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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
I sidste blad skrev jeg, at vi pga. befolknings-
nedgang i Tønder Kommune ikke længere får 
de skatteindtægter, vi fik tidligere. De svære 
økonomiske udsigter gjorde, at vi opsagde 
vores dyre organist og fik trimmet stillingen, 
så den passer til vores behov. Vi troede, at det 
var nok, men det er det ikke. Fra 2023 går 
vores gravermedhjælper ned i tid. Vi håber, at 
vi kan beholde den flotte standard vi har, men 
der skal tænkes nyt. Derfor inviterer vi til en 
kirkegårdsaften, hvor vi skal drøfte fremtiden 
for vores kirkegård.
    Det er ikke morsomt at tænke på, men dér, 
hvor der virkelig er penge at spare, er på løn-
kroner. Vi vil dog også spare på alle andre 
punkter, for mange bække små, gør jo som 
bekendt en å. Vi vil derfor i højere grad benytte 
kirken til arrangementer og nedsætte bespis-
ningen, selv om det er vældig hyggeligt at være 
sammen i forsamlingshuset. Vi har til næste års 
budget skulle finde 260.000 kr. i besparelser. 
Det er gjort, men vi er klar over, at det kun er 
begyndelsen.
    Vi er heldigvis gode til at udnytte de gratis 
glæder. I foråret havde vi tre koncerter – de to 
korkoncerter var gratis. Det er skønt, når man 
bliver ringet op og spurgt, om man er interes-
seret i at få en gratis koncert. Det siger vi aldrig 
nej til.
    Et andet gratis nyt tiltag er lægmandsguds-
tjenester. Elsebeth Bay og jeg har ingen planer 
om at gå Christina i bedene, men et friskt pust 
af nogle andre, er der blevet taget vældig godt 
imod. Vi takker for rosen vi har fået og står 
derfor igen for en gudstjeneste i oktober.
    En stor succes var foredragsaftenen med 
Jacob Birkler med emnet ”aktiv dødshjælp og 
kan man dø for sent.” En aften hvor vi så man-
ge, der ellers ikke kommer til foredrag i for-
samlingshuset, og hvor flere efterfølgende sag-
de, at de rigtig var blevet rusket i deres grund-
vold. Det er ikke sidste gang, at vi har inviteret 
Birkler til Møgeltønder.
    Vi glæder os til sensommeren og efteråret 
sammen med jer - både til gudstjeneste og til 
vores forskellige arrangementer.
    På menighedsrådets vegne
    Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke

Forbehold for ændringer. Se dagspressen. Der henvises også til hjemmesiden: www.sogn.dk/møgeltønder
CRKR er Christina Rygaard Kristiansen - KECH er Kristen Elisabeth Christensen - TRHN er Trine Hauge Nielsen

 Oktober

 August
 Søndag den 07. 8. s.e. trinitatis 19.00 TRHN
 Søndag den 14. 9. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 21. 10. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 28. 11. s.e. trinitatis Der henvises til Tønder Kristkirke

 September
 Søndag den 04. 12. s.e. trinitatis 19.00 CRKR
 Søndag den 11. 13. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 18. 14. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 25. 15. s.e. trinitatis Der henvises til Tønder Kristkirke

 November
 Søndag den 06. Allehelgen 19.00 CRKR
 Søndag den 13. 22. s.e. trinitatis 10.30 Domprovst Jens Torkild Bak
 Søndag den 20. Sidste søndag i kirkeåret 10.30 CRKR
 Søndag den 27. 1. s. i advent 10.30 CRKR

 Søndag den 02. 16. s.e. trinitatis 19.00 Lægmandsgudstjeneste
 Søndag den 09. 17. s.e. trinitatis 10.30 CRKR    Høstgudstjeneste
 Søndag den 16. 18. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 23. 19. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 30. 20. s.e. trinitatis       Fælles reformationsgudstjeneste Tønder Kristkirke kl. 10.00

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 6. november mindes 
vi vore afdøde ved aftengudstjene-
sten kl. 19.00
Navnene på årets døde læses op, og der 
tændes et lys for hver. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Alle er velkomne.

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 i præstegårdens post-
kasse senest den 23. november. Ansøgnings-
skemaer kan hentes i kirkens forgang fra midt 
i oktober.
    Møgeltønder Menighedsråd

Lidt reklame for arrangementer i Tønder sogn
Vi er i fællespastorat med Tønder og Ubjerg. Det betyder, at vi deler præster med hinanden, 
men vi forsøger også med lidt samarbejde på tværs. Derfor skal herfra lyde en opfordring til 
de sangglade om at møde op til fyraftenssang i Brorsonhus ved menighedsrådsmedlemmerne 
Marianne Garder og Henrik Svane. Marianne er uddannet musiklærer og Henrik er organist. 
De har med stor succes haft fyraftensang i foråret og forsætter i efteråret på følgende datoer

6. september, 4. oktober, 1. november og 13. december - altid på tirsdage fra kl. 17-18

 December
 Søndag den 04. 2. s. i advent 19.00 CRKR



Indskrivning af
konfirmander 
til konfirmation i 2023
Vi holder indskrivning af konfirmander ved 
gudstjenesten søndag den 4. september 
kl. 19.00. 
    Første konfirmandforberedelsesdag er 
fredag den 9. september kl. 8.00-14.00. Vi 
starter i kirken kl. 8.00. 
    Konfirmationsdagen i 2023 er Store 
Bededag fredag den 5. maj kl. 10.30

Høstgudstjeneste søndag 
den 9. oktober kl. 10.30
Taknemlighed og glæde er uløseligt forbun-
det med hinanden. Derfor er høstgudstjene-
sten på en og samme gang højtidelig og så 
utrolig glad. 
    Kom og vær med til at sige tak, og til at 
række lidt af de gaver vi har fået, videre til 
dem, der ikke er så heldige, når vi samler ind 
til Folkekirkens Nødhjælp. 
    Efter gudstjenesten er det muligt at tage 
med på sogneudflugten.

i Møgeltønder
I år er det muligt at gå til minikonfirmand i 
Møgeltønder. 
    Forløbet består af 5 torsdag eftermiddage 
og 2 lørdagstræf. Det er for de børn der går i 
3. og 4. klasse. Der vil komme mere informa-
tion når tiden nærmer sig, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. Sammen skal vi blive 
klogere på hvad kristendom er på mange 
forskellige måder. Det er provst/sognepræst 
Christina Rygaard Kristiansen og kirkesanger 
Hjørdis Brink Roth, der har minikonfirman-
derne. Forløbet foregår i kirken. 
    Forløbet slutter ved familiegudstjenesten 
den 11. december kl. 16.00. 
    Det er en betingelse for, at holdet bliver 
oprettet, at der er minimum 8 tilmeldte. 
    Tidspunktet for minikonfirmand er: Torsdag 
den 3. november, 10. november, 17. novem-
ber, 24. november, 1. december - alle gange 
kl. 14.00-15.30. Samt to lørdage kl. 13.00-
15.15: 26. november og 10. december.

Nye bænke 
til hygge og
eftertanke
Menighedsrådet har 
indkøbt nye bænke 
til kirkegården, som 
vi håber, I får glæde 
af. 
Den ene bænk står
ved det nordlige kirkegårdsdige - på 
bagsiden af dyrlægens klinik - derfra har 
man en dejlig udsigt i eftermiddagssol til 
hele kirken. 
    Ved bord-bænkesættet må man meget 
gerne drikke sin kaffe og spise madpak-
ker. 
    Vi håber, at mange vil benytte sig af 
det.

Julekoncert i Møgeltønder 
kirke med Tønderkoret
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
    Torsdag den 8. december kl. 19.00 glæder 
vi os over at kunne få sunget julen ind med et 
lokalt kor.
    Efter koncerten drikker vi en kop af noget 
varmt sammen.
    Mere om koncerten følger i næste blad.



Gudstjeneste ved vores tidligere sognepræst 
Torkild Bak den 13. november
Det er med stor glæde, at vi kan invitere til gudstjeneste ved 
vores ”gamle” præst. Torkild Bak er netop gået på pension som 
domprovst i Ribe, og vi greb straks chancen og inviterede ham 
herned. 
    Torkild var heldigvis ikke spor svær at lokke. Efter gudstjene-
sten lægger vi krans på kirkegården for de faldne i 1. Verdens-
krig og efterfølgende drikker vi kaffe i kirken og får en lille snak. 
    Torkild Bak var præst i Møgeltønder fra 1983-93.

Torkild Bak 
1983 og 2022

Sogneaften, fuld af energi
Onsdag den 9. november kl. 19.00-21.00 i 
Møgeltønder forsamlingshus
Kom og vær med til et par hyggelige timer, 
hvor vi som Møgeltønder kirkes musiske 
personale, vil tage jer med igennem gamle 
danske film sange. Hvem husker ikke Liva 
Weel, Daimi, Far til fire, Dirk Passer, Ove 
Sprogøe og mange, mange flere.

    Vi vil tage jer med igennem et historisk 
vingesus, hvor I også selv skal være med til at 
synge nogen af sangene.
    Undervejs vil menighedsrådet være vært 
med kaffe/te og lidt kage, så stemmebåndene 
er velsmurte. 
    Arrangementet er gratis og alle er velkom-
men, så spørg naboen om I ikke skal følges.
    Vi glæder os til at have en hyggelig aften 
sammen med Jer.
    Organist Martin Hørløck og kirkesanger 
Hjørdis Roth

Sogneudflugt til skønne 
Koldinghus
Søndag den 9. oktober kl. 12.00-17.00
På turen skal vi bl.a. se udstillingen Mary 
og kronprinsesserne samt en mere dyster 
udstilling i Staldgårdens Zelle II.
    Inden turen går hjemad igen skal vi be-
søge cafeen på Koldinghus til en god kop 
kaffe med lidt kage til.
    På busturen, der tager ca. 5 kvarter, får 
vi en sandwich med lidt drikkelse til.
Udstillingerne:
Mary og kronprinsesserne er et indblik i 
det at forberede sig på at skulle være dron-
ning. Ikke bare Marys forberedelser men 
også flere af hendes forgængeres forbere-
delser, forventninger og meget andet.
Zelle II, en unik udstilling i eneste bevaret 
Gestapo celle i Danmark. I staldgården 
kan du se en fin lille udstilling om sydjyske 
frihedskæmpere, deres virke og møde med 
Gestapo under besættelsen af Danmark.
Gæld dig til en dejlig eftermiddag sam-
men med venner og bekendte fra Møgel-
tønder sogn.



                                  Taknemlighed er en 
                                  underlig følelse. I nogle
                                  sammenhænge er den
                                  nem og ukompliceret, 
                                  som når et barn svinger
                                  ind af indkørslen på 
                                  cykel og man, næsten 
                                  uden at tænke over det,
                                  mærker taknemlighe-
                                  den over, at barnet er 
                                  sikkert hjemme igen. 
Andre gange kan taknemlighed være noget 
utroligt kompliceret, som når en bekendt 
mener at man skylder ham/hende taknem-
lighed fordi de har gjort dette eller hint for 
en. Kravet om taknemlig-hed bliver da en 
byrde, noget der står som en uforløst ting i 
forhold til den, der stiller kravet. ”Tænk sig 
nu har jeg gjort SÅ meget for dig og så er 
du ikke engang ordentligt taknemlig”. Man 
griber sig i at tænke, at det virkede som om 
du gerne ville gøre noget for mig, jeg troede 
ikke det var en handel, hvor du gjorde noget 
og jeg oparbejdede en taknemlighedsgæld, 
som det nu kræves at jeg betaler af på, ved at 
gøre som du siger.  
    Taknemlighed kan med andre ord sagtens 
komplicere vores forhold til hinanden, hvis vi 
reducerer den til en handelsvare, vi kan styre 
eller blive styret af. 
    Så er der den anden slags taknemlighed. 
Den, der kommer uden krav. Taknemligheden 
over at være i live. Taknemligheden, der 
pludselig rammer én, når man sidder i gode 
venners lag en sommeraften og oplever, at 
                                  livet, trods al uro og 
                                  elendighed, er godt. 
                                      Jeg forestillede mig i
                                  mange år, at taknem-
                                  lighed, var noget som 
                                  mennesker, der havde 
                                  fået gode kår, med let-
                                  hed følte, fordi de hav-
                                  de fået så meget. Altså 
                                  at glade mennesker var 
                                  taknemlige mennesker. 

    Med årene er det gået op for mig, at det er 
taknemlige mennesker, der er glade.
    Taknemlighed kan være spontan, men den 
kan også være en livsstil. Man kan aktivt  
overveje, hvad det er, man midt i det almin-
delige bøvl det ofte også er at være menne-
ske, har som man er taknemlig for. Man kan 
lave lister. Og læse dem igennem, efterhån-
den som de bliver længere og længere. Man 
kan slutte dagen med at vælge 5 ting, man er 
taknemlig for i løbet af dagen. 
    Og hvorfor skulle man så gøre det? 
    I en verden, hvor krig og kriser synes at 
vokse og så mange lider, så har taknemlig-
heden den rolle, at den fylder den plads ud i 
sindet, som ellers kan optages af hvileløs og 
nyttesløs bekymring over ting vi har meget 
lille, om overhovedet nogen, indflydelse på. 
                                  Taknemligheden kan 
                                  være med til at fast-
                                  holde hverdagsglæden, 
                                  midt i alt det uover-
                                  skuelige. Er det så ikke 
                                  bare en flugt fra det 
                                  svære og bøvlede? 
                                  Et forsøg på at male en 
                                  grå hverdag pink? 
                                  En virkelighedsflugt? 
                                  Nej. Det er en måde at 
                                  være i verden på – et 
                                  valg. 
    I oktober samles vi og fejrer høstgudstjene-
ste, som lige så godt kunne hedde taknem-
lighedsgudstjeneste.  
    Der får taknemligheden retning når vi 
synger: 

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Provst og sognepræst

Christina Rygaard Kristiansen

Om taknemlighed midt i en urolig tid


