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Nyt fra menighedsrådet
Siden sidste blad har vi haft to store begivenheder: 
Christina og Erik er flyttet til Møgeltønder, der er igen 
lys og liv i præstegården. Det er dejligt at opleve, hvor 
glade og taknemmelige vores præstepar er for at være 
kommet ud til os. Resultatet af anstrengelserne med 
renoveringen er også blevet rigtig godt.
    Den anden store begivenhed er, at vi har haft valg 
til menighedsrådet. To nye er valgt ind: Mona Rasmus-
sen fra Gallehus og Elsebeth Bay fra Nørrefoldvej. To 
modne kvinder, der har tid og lyst til at kaste sig ind 
i arbejdet i rådet. Vi tre ”gamle” glæder os til det nye 
samarbejde. Velkommen til Mona og Elsebeth. I skri-
vende stund har vi endnu ikke konstitueret os.
    Når man siger velkommen til nye, skal vi jo des-
værre sige farvel til andre. Jens Peter Jensen, Birgit 
Laursen og Gitte Clausen, som alle har siddet i rådet i 
12 år. Jens Peter har passet godt på pengene, og holdt 
skarpt øje med vores udgifter. Jens Peter har været 
optaget af ikke at rutte med skattekronerne og at bruge 
dem fornuftigt. Birgit har været chef for personalet og 
engageret i stort set alt andet, lige fra planlægning af 
arrangementer og sogneudflugter, deltagelse i konfir-
mandundervisning, haft overblik over gaver, skriv-
ning af smukke kort og opsætning af vores månedlige 
annonce til Digeposten. Birgit vil blive savnet. Gittes 
arbejde med kirkebladet og hendes gode ideer og løs-
ninger på mange ting, vil vi også komme til at mangle.
    Vi evaluerer løbende nye tiltag og er nået frem til, 
vi ikke vil fejre nadver ved vores månedlige aften-
gudstjeneste. Der skal være mulighed for, at man kan 
komme til en kortere gudstjeneste, hvor salmer og 
prædiken fylder det meste. To gange om måneden har 
vi højmesse med nadver. På den måde prøver vi at 
tilgodese alle ønsker.
    Midt i glæden over valget og indflytningen væltede 
coronaen ind over os med skappe retningslinjer. Nu 
skal vi bære mundbind i kirken og må først tage det 
af, når man har sat sig på kirkebænken. Nu må vi 
max. være 50 personer på kirkegården og omkring 
rustvognen. Vi må fortsat være 79 i kirken. Det er hård 
kost, men vi er nødt til at følge ministeriets regler.
    Julen bliver også anderledes i år. Det er dejligt, at 
det kan lade sige gøre, at vi har mulighed for at lave 
tre julegudstjenester. Tak til personalet for deres flek-
sibilitet.
    Glædelig adventstid og glædelig jul til jer alle. Må 
2021 bringe normalitet tilbage i vores liv, så vi igen 
kan drikke kirkekaffe og mødes til arrangementer.
    På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke

 Januar

 Februar

 Marts

Forbehold for ændringer. Se dagspressen. Der henvises også til hjemmesiden: www.sogn.dk/møgeltønder
Møder og andet i disse corona-tider: Se dagspressen, ugeavisen “Digeposten” samt hjemmesiden

 April
 Torsdag den 01. Skærtorsdag 19.00 CRKR
 Fredag den 02. Langfredag 10.30 CRKR
 Søndag den 04. Påskedag 10.30 CRKR
 Søndag den 05. 2. påskedag 19.00 CRKR

 Fredag den 01.  Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00
 Søndag den 03. Helligtrekongers søndag 19.00 CRKR
 Søndag den 10. 1. s.e. helligtrekonger 10.30 CRKR
 Søndag den 17. 2. s.e. helligtrekonger 10.30 CRKR
 Søndag den 24. Sidste s.e. helligtrekonger 19.00 KECH
 Søndag den 31. Septuagesima Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 Søndag den 07. Seksagesima 19.00 CRKR
 Søndag den 14. Faselavns søndag 10.30 CRKR
 Søndag den 21. 1. s. i fasten 10.30 CRKR
 Søndag den 28. 2. s. i fasten Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00

 Søndag den 07. 3. s. i fasten 19.00 CRKR
 Søndag den 14. Midfaste søndag 10.30 CRKR
 Søndag den 21.  Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00
 Søndag den 28. Palmesøndag 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   Luciagudstjeneste
 Søndag den 20. 4. s. i advent 10.30 CRKR
 Torsdag den 24. Juleaften 13.00 CRKR   Julebørnegudstjeneste
 Torsdag den 24. Juleaften 14.30 CRKR   Julegudstjeneste
 Torsdag den 24. Juleaften 16.00 CRKR   Julegudstjeneste
 Fredag den 25. Juledag 10.30 CRKR
 Lørdag den 26. 2. juledag 10.30 CRKR
 Søndag den 27. 3. juledag Der henvises til Tønder Kristkirke kl. 10.00
 Torsdag den 31. Nytårsaften 16.00 CRKR

Lucia i kirken
3. søndag i advent har vi lucia-
gudstjenste – lidt anderledes 
end vi plejer pga. corona. 
Men stadig stemningsfuldt og 
med adventstidens forventning 
og julens glæde fortalt for børn 
og alle os andre. 

De ni læsninger
2. søndag i advent har vi de ni læsninger 
kl. 19.00. Vi synger nogle af advents- og 
juletidens dejlige salmer og hører, hvordan 
frelseshistorien udfolder sig gennem 9 
bibelske læsninger. En dejlig aften for alle, 
der gerne vil stemme sindet til eftertanke 
og glæde.



”For det er altid glædeligt at vente, når det er 
glæden selv man venter på”

Johs. Møllehave

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid. 
Emmy Köhler 1898, på dansk Troels Sørensen 1983

Der er ingenting, der er som det plejer at være. 
Corona har lavet om på en del, og ingen ved, 
hvor meget mere, den når at lave om på, før 
vi engang får lov at vende tilbage i mere vante 
folder. Det rykker sig hurtigt og ingen ved, mens 
jeg skriver, om det ser helt anderledes ud når 
bladet kommer. Der er dog ikke meget der tyder 
på at vi vil kunne gentage alle vores elskede ju-
letraditioner præcis på den måde vi plejer. Men 
det bliver jul alligevel! Det bliver jul fordi Gud 
julenat, i uendelig kærlighed til os mennesker, 
lod sin søn føde i en stald i Betlehem. Englene 
sang om en stor glæde, der skal være for hele 
folket. Det er der ikke ændret ved – og det skal 
vi fejre! Uanset, hvordan vi så får mulighed for 
at gøre det. 
    Det er som regel nemmest bare at begræde 
at alt ikke er ved det gamle, men det bringer 
ingen glæde, så det går ikke. Julen handler om 
glæde, den er glædens fest. Så her er mit for-
slag. Lad os gøre det til en fælles leg for både 
voksne og børn, unge og gamle. En leg, der 
handler om, hvor mange gode ideer vi kan få til 
at gøre december måned, og selve juledagene, 
festlige, selvom vi ikke kan komme sammen i 
store flokke, eller bare ubekymret smutte ud og 
ind hos hinanden, og være sammen med alle 
dem vi plejer. 
    Det er svært at være nogens hemmelige jule-
ven online – men det er stadigvæk muligt med 
post nord. Tag den gamle tradition med at skrive 
julekort op. Lav dem selv, pynt dem, skriv noget 
glædeligt og send dem til alle dem, du kender, 
som måske sidder lidt mere alene end godt er, i 
denne coronatid. 
    Pynt op i vinduet ud til vejen, så alle der går 
forbi, får en smukt hilsen med fra ’julevinduet’. 
    Lav en omvendt adventskalender. Her skal 
ikke åbnes men fyldes ud. Lav en fin liste med 
24 numre. Numrene ude i siden og et enkelt 

Juleklumme
spørgsmål øverst oppe: ”hvem har jeg glædet i 
dag?”. Find hver dag en måde at glæde et andet 
menneske på, og skriv det så ned. Man må 
hjertens gerne glæde den samme flere gange i 
løbet af advent.
    Find nogle sten og mal små juleengle, eller 
andre julemotiver, på dem, eller skriv dit ynd-
lings julesalme/sangsvers på stenen (måske en 
lidt større sten) og læg den på trappen hos no-
gen du holder af, eller gerne vil glæde. 
    Syng en julesalme eller sang højt, hver dag. 
Hvis du bor alene, så syng alligevel højt, og 
bor du sammen med nogen, så aftal at I synger 
sammen. 
    Lav en lille julefilm og send den til nogen du 
ellers gerne ville være sammen med, men ikke 
kan se i denne omgang. 
    Lav en liste over nogen du ved vil blive glade 
for et en juletelefonsnak – også selvom du ikke 
længere plejer at snakke så meget i telefon, 
men bare sms’er eller chatter. Det er noget helt 
andet at høre en stemme. Ring ikke en gang, 
men flere gange i løbet af december. 
    Tag en beslutning om at være en glædesspre-
der. Brokke os kan vi alle, men sprede glæde i 
svære tider, det er virkelig en bedrift. Vi har alle 
noget at bidrage med, så vores hjerter kan blive 
juleparate og lyse af glæde. Dette er bare et par 
enkelte forslag. Man kan sagtens finde på man-
ge andre, der holder alle corona-reglerne, og 
alligevel lyser op i mørket. 
    Glæd dig, det bliver jul, også i år. Igen skal 
vi høre englens ord fra juleevangeliet: ” Se, 
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Herren”.
                            Se, Himlen ligger og hviler
                            på jordens gule strå.
                            Vi står ved krybben og smiler,
                            for vi er fremme nu!
                            Englene synger højt i kor,
                            synger om fred på vor jord. 
                            Verden var aldrig helt forladt. 
                            En stjerne skinner i nat. 
 Eivynd Skeie 1992

Glædelig jul til alle i Møgeltønder!
Sognepræst og provst
Christina Rygaard Kristiansen



Liv i præstegården
Så er vi flyttet ind i Møgeltønder præstegård. 
Der er atter et præstekontor i boligen, hvor 
man kan tale med præsten. Det er bedst at af-
tale samtaler på forhånd, da jeg jo også er 
provst og derfor ikke helt kan sige, hvornår jeg 
træffes. 
    Man er altid hjerteligt velkommen til at 
kontakte mig på 2441 1704 eller crkr@km.dk
    Forud for indflytningen er der gået et stort 
arbejde med at sætte præstegården i stand. 
Det er Møgeltønder menighedsråds to kirke-
værger der har holdt styr på dette. Det har væ-
ret et kæmpe arbejde, og der skal lyde en stor 
tak for alle de timer, de har brugt. Vi er meget 
glade for huset. Det er blevet rigtig godt og 
det er en fornøjelse at bo her. Vi havde meget 
gerne slået dørene op og inviteret alle inden-
for til juleglögg, for at se det. Men med en 
forsamlingsforbud på 10 giver det ikke rigtig 
nogen mening. Der er ikke andet at gøre end 
at sige, at vi glæder os til at byde indenfor, når 
det engang igen bliver muligt. 
Bedste hilsener fra det nyindflyttede præstepar
Erik og Christina

Hvordan bliver julen 
i kirken i år?
Vi kan ikke spå om fremtiden - slet ikke coro-
na-fremtiden. Tjek derfor julegudstjenesterne 
lige op til jul på www.møgeltønderkirke.dk  
I skrivende stund er planen den, at vi fejrer 
tre gudstjenester juleaften. En børnejuleguds-
tjeneste (her er prædikenen for børn, men 
salmerne er de samme som ved de andre 
gudstjenester), og to almindelige gudstjenester. 
Selvom vi fejrer 3 gudstjenester, så får vi ikke 
plads til alle, der plejer at komme. Det beder 
vi på forhånd om forståelse for.
    Men husk, der er gudstjeneste både den 20. 
december, Juledag den 25. december og 26. 
december, så der er også andre muligheder for 
at komme i kirken i julen. Det er ikke juleaf-
ten, men det er jul med skønne julesalmer og 
en smukt julepyntet kirke. 

Konfirmation 2020 
I år blev alt anderledes, også konfirmationen. Men til sidst lykkedes det. Solen skinnede om kap 
med alle vores dejlige konfirmander. På trods af sprit og afstand, få kirkegæster osv. så blev det en 
rigtig festlig og dejlig dag, hvor vi, langt om længe, fik fejret de unges konfirmation. Tak til alle, der 
bidrog til en skøn dag og tak til konfirmanderne for et rigtig dejligt, om end utraditionelt forløb.

Møder og andet i disse corona-tider: 
Se dagspressen, “Digeposten” og 

www.møgeltønderkirke.dk


