejre den helt som vi plejer. 
Der vil være færre, om overhovedet nogen, 
julelys. Der vil være mindre og færre, og hos 
nogen slet ingen, gaver, og de fleste vil være 
nødt til at spise mindre og anderledes. Der vil 
være koldere i stuerne. MEN - Julen er den 
samme. Forstået sådan, at det vi fejrer i julen, 

Lyset i mørket
er det samme. Vi fejrer at Gud blev menneske 
i barnet i krybben, i Jesus Kristus. En kold nat, 
i et besat land, lod Gud sig føde af en kvinde 
som besættelsestropperne havde drevet afsted 
til folketælling, uanset hvor højgravid hun 
var. Der var ikke plads til dem nogen steder 
og Guds søn blev født i en stald. Han kom 
til verden for at vi skal vide, at vi er elskede. 
Ikke som en forsikring mod at livet er svært og 
kan gøre ondt, men som et evigt løfte om, at 
han er med os alle dage indtil verdens ende, 
uanset hvordan livet former sig for os. 
    Lyset skinner i mørket og mørket greb det 
ikke, står hos evangelisten Johannes. Lyset, det 
sande lys, barnet i krybben, Jesus Kristus lyser 
fortsat i mørket. Også i vores mørke. 
    Som stjernen lyste over stalden i Betlehem 
og viste de hellige tre konger vej til Jesus, 
sådan lyser Guds ord om julens hellige glæde 
for os, så at også vi kan drage til Betlehem og 
se det, som der er sket. 
    Der findes ingen kulde, intet mørke, intet 
savn, og ingen afsavn som Gud ikke er nær-
værende i, eller som kan lukke julen ude af 
vores hjerter. Den sandhed kan være svær at 
holde fast i alene i tunge tider. Derfor samles 
vi i advents- og juletiden i kirken for sammen 
at dele forventningen, glæden, trøsten, håbet 
og lyset, der skinner i mørket og som mørket 
aldrig får bugt med. Vi glæder os til at se så 
mange som overhovedet muligt!

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,

en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.

Emmy Köhler 1898/Troels Sørensen 1983

Må julens glæde fylde jeres hjerter 
og jeres hjem!

Glædelig Jul!

Provst og sognepræst 
Christina Rygaard Kristiansen


