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Kasserer: Jens Peter Jensen
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Bønderbyvej 29, Bønderby, 6270 Tønder
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Kirkeværge 2: Jens Hansen
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hansen.jens66@gmail.com
Sekretær: Gitte Clausen
Toghale 11, Møgeltønder, 6270 Tønder
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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.sogn.dk/møgeltønder
Møgeltønder kirke på street view:
https://goo.gl/maps/eqM6ZGUSeW52

Nyt fra menighedsrådet
Man siger, at nye tiltag ofte skal have flere
forsøg, før de lykkes. Det kan vi ikke helt
nikke genkendende til. Sidste sensommer
afholdt vi for første gang gudstjeneste i teltet
på sportspladsen til Møgeltønder Cuppen. Det blev en kæmpe succes med 80
”kirkegængere”. Måske trak det en del, at
menighedsrådet gav en pølse og en øl/vand
til de deltagende, men det er helt i orden, og
vi gør det igen til september.
I år havde vi altergang til konfirmationen.
Først alle konfirmanderne alene, hvilket var
meget højtideligt, og derefter alle os andre
– forældre, bedsteforældre, gæster og andet
godtfolk. Igen en stor succes, hvis man skal
regne i antal af nadverborde. (Hvor mange
gange knæfaldet blev fyldt op).
Knapt så stor en succes blev sogneturen,
som i år var henlagt til en søndag for at
andre end pensionister kunne deltage. Selve
turen var veltilrettelagt og vældig god, men
det var desværre kun ”de sædvanlige”, som
deltog. Vi var i Frøslev Lejren og fik foredrag og kørte videre til det nye Alsik Hotel i
Sønderborg til kaffe og fantastisk udsigt over
byen. Det blev en dejlig eftermiddag. Ingen
sure miner fra os – overhovedet ikke. Ting
tager, som før nævnt, ofte tid at løbe i gang,
og vi prøver igen næste år.
Vi skal ikke slutte med noget kedeligt, så
nævnes skal også Jens Nissens 25 års jubilæum, som blev en festlig 1. maj eftermiddag med mange gæster i forsamlingshuset.
Jens blev rost for sin flid på krikegården og
for sin fleksibilitet. Et af hans mottoer er, at
vi nok skal få tingene til at lykkes, og sådan
oplever vi det også.
Præstegården vil jeg ikke nævne i dette
blad. I må bare stole på, at vi har styr på
den. Det kommer, det kommer…
På menighedsrådets vegne
Hanne Boldt

Gudstjenester i Møgeltønder kirke
September
Søndag den
Fredag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

01. 11. s.e. trinitatis
06.		
08. 12. s.e. trinitatis
15. 13. s.e. trinitatis
22. 14. s.e. trinitatis
29. 15. s.e. trinitatis

19.00 CRK Konfirmandindskrivning
17.00
Teltgudstjeneste på Stadion
10.30 CRK
10.30 CRK
10.30 CRK
Ingen

Oktober
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

06.
13.
20.
27.

16. s.e. trinitatis
17. s.e. trinitatis
18. s.e. trinitatis
19. s.e. trinitatis

19.00 CRK
19.00 KEC
10.30 KEC
10.00 Fælles dansk/tysk i Tønder Kristkirke

November
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

03.
10.
17.
24.

Alle helgens dag
21. s.e. trinitatis
22. s.e. trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

19.00 CRK
10.30 CRK
10.30 CRK
Ingen

December
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Søndag den
Tirsdag den

01.
08.
15.
22.
24.
25.
26.
29.
31.

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

19.00 CRK
10.30 CRK
16.00 CRK Børnegudstjeneste med Lucia
10.30 CRK
16.00 CRK
10.30 CRK
10.30 CRK
Ingen
16.00

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

Menighedsrådsmøder

Julehjælp

Møderne afholdes på flg. dage kl. 19.00:
13.08., 03.09., 08.10., 05.11.2019

Værdigt trængende med bopæl i Møgeltønder sogn kan søge menighedsrådet om
julehjælp.
Vi giver et lille beløb på et gavekort, så
man kan købe, hvad der hører en dansk
jul til.
Ansøgningsskema kan hentes i kirkens
forgang fra midten af oktober og skal afleveres/sendes til menighedsrådsmedlem
Birgit Laursen, Sønderbyvej 11, senest
den 25. november.
Møgeltønder Menighedsråd

Møderne er offentlige og
finder sted i Præstegården.
Alle er velkommen til at
komme og overvære
møderne.
Dagsorden og referat kan læses på opslagstavlen i kirken og på Møgeltønder
Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/moegeltoender

Indskrivning
af årets konfirmander
Store Bededag, den 8. maj 2020 kl. 10.30 er
der konfirmation i Møgeltønder Kirke. Alle der
ønsker at blive konfirmeret denne dag inviteres
til indskrivningsgudstjeneste søndag den 1.
september kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der
et kort møde, hvor man kan høre nærmere om
forløbet samt lade sig indskrive. Er man forhindret i at komme denne aften, kan man hente
en indskrivningsblanket i kirken i dagene op til
indskrivningsgudstjenesten og aflevere den hos
graveren. Sted for konfirmationsforberedelsen
oplyses på kirkens hjemmeside, der p.t. er
under opbygning www.møgeltønderkirke.dk,
når tiden nærmer sig.
Teamet omkring konfirmanderne består af
Birgit fra menighedsrådet, Hjørdis vores kirkesanger og Christina, der er præst i Møgeltønder.
Vi glæder os til at se jer!
Bedste hilsener
Provst og sognepræst
Christina Rygaard Kristiansen

Konfirmander 2019

Allehelgen gudstjeneste
den 3. 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.

Teltgudstjeneste i CUPen
Vi gentager succesen!
I forbindelse med Møgeltønder fodboldcup arrangerer vi sammen med MUIF en
familiegudstjeneste i teltet
fredag den 6. september kl. 17
Efter gudstjenesten er kirken vært ved
aftensmad, som kirkegængerne kan hente
i MUIFs boder på pladsen.
Håber på igen at se mange både store,
små, gamle og unge.

Foto: Karen Ahrenkiel

Stående fra venstre: Mikkel Hofsted, Oskar Okholm Maymann, Magnus Willecke Andersen,
Jonas Wilfred Petersen, Katrine Bilde Boyschau, Johanna Sophie Bjørnskov Rasmussen,
Nikolaj Bindslev, Lukas Jürgensen og sognepræst Christina Rygaard Kristiansen.
Siddende fra venstre: Mia Ruhlmann Karkov Jørgensen, Mathilde Rudniak Thimsen,
Lea Damm Gjesing Jepsen, Cecilie Kolberg, Amalie Kolberg og Melanie Lykke Hein.

Fuglene flyver i flok, når de er mange nok!
Her i marsken kan vi glæde os over de
mange fugletræk, der går over landet som
vældige guirlander på himlen. De får os
til at løfte hovedet, så vi ser op og ud over
horisonten. Det er en gavnlig bevægelse.
For som Marin Luther allerede i 1500-tallet
skrev, så kan vi mennesker ellers være så
indkrogede i os selv, at vi kun ser vores eget.
Men løfter vi blikket, får vi øje på livet omkring os. Det liv, der udfolder sig i naturen
og gennem andre mennesker.
Ethvert menneske har sin egen fortælling.
Det er det, der gør det så spændende at tale
med andre og at høre deres livshistorie. Eller
at læse om andres liv. Når man gør det, får
man noget at vide om, hvor forskelligartet
livet former sig, men også hvor ens vi i
grunden er. Vi må selv gøre os vores egne
erfaringer, men vi kan have glæde og gavn
af at høre om andres. Jo flere sider af os selv,
vi kender og vedkender os, både de sympatiske og de mere usympatiske, jo tættere
et forhold kan vi få til andre. Men det kan
være svært at bære de usympatiske sider hos
sig selv. For ikke at fortvivle over de mere
ubehagelige sider af os selv, er det vigtigt, at
vi ved, vi er elskede. Derfor hører selverkendelse og Gudserkendelse sammen.
At kende sig selv og at kende Gud er én
og sammen sag, sådan som Augustin siger
det flere steder i sin bog ”Bekendelser”, der
er skrevet i ca. 397. ”For du har skabt os til
dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det hviler
i dig”. På latin rummer ordet ”confessiones”
både betydningen at bekende og at lovprise.
Derfor er bogen en livsfortælling om Au-

gustins egen vej til det gode liv, men også
en tak til Gud for at have givet ham det: ”At
leve Gud nær er min lykke, for hvis jeg ikke
bliver i ham, kan jeg ikke bestå i mig selv”.
Som præst er det en lykke at være Gud og
mennesker nær. Det er dejligt ligesom fuglene at flyve i flok! At høre om andres livshistorier og at dele livet med hinanden.
Derfor er det en fornøjelse, at jeg nu også
skal være præst i Møgeltønder sogn som
følge af den nye pastorats-struktur sidste år.
I har jo først og fremmest Christina Rygaard
Kristiansen som jeres sognepræst, da hun
kommer til at bo i Møgeltønder, men både
Trine Hauge Nielsen og jeg kommer også
til Møgeltønder kirke til gudstjenester, dåb,
vielser, bisættelser og begravelser. Det glæder jeg mig over!
Rigtig god høst og efterårstid!
Kirsten Elisabeth Christensen

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

Før genforeningen

Orgelkoncertfestival på Danmarks ældste kirkeorgel:
Lørdag den 7. september kl. 17.00, ved
Ann-Kirstine Christiansen, Møgeltønder kirke.
Lørdag den 14. september kl. 17.00, ved
Klaus V. Jensen, Ringkøbing kirke.
Lørdag den 21. september kl. 17.00, ved
Anders Grankvist Schou.
Koncerterne har en varighed af 35-40 min.
og adgang hertil er gratis.
Se mere på Facebook: Møgeltønder-kirke.

Fortæller-eftermiddag i kirken
Den 25.9.19 kl. 15
Solvej Aagaard har en spændende og livagtig
fortælling om “Et ægtepars brevveksling i
tro, håb og kærlighed gennem den store krig
1914-18. Brevveksling på 980 breve, mellem
et ægtepar, der rummer hverdagens små
bekymringer, krigens rædsler, stor kærlighed
og ikke mindst en dyb tro på Gud og en
fremtid sammen.
1. Verdenskrig fik store konsekvenser for
Sønderjylland.
Landsdelen var på det tidspunkt en del af
det tyske kejserrige, og cirka 30.000 sønderjyder deltog i krigen på tysk side. Mere
end 6000 faldt og mange kom hjem med
kvæstelser.

Høstgudstjeneste
og menighedsmøde
Søndag d. 22. september fejrer vi høsten
ved gudstjenesten kl. 10.30 med deltagelse af årets nye konfirmander.
Efterfølgende afholder vi menighedsmøde, hvor vi fra menighedsrådet vil
fremlægge regnskab og fortælle om vores
aktiviteter og ideer for fremtiden.
Alle er velkomne til at deltage, og vi
begynder mødet med en bid brød.

