Møgeltønder sogn nr. 1/3 2018

Kirkebladet

Menighedsråd
Formand: Hanne Boldt
Ved Åen 13, Møgeltønder, 6270 Tønder
Tlf. 2837 4866
hanne.boldt1@skolekom.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
Anne Marie Baun
Trøjborgvej 1, Visby
6261 Bredebro
Tlf. 7478 3127
E-mail: amab@km.dk

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 8651 9915
(Træffes ikke mandage & torsdage)
Hjemmeside: www.sogn.dk/møgeltønder
Møgeltønder kirke på street wieve:
https://goo.gl/maps/eqM6ZGUSeW52

Nyt fra menighedsrådet
Det er hvidt derude, og sneflokke kommer
vrimlende. Det er blevet marts, men der er
absolut ingen tegn på forår her fra mit skrivebordsvindue – men det kommer vel på et
tidspunkt.
Jeg lovede i sidste nummer af kirkebladet,
at der til dette blad ville være kommet en afgørelse fra biskoppen med hans plan for vores
sogn. Den er ikke helt klar, men vi har et godt
forslag til høring i øjeblikket, som jeg ikke må
afsløre. I næste udgave tør jeg tro på, at den
endelige løsning kan afsløres, og jeg håber
meget, at I alle bliver tilfredse.
Vi har byttet noget jord i Frederikskog og
solgt nogle få hektarer. Det er en længere forklaring, som jeg ikke vil komme ind på her.
Jens Hansen kan fortælle om hele handlen og
ombytningen, hvis I ønsker det. Vi har fået ca.
600.000 kr. ind på kontoen. Kirkegården får et
tilskud til en ny el-dreven traktor, og vi er gået
i tænkeboks for at finde ud af, hvad resten af
pengene kan bruges til, til gavn for sogn og
kirke. Har I forslag, så giv endelig lyd.
Oprindelig var tanken, som jeg har skrevet
tidligere, at få tårnuret op igen. Det er imidlertid blevet skrinlagt pga. indsigelser fra Nationalmuseet og Stiftet. Vi ville gerne have et
elektronisk urværk, så personalet ikke behøver
op i tårnet hver uge og trække uret op. Og vi
ville gerne have sat urskiverne symmetrisk. Før
sad de asymmetrisk. Vi må ingen af delene.
Vores urværk er meget gammelt og meget fint,
og museumsfolkene vil have det i brug igen. Vi
har talt med urværksspecialister, som fraråder
det. Der vil kun blive bøvl med det. At få de
nye urskiver sat symmetrisk vil ikke kunne lade
sig gøre med det gamle urværk. Så lige nu har
vi opgivet det hele – i hvert fald for en stund.
Vi er kar over, at vores præstegård ikke tager
sig godt ud. Der mangler at blive klippet stedsegrønt ved stendiget og kalkningen ved vinduerne er slet. Vi har fået lov af biskoppen til at
vente med vedligehold, til der er en afgørelse
på, hvad der skal ske med præstesbetjeningen
og præstegården.
På menighedsrådets vegne Hanne Boldt

Gudstjenester i Møgeltønder kirke
Marts
Søndag den 25.
Torsdag den 29.
Fredag den 30.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

09.00 AMB
19.00 AMB
10.30 AMB

April
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Fredag den
Søndag den

01. Påskedag
02. 2. påskedag
08.		
15.		
22.		
27. Bededag
29.		

09.00 AMB
Ingen
09.00 CE
09.00 CE
10.30 NN
10.30 AMB Konfirmation
Ingen

Maj
Søndag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den

06.		
10. Kr. Himmelfartsdag
13.		
20. Pinsedag
21. 2. pinsedag
27. Trinitatis søndag

19.00 AMB
09.00 CE
Ingen
09.00 AMB
Ingen
10.30

Juni
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

03.
10.
17.
24.

1. s.e. trinitatis
2. s.e. trinitatis
3. s.e. trinitatis
4. s.e. trinitatis

19.00 AMB
Ingen
10.30 AMB
Ingen

Juli
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

01.
08.
15.
22.
29.

5. s.e. trinitatis
6. s.e. trinitatis
7. s.e. trinitatis
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis

19.00 CE
Ingen
09.00 NN
Ingen
Ingen

10. s.e. trinitatis

19.00 AMB

August
Søndag den 05.

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

En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær.
Du behøver ikke at gå alene med dine problemer. Du kan tale om det,
som du ønsker. En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne. Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet forælles videre.
Alle kan henvende sig - og ingen spørger om navn, adresse eller cpr-nr.
Telefon 70 120 110 / Åbningstid kl. 20.00-02.00

Konfirmander 2018
Fredag den 27. april kl. 10.30
i Møgeltønder Kirke
Caroline Bossen Nielsen,
Jernbanegade 24
Ernestine Jensen-Bähr,
Erik Lassens vej

Sognetur 2018
Søndag den 2. september vil menighedsrådet gerne invitere på Sognetur.
Reserver datoen.
Vi kører med bus til Gram Slot, hvor vi kl.
13.00 får en guidet rundvisning på slottet.
Det tager ca. 11/2 time; vær opmærksom på,
at her ikke er elevator...
Efter rundturen har vi bestilt “Sønderjysk
Kaffebord.” Ingen vil gå sultne fra bordet.
I år vil der blive indlagt en højmesse på
turen, endnu ved vi ikke hvor det bliver.
Husk en lille” madklemme”, som kan
indtages i Gram Slotspark.
Tilmelding til Birgit Laursen, 30 56 01 02,
birgitelaursen@gmail.com
- senest fredag den 24. august.

Mie Vindbæk Andersen,
Sønderbyvej 3
Maya G. Pedersen, Højervej 33
Kasper Gjelstrup Nissen, Herredvej 1
Niklas Jensen, Møllevej 40
Mathias Rudniak Thimsen, Strædet 4
Niclas Rahr Madsen,
Holger Danskes vej 5
Nichlas Lorenzen Hansen, Røjvej 2
Daniel Pedersen, Nørrefoldvej 2
Telegrammer kan afleveres dagen inden
hos graver Jens Nissen, Sønderbyvej,
mellem kl. 16 og 20.

Himmelfart og pinse
Jul og påske er de to højtider med langt
den største folkelige appeal. De allerfleste
ved hvad julen handler om – ligesom alle
er med til at fejre den både i og uden for
kirken. Påsken står næste lige så stærkt
og selvom det ikke er alle der lige er helt
skarpe på, hvad der skete, hvilke dage, så
har de fleste en ret god fornemmelse for at
påske handler om opstandelse.
Når det kommer til Kristi himmelfart
og pinse så bliver det gerne lidt mere
tåget for mange. Det er i den almindelige
bevidst-hed et par dejlige fridage, som
man måske ikke skænker mange tanker
som kirkelige højtider. Men det er vigtige
højtider, som nok er en fest værd.
Kristi himmelfartsdag kan man høre på
navnet, hvad det handler om. Efter op-

standelsen påskedag gik den opstandne
rundt i 40 dage inden det var tid til at fare
til himmels. Når himmelfarten er vigtig
er det fordi det er her, han går fra at være
bundet til en bestemt tid og et bestemt
sted til at være allestedsnærværende og
derfor af betydning også for os i dag – på
trods af afstand i tid og rum. I himmelfarten gør han sig samtidig med os og alle
mennesker til alle tider.
I pinsen får vi fortællingen om hvordan ånden blev udgydt over disciplene.
Vi kalder pinsen for kirkens fødselsdag
fordi det var her evangeliet første gang
blev forkyndt for efter påske. Ånden er
guds måde at være i Verden på, også efter
påske.
Anne Marie Baun

Fastelavn i kirken
For ikke længe siden var det fastelavn. Et arrangement, som begynder i kirken med familiegudstjeneste og fortsætter i multisalen med
tøndeslagning arrangeret i samarbejde med
idrætsforeningen. Der er de seneste år kommet
meget få i kirken, men rigtig mange til tøndeslagning. Vi vil gerne høre forslag fra børnefamilierne til, om vi kan gøre noget, for at I får lyst

til at komme med i
kirken først.
Det gælder jer alle.
Har I forslag, så kom
frem med dem.
Vi lytter gerne og
er modtagelige.

Konfirmanderne maler påsken
Fredag den 2. marts var sidste gang vi var
samlet til konfirmationsforberedelse og
dagen var sat af til at arbejde med påsken.
Menighedsrådet havde hyret en lokal kunstner, Jane Boes, til at styre en workshop,
der skulle munde ud i 5 store billeder med
motiver, der tog udgangspunkt i påskens
fortællinger.
Baggrunden for projektet var at der i forbindelse med opførelse af et nyt mødelokale
ved Emmerlev kirke var opstået et behov for

udsmykning af nogle meget hvide vægge.
Menighedsrådet blev enige om at lade
konfirmanderne deltage i udsmykningen; vi
synes det gav mening at lade nogle af dem
der færdes i huset, få indflydelse på hvordan
der skulle se ud.
Resultatet blev meget flot og vi glæder os
til at nyde billederne i lang tid fremover.
På billedet fra dagen, kan man se, at der
blev arbejdet meget koncentreret.

Bevaringsværdige

gravminder

Peter Abild

- sognets berømte “dyrlæge”
Af Ingolf Haase
På nordsiden af kirkegården finder vi Peter
Abilds gravsted.
Han var født den 9.
november 1864 i Gallehus, hvor faderen,
Andreas Abild, var
gårdejer og “lægpraktikant” (uuddannet dyrlæge). Han blev uddannet ved landbruget, men faderens kendskab til at behandle
og hjælpe syge dyr var gået sønnen i blodet,
og allerede som ung rejste han rundt med
faderen, der havde en stor praksis på egnen.
Det var et slid at være efterspurgt “lægpraktikant” på den tid, da al kørsel foregik
med hest og vogn, hvorfor nætterne oftest
måtte tages i brug, når man skulle på en
længere tur.
Efter at Peter Abild i 1899 havde giftet sig
med Louise Gotthardsen fra Daler, overtog
det unge par en ejendom i Gærup indtil
1903, hvor de overtog slægtsgården i Gallehus.
Samtidig med driften af gården, udøvede
Peter Abild en omfattende virksomhed som
meget efterspurgt “dyrlæge”, og i 1927 afstod
han gården til svigersønnen, Adolf Andersen, for helt at hellige sig virksomheden som
“dyrlæge”.
Samtidig flyttede ægteparret til Møgeltønder. Virksomheden som “dyrlæge” blev
udvidet til hele Sønderjylland - ja helt nede
fra Angel var der bud efter ham. En stor del
af den af ham anvendte medicin, fremstillede han - vel nok det der i dag går under betegnelsen “naturmedicin”.
Også sindelaget havde Peter Abild arvet.
Han havde altid været dansk med liv og
sjæl og hørte til den slags folk, der aldrig var
bange for at sige deres mening rent ud. Han

var én af dem, der aldrig blev kaldt forgæves
på, når det gjaldt den danske sag.
En mand som Peter Abild har naturligvis
ikke kunnet slippe for tillidshverv - blandt
disse indtog bestyrelsesposten i Møgeltønderhus en særlig plads i hans hjerte.
Peter Abild døde den 16. maj 1954, knap
90 år gammel, i Gallehus.

