
Kirkebladet M
øgeltønder sogn   nr. 1/3  2021



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: 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
Sidst jeg skrev Nyt fra menighedsrådet var i novem-
ber, hvor jeg afsluttede med: ”Må 2021 bringe nor-
malitet tilbage til vores liv, så vi igen kan drikke 
kirkekaffe og mødes til arrangementer.” Vi må kon-
statere, at det ikke er gået for godt!  Faktisk blev det 
bare meget værre!  
    Julegudstjenesterne blev af biskopperne, på op-
fordring af myndighederne, aflyst den 22. december 
om aftenen. Al den forberedelse der havde været 
rundt om i sognene, og også her hos os, faldt til 
jorden. Det var barskt med en jul uden gudstjene-
ster, men det var nok bedst sådan, for smittetrykket 
steg voldsomt i de dage.
    Fra januar fik vi lov til at holde korte gudstjenester 
på 30 minutter uden nadver og uden sang, men det 
fungerer faktisk fint. Der er skåret ind til benet, så kun 
et par vers af to-tre salmer synges af kirkesangeren, 
men vi får alt det vigtige; evangelium, prædiken, Fa-
dervor og velsignelse. Vi har indstillet os på, at det 
skal være på den måde et godt stykke tid endnu.  Vi 
må i skrivende stund kun være 36 personer i kirken 
og 50 på kirkegården i forbindelse med en begravelse 
eller bisættelse. Uden for kirkelige handlinger gælder 
det almindelige forsamlingsforbud både ude og inde.
    Aktivitetsudvalget var frustrerede over, at vi slet 
ikke kunne planlægge og arrangere noget, men så 
opstod ideen med online foredrag. Rigtig meget er 
flyttet over på skærmen, så hvorfor ikke prøve det 
med? I skrivende stund, ved jeg ikke, hvordan tilmel-
dingen vil blive, men vi har prøvet at vise, at vi stadig 
er her.
    Aktivitetsudvalget har planlagt tre sommerkoncer-
ter med orgelmusik og syng-med på nogle af de 
smukke sommersalmer. Vi ved ikke, om det overho-
vedet kan lade sig gøre, men vi håber, at meget er 
lysnet i slutningen af maj.
    Menighedsrådsmøder foregår også på skærmen, 
det fungerer, men vi savner at være i samme rum og 
få snakket ordentligt. Sådan har alle det vist. 
    Siden sidste blad har vi også konstitueret os. Til 
venstre for kolonnen her, kan I se, hvem der nu vare-
tager de forskellige poster. 
    Vores inderlige håb er, at vi snart kan være flere i 
kirke, snart undvære mundbind, snart drikke en kop 
kaffe sammen og snart mødes i længere tid ad gan-
gen. Vi beder til at lunere vejr og vaccinerne giver os 
det vante liv tilbage. 
På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



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 nær-
meste, hvor skemaet ligger, så har man hjulpet dem helt enormt den dag, man er væk, og de skal stå 
og træffe store beslutninger.

Gudstjenester i Møgeltønder kirke
 April

 Maj

 Juni
 Søndag den 06. 1. s.e. trinitatis 19.00 CRKR
 Søndag den 13. 2. s.e. trinitatis 10.30 CRKR 
 Søndag den 20. 3. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 27. 4. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

Forbehold for ændringer. Se dagspressen. Der henvises også til hjemmesiden: www.møgeltønderkirke.dk

 Søndag den 11. 1. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 18. 2. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 25. 3. s.e. påske Der henvises til Kristkirken kl. 10.00
 Fredag den 30. Bededag 10.30 CRKR

 Juli
 Søndag den 04. 5. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 11. 6. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 18. 7. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 25. 8. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 August

 Søndag den 02. 4. s.e. påske 19.00 CRKR
 Søndag den 09. 5. s.e. påske 10.30 CRKR
 Torsdag den 13. Kr. Himmelfartsdag 10.30 CRKR
 Søndag den 16. 6. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 23. Pinsedag 10.30 CRKR
 Mandag den 24. 2. pinsedag 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste, Torvet i Sæd
 Søndag den 30. Trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 01. 9. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 08. 10. s.e. trinitatis 08.30 TRHN
 Søndag den 15. 11. s.e. trinitatis 19.00 CRKR
 Søndag den 22. 12. s.e. trinitatis 10.30 CRKR    Konfirmation
 Søndag den 29. 13. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 September
 Søndag den 05. 14. s.e. trinitatis 19.00 CRKR    Konfirmandindskrivning
 Søndag den 12. 15. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 19. 16. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 26. 17. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00



Konfirmander i
Møgeltønder Kirke
søndag den 22. august 2021 
kl. 10.30 
Igen i år har vi været nødt til at flytte kon-
firmationen. Det påvirker heldigvis ikke 
glæden ved at fejre konfirmation. Det 
er en stor og dejlig fest, uanset, hvornår 
den ligger. Lad os hejse flagene, så vores 
konfirmander kan se, at hele byen er med 
til at fejre dem. 

    Alberte Uhd Skriver
    Asta Rude Reedtz
    Christian Mensel Møller
    Freja Hasberg
    Freja Poulsen
    Freya Fløjborg Sørensen
    Julie Müller Jessen
    Lucas Jelsgaard Rahr
    Mads Gleerup Pedersen
    Mikkel Gleerup Pedersen
    Nikolai Gjelstrup Nissen
    Oskar Vindbæk Andersen

Vil man sende konfirmanderne en hilsen, 
kan den afleveres dagen før, lørdag den 
21. august, mellem kl. 14 og 16, hos 
graver Jens Nissen, Sønderbyvej 14.

Kirkegården
Kære alle

Her lidt info fra kirkegårdens personale:

Vi er stadig på arbejde og i gang på kirkegår-
den, og har det seneste år, trods nedlukninger 
inden for nogle arbejdsgrupper, været her hele 
tiden og ikke mærket det store til Coronaen i 
det daglige.
    Vi har lige nu i marts skiftet de sidste thuja 
gravstedshække, så alt er gennem de sidste 4- 
6 år blevet udskiftet.
    Vi har i løbet af vinteren fået digitaliseret 
hele kirkegården, hvilket gør, at alt info om 
gravsteder m.m. nu ligger på en pc og  `oppe i 
skyen`.
    Vi er ved at se på vedtægter og plan for 
kirkegården fremadrettet, da begravelsesform-
er ændrer sig og  kan så  få indvirkning på 
Møgeltønder kirkegårds udseende.
    Det ser vi løbende på sammen med me-
nighedsrådet, som er med på, at der arbejdes 
på det i små bidder og på en måde, så kirke-
gården stadig fremtræder som en landsby-
kirkegård.
    Grandækning: der vil på sigt ske en lille 
smule ændringer i forbindelse med grandæk-
ninger af gravsteder.
    Der er besluttet, i samarbejde med arbejds-
tilsynet, at der over en lang årrække - 10-15 år 
- stille og roligt ændres fra grandækninger, som 

som laves på net eller slisker, så medarbej-
derne kan stå op til en stor del af arbejdet. 
Efterfølgende lægges det færdige arbejde ud 
på gravstederne. Dette kan betyde, at nogle af 
gravstederne på sigt ændrer karakter og om-
lægges. - Men alt på en måde så alle kan være 
tilfredse.

Sommeren står også for døren
- og der bliver i år et sammenfald med perso-
nalets ferie i én uge. 
    I uge 28 er både Lone og Jens bortrejst, så 
vil vores kirkeværge have tilsyn.

Rigtig god sommer til alle!

Jens Nissen



Foråret så sagte kommer
I skrivende stund er det ventetid. Vi venter på 
foråret, der så sagte er på vej, og som når du 
holder bladet i hånden, sikkert for alvor er 
kommet. Men hele samfundet venter også. 
Vi venter på, at coronaen løsner sig greb, 
vacciner rulles ud og noget der ligner ’det 
normale’ vender tilbage. Det er svært for de 
fleste, det med at vente. Utålmodigheden lig-
ger snublende nær. Vi venter ikke gerne. Der 
er mere end et strejf af afmagt i det at vente, 
og afmagt er ikke noget positivt. Noget uden 
for vores kontrol, opholder os og forhindrer 
os i at gøre som vi vil, når vi vil. 
    Tålmodighed er en dyd. Det er nemt at 
sige og svært at leve. Og ikke desto mindre, 
så er netop vores egen personlige tålmodig-
hed en gave vi kan række hinanden, mens 
vi venter. Vi kan tale om håbet, i stedet for 
at tale om det der ikke, lige nu, kan lade sig 
gøre. Vi kan tale om de små glæder, mens 
vi længes efter de store. Vi kan tale det gode 
i hverdagen op, uanset, hvor meget bøvl vi 
synes corona er. Og hvem synes ikke at det 
er bøvl?
    Men, hvor skal taknemligheden, tålmodig-
heden og glæden komme fra, når det føles 
som om vi er fyldt af forurettelse, uro og 
tristhed? 

    De kommer fra ham som er glædens, tål-
modighedens og taknemlighedens kilde. Fra 
Gud. Vi har det ikke i os selv, men vi kan få 
det givet, hvis vi beder om det. I Pinsen fejrer 
vi Helligåndens komme, som også er kirkens 
fødselsdag. Helligånden som levendegør. 
Helligånden, som Gud sender, så alt, også 
vores vintertunge hjerter, bliver nyskabt. I en 
moderne pinsesalme står der: 

Kom til os, hvor vi frygter for hinanden,
du forårskåde skabermagt,

forkynd, at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt,

så vi går ud
i tro på Gud

og lever uden frygt i Nådens sommer
Holger Lissner 1990, 2015

Glædelig Pinse 
og rigtig god sommer til alle. 

Sognepræst og provst 
Christina Rygaard Kristiansen

Indskrivning
af konfirmander
til konfirmation i 2022
Vi holder indskrivning af konfirmander 
ved gudstjenesten søndag den 5. septem-
ber kl. 19.00. 

Første konfirmand-
forberedelsesdag 
er fredag 
den 10. september 
kl. 8.00-14.00. 

Vi starter i kirken 
kl. 8.00. 

Sommer-syng-med
koncerter
Hen over sommeren arrangerer vi tre 
lørdagskoncerter, hvor vores organist Ann-
Kirstine Christiansen spiller musik, der 
passer til årstiden og krydrer med nogle af 
de dejlige pinse- og sommersalmer, vi kan 
synge med på.
Det bliver:
    Lørdag den 29. maj kl. 16.30
    Tirsdag den 22. juni kl. 16.30
    Lørdag den 14. august kl. 16.30

Vi regner stærkt med, at vi må synge i kir-
ken til den tid, men ellers vil vores kirke-
sanger synge for os. 


