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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.møgeltønderkirke.dk

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

Nyt fra menighedsrådet
Sikken et forår!! 2020 bliver et år, vi aldrig glem-
mer. Samfundet lukkede ned og kirken måtte 
lukke med. Vi, som gik og troede, at kirken altid 
ville bestå - også som tilgængelig bygning, fik 
noget andet at mærke. Alt lukkede og i en periode 
måtte vores gravere ikke arbejde på kirkegården. 
Heldigvis opdagede de i Kirkeministeriet, at det 
var lidt for hysterisk. Vi er atter tilbage til noget, 
der ligner en almindelig kirkedagligdag. Vi har 
gudstjeneste med få restriktioner, og det fungerer 
godt. Vi mangler dog at kunne give hinanden 
hånden og sidde ved siden af hinanden. 
    Som lovet i sidste blad ville præstegården nu 
endelig blive sat i stand. Håndværkerne er i fuld 
gang, og det bliver noget så godt. Store vindues-
partier vil give en masse lys, og Christina får et 
fantastisk kontor mod øst med tre vinduer ud til 
haven, udsigt over marken og op til slotsparken. 
Normalt arbejder vi alle lige meget, men jeg vil 
fremhæve Jens Hansen, som trækker et meget 
stort læs. Han har det store overblik, er med til 
byggemøderne og har den løbende kontakt til 
arkitekt og håndværkere. Hele renoveringen ligger 
trygt i hans hænder!
    Den 9. juni havde vi orienteringsmøde som 
optakt til menighedsrådsvalget i september. Vi 
fortalte om vores arbejde i rådet, og vi lagde op til 
debat om kirke- og gudstjenesteliv ved bordene. 
Det blev en god aften, og vi vil tage alle de gode 
ideer og forslag med i det videre arbejde. Som 
jeg skrev i sidste blad, skulle vi, der sidder i rådet, 
beslutte, om vi havde lyst og mod på en periode 
mere. Det har tre af os. Vi kommer til at mangle 
to nye medlemmer. Sidder der nogen, som kunne 
have lyst til at prøve kræfter med menighedsråds-
arbejdet, som er spændende og vigtigt, er I meget 
velkomne til at kontakte os for at høre nærmere. 
Ellers mød op den 15. september i forsamlings-
huset, hvor der er valgforsamling kl. 19.00.
    Fejringen af afslutningen på Første Verdenskrig 
flyttes fra den 11/11 kl. 11 til den 8/11 efter 
guds-tjenesten kl. ca. 11.40. På den måde får flere 
mulighed for at være med til kransenedlæggelsen, 
og vi har i menighedsrådet vurderet, at det ikke 
længere er nødvendigt, at det lige præcist foregår 
den 11/11 kl. 11.
På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke

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

 Oktober
 Søndag den 04. 17. s.e. trinitatis 19.00 CRKR    Konfirmation
 Søndag den 11. 18. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 18. 19. s.e. trinitatis 10.30 KECH
 Søndag den 25. 20. s.e. trinitatis Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 August
 Søndag den 02. 8. s.e. trinitatis 19.00 CRKR
 Søndag den 09. 9. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 16. 10. s.e. trinitatis 10.30 KECH
 Søndag den 23. 11. s.e. trinitatis 10.30 KECH
 Søndag den 30. 12. s.e. trinitatis Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 September
 Søndag den 06. 13. s.e. trinitatis 19.00 CRKR    Indskrivningsgudstjeneste
 Søndag den 13. 14. s.e. trinitatis 13.00 CRKR
 Søndag den 20. 15. s.e. trinitatis 10.30 CRKR    Høstgudstjeneste
 Søndag den 27. 16. s.e. trinitatis Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 November
 Søndag den 01. Allehelgen 19.00 CRKR
 Søndag den 08. 22. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 15. 23. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 22. Sidste søndag i kirkeåret Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00
 Søndag den 29. 1. s. i advent 10.30 CRKR

 December
 Søndag den 06. 2. s. i advent 19.00 CRKR    De ni læsninger
 Søndag den 13. 3. s. i advent 16.00 CRKR    Lucia- og familiegudstjeneste

Julehjælp
Værdigt trængende med bopæl i Møgeltønder sogn kan søge om julehjælp. 
Vi giver typisk et gavekort med et beløb, som kan bruges til indkøb af dét, der hører en 
dansk jul til.
Ansøgningen afleveres enten hos Birgit Laursen, Sønderbyvej 11, eller hos Hanne Boldt, 
Ved Åen 13, senest den 25. november.

Navn:

Adresse:

Kort begrundelse for ansøgningen:



Allehelgen gudstjeneste
den 1. november kl. 19.00
Ved gudstjenesten Allehelgen aften
mindes vi vore kære, som vi har 
mistet. Navnene på de afdøde nævnes, og 
vi tænder et lys for hver enkelt.
    Efter gudstjenesten er der kaffe/the.

Alle er velkommen.

Konfirmandindskrivning 
til konfirmation 
i foråret 2021
Der er konfirmation i Møgeltønder Kirke Store 
Bededag, den 30. april 2021, kl. 10.30. Konfir-
mationsforberedelsen i Møgeltønder begynder 
fredag den 11. september 2020 kl. 8.00 i 
Møgeltønder Kirke. Indskrivning foregår ved 
indskrivningsgudstjeneste i Møgeltønder Kirke 
søndag den 6. september kl. 19.00. Efter guds-
tjenesten er der et kort møde for konfirmander 
og deres forældre/værge. Indskrivningsblanket 
udleveres denne dag. Har man spørgsmål, 
eller er man forhindret i at møde op den 6. 
september kan man kontakte sognepræst og 
provst Christina Rygaard Kristiansen 
på crkr@km.dk eller 24 41 17 04

Santa Lucia i kirken 
Søndag den 13. december 
kl. 16.00
har vi familiegudstjeneste.

Efterårets
konfirmander
Vi skulle have haft konfirma-
tion i Møgeltønder Store Bede-
dag, men sådan skulle det ikke være 
p.g.a. corona. Forårets konfirmander er 
derfor blevet til efterårets konfirmander. 
Vi fejrer konfirmation
søndag den 4. oktober 2020 kl. 10.30
Lad os hjælpes ad med at gøre dagen 
ekstra festlig for konfirmanderne og deres 
familier ved at flage for dem.
Christine Helene Nissen, 
    Møllevej 8A, Møgeltønder
Ditte Gad Svendsen, 
    H.C. Davidsensvej 15, Møgeltønder
Ea Jürgensen, 
    Møllevej 29, Møgeltønder
Emilie Schlüter Nansen, 
    Nørrefoldvej 41, Møgeltønder
Ida Møller Eichner Dyhre Nielsen, 
    Bygfennen 6, Møgeltønder
Jakob Androsaf Pedersen, 
    Møllevej 37, Møgeltønder
Julia Fie Feddersen Svendsen
Julie Neuberg Klinge, 
    Strengvej 34, Møgeltønder
Laura Wind Andersen, 
    Fruensgårdsvej 7, Møgeltønder
Mariza Hvam Stelling, 
    Møllevej 51, Møgeltønder
Oliver-Luca Gloor, 
    Strucksalle 34B, 3.th, Tønder
Oliver Weile, 
    Trægårdsvej 7, Bønderby
Simone Beck Frederiksen, 
    Nørrefoldvej 22, Møgeltønder
Telegrammer kan afleveres dagen inden 
hos graver Jens Nissen, Sønderbyvej,
mellem kl. 16 og 20.

Sigurd Selch
f. d. 30/5 1947  -  d.d. 27/5 2020
Kirkesanger ved Møgeltønder kirke 2009-
2013
Møgeltønder kirke sender hermed en 
sidste kærlig hilsen.
Efter et længere sygeforløb sov Sigurd 
Selch stille ind.
Sigurd Selch var en meget afholdt kirke-
sanger og huskes især for sin kraftfulde 
barytonstemme, men også for sin ven-
lighed og dejlige humor.
Sigurd Selch er stedt til hvile på Guds-
ageren i Christiansfeld den 3. juni 2020.
Æret være Sigurd Selch`s  minde.



Minikonfirmander 
i efteråret
Alle børn, der går i 3. klasse i Møgeltønder, 
inviteres til at gå til minikonfirmand i kirken. 
Vi starter onsdag den 21. oktober og fortsætter 
hver onsdag indtil vi slutter med gudstjeneste 
den 13. december 2020. Minikonfirmanderne 
bliver hentet på skolen kl. 13.30 og går derfra 
til kirken, hvor de kan hentes, når eftermidda-
gen er slut kl. 15.30. 
    Det er Hjørdis, vores dejlige kirkesanger, der 
skal have minikonfirmanderne. Sammen med 
sognepræsten hun har planlagt et spændende 
forløb, hvor vi skal høre om Gud på mange 
forskellige sjove, alvorlige, spændende og nye 
måder. Vi skal synge, høre gode historier, rundt 
i kirken og meget mere. Det er planlagt at 
minikonfirmanderne deltager i 2 gudstjenester. 
1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30 
og 3. søndag i advent kl. 16.00, hvor der er 
Lucia-gudstjeneste.  
    Vi håber rigtig mange har lyst til at komme 
og være med. Man kan tilmelde sig til sogne-
præsten enten pr sms eller ved at ringe på 
tlf. 24 41 17 04. Tilmeldingsblanketten uddeles 
på skolen, når tiden nærmer sig og medbringes 
første gang. 
Bedste hilsener Hjørdis og sognepræst Christina

Høstsalme
Fra vest står blæsten
I det nye tillæg til salmebogen ”100 
Salmer” som nummer 808 står denne 
salme. Det er en vidunderlig høstsalme. 
Læs den et par gange og nyd de smukke 
sprogbilleder. 

•  Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans med mørkets 
    magter
mens skyer går og kommer 
med tågedis og regn 
og vådt og vissent løv i kælderskakter

•  når somren er til ende 
og feriedage brugt 
og vibeskrig og lærkesang forstummet 
når markerne er høstet 
og træet bærer frugt 
skal vores lovsang fylde himmelrummet 

•  til Gud der i sin godhed 
lod alting spire frem 
og sendte sol og regn til byg og hvede 
han glemmer ingen skabning 
og husker også dem 
som året bragte mere gråd end glæde 

•  Frygt ikke! det er ordet 
når havtorn står med bær 
og hede sommerdrømme er forbrændte 
Gud er hos den der ængstes 
og den hvis fremtid er 
en ligning med en hel del ubekendte. 

•  Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned 
og græsset visner væk og solen vender. 
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred 
skal vinterhjerter leve i hans hænder.

Tekst Lisbeth Smedegaard Andersen 2013, 
musik Erik Sommer 2013 © forfatter og kom-
ponist

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes på flg. dage: 19.08., 
02.09., 06.10. samt 10.11. kl. 19.00 i 
forsamlingshuset.
Alle er velkommen til at komme og over-
være møderne.
Info: www.møgeltønderkirke.dk

Lone Julius Thomsen
Gravermedhjælper ved 
Møgeltønder Kirke.

Vi siger TILLYKKE 
med 20 år på jobbet 
den 6. juni 2020.

Vi ser frem til at kunne 
fejre Lone i 2025, 
hvor der er 25 års 
jubilæum!


