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Næstformand og sekretær: Elsebeth Bjerre Bay
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Kasserer: Torben Hviid Nielsen
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Kirkeværge: Jens Hansen
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Sognepræst
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6270 Tønder
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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
Siden sidste blad har vi taget afsked med vores 
organist gennem 20 år, Ann-Kirstine Christiansen.
Det var ikke en let beslutning, men en nødvendig. 
Hele Tønder provsti oplever befolkningsnedgang, 
og alle sogne må spare. Vi fik et praj om, at vi på 
sigt ikke skal regne med at få lige så mange penge, 
som vi gør nu. Kirkegården stod for skud for nogle 
år siden, så vi kiggede ind i kirken og kunne se, at 
vi kunne nøjes med færre organisttimer, end vi be-
talte for, bl.a. fordi vi ikke længere har gudstjeneste 
hver søndag, men kun tre gange om måneden. 
Vi ønsker Ann-Kirstine alt godt fremover og siger 
tak for tro tjeneste.
    Vi kan med glæde meddele, at vi har fået ansat 
en ung mand på 28 år; Martin Hørlyk, som bor i 
Aventoft. Martin er uddannet både kirkesanger og 
organist fra Kirkemusikskolen i Løgumkloster, og 
han er ved at tage uddannelsen som klokkenist 
samme sted. Martin spiller og synger til alle slags 
fester og har derfor et nært forhold til mange for-
skellige musikgenre. Vi byder Martin hjertelig 
velkommen.
    En anden glædelig nyhed er, at vi har mange 
ting på programmet i foråret: tre koncerter og et 
foredrag. Korkoncerterne får vi gratis, da de to kor 
bare så gerne vil ud at spille, og gratis glæder siger 
vi ikke nej til. Foredraget med Jacob Birkler flyttede 
vi pga. coronaen, og vi håber, at alle i slutningen af 
april tør gå i forsamlingshuset.
    Seks store baspiber i orglet er sunket lidt sam-
men, og de er blevet stumme. Dem får vi snart 
repareret. Indgangssøjlerne ved kirkegårdslågen 
mod vest har det ikke for godt, så de bliver også 
repareret i løbet af foråret eller sommeren.
    Menighedsrådet skal i det hele taget til at få kig-
get på kirkegården. Hvordan skal den se ud om 50 
år? Den proces skal I være med i, for det er i høj 
grad jeres kirkegård. Derom følger mere i næste 
blad.
    I menighedsrådet glæder vi os over, at vi igen 
kan mødes til kirkekaffe den første søndag i måne-
den efter aftengudstjenesten, og vi siger stor tak til 
vores kaffelav, fordi de vil hygge om os.

På menighedsrådets vegne Hanne Boldt



Gudstjenester i Møgeltønder kirke

 April

 Maj

 Juni

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

 Juli

 August

 Søndag den 01. 2. s.e. påske 19.00 CRKR - Åbent hus i præstegården
 Søndag den 08. 3. s.e. påske 10.30 Lægmandsgudstjeneste
 Fredag den 13. Bededag 10.30 CRKR - Konfirmation
 Søndag den 15. 4. s.e. påske 10.30 CRKR
 Lørdag den 21.  10.00 EBP - Konfirmation
 Søndag den 22. 5. s.e. påske 10.30 CRKR
 Torsdag den 26. Kr. Himmelfartsdag 10.30 CRKR
 Søndag den 29. er der konfirmation i Kristkirken, derfor henviser vi til områdets kirker.
   Se kirkernes hjemmeside for tidspunkt for gudstjenesten.

 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 Kristkirken kl. 10.00

 September
 Søndag den 04. 12. s.e. trinitatis 19.00 CRKR    Konfirmandindskrivning
 Søndag den 11. 13. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 18. 14. s.e. trinitatis 10.30 CRKR

 Marts
 Søndag den 20. 3. s. i fasten 10.30 CRKR
 Søndag den 27. Midfaste Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 03. Mariæ Bebudelse 19.00 Lægmandsgudstjeneste
 Søndag den 10. Palmesøndag 10.30 CRKR - Vi byder ny organist velkommen
 Torsdag den 14. Skærtorsdag 19.00 CRKR
 Fredag den 15. Langfredag 10.30 CRKR
 Søndag den 17. Påskedag 10.30 CRKR
 Mandag den 18. 2. Påskedag 10.30 CRKR
 Søndag den 24. 1. s.e. påske Der henvises til Kristkirken kl. 16.30

 Søndag den 05. Pinsedag 10.30 CRKR
 Mandag den 06. 2. Pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste 
              i Hostrup præstegårdshave
 Søndag den 12. Trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 19. 1. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 26. 2. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 03. 3. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 10. 4. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 17. 5. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 24. 6. s.e. trinitatis 19.00 KECH
 Søndag den 31. 7. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00



Konfirmander i
Møgeltønder Kirke
fredag den 13. maj 2022 
kl. 10.30 
    Anna Neuberg Klinge
    Dicte Munksgaard
    Frederik Toft Danielsen
    Frederik Wind von Eitzen Andersen
    Frida Okholm Maymann
    Hans Bjørnskov Mamsen
    Jonas Møller Eichner Dyhre Nielsen
    Luna Bonde Petersen
    Lærke Jannsen
    Malthe Lander Christensen
    Marie Bjørnskov Rasmussen
    Mathias Moos Dahlmann
    Mikkel Jørgensen
    Niclas Georg Hansen
    Nikolaj Weile
    Sebastian Hell Duus
    Therese Sønderborg Kristensen
    Timmi Mathiesen

Vil man sende konfirmanderne en hilsen, 
kan den afleveres dagen før, torsdag den 
12. maj, mellem kl. 14 og 16, hos graver 
Jens Nissen, Sønderbyvej 14.

Indskrivning
af konfirmander
til konfirmation i 2023
Vi holder indskrivning af konfirmander 
ved gudstjenesten søndag den 4. septem-
ber kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der 
et kort møde, hvor det er muligt at blive 
indskrevet som konfirmand.

Første konfirmandforberedelsesdag er 
fredag den 9. september kl. 8.00-14.00. 
Vi starter i kirken kl. 8.00.

Konfirmationsdagen i 2023 er Store Bede-
dag fredag den 5. maj kl. 10.30

Alle gode gange tre -
åbent hus i præstegården
Eller tredje gang er lykkes gang siger man. 
Nu har vi to gange måttet aflyse åbent hus 

i præstegården grundet corona. 

Nu prøver vi igen. 

Denne gang holder vi åbent hus 
søndag den 1. maj 

efter gudstjenesten kl. 19.00
Alle er velkomne.

Ny organist
Palmesøndag regner vi med at 
kunne byde vores nye orga-
nist velkommen. Kom og vær 
med og byd organisten vel-
kommen med netop dit bidrag 
til den brusende salmesang 
søndag den 10. april kl. 10.30

Vi prøver noget nyt i Møgeltønder:

Lægmandsgudstjenester
Glæden ved gudstjenesten er noget vi gerne 
vil sprede og dele. Samtidig er vi i den situa-
tion at vi i vores område bliver færre og fær-
re. Det har indflydelse på, hvor mange præ-
ster vi får tildelt. Men det behøver ikke at 
have indflydelse på, hvor tit vi kan fejre guds-
tjeneste. Derfor har Møgeltønder sogn sendt 
to af menighedsrådets medlemmer, formand 
Hanne Boldt og sekretær Elsebeth Bjerre Bay 
afsted på kursus hos Sønderjysk Søndagsaka-
demi med det formål at blive klædt på til at 
lede gudstjenesten. Således vil det blive mu-
ligt at fejre gudstjeneste, når der ikke kan væ-
re en præst til stede. 
    Langt de fleste gudstjenester vil fortsat væ-
re med præst, men her i foråret har vi tre læg-
mandsgudstjenester. Den første var den 6. 
marts, de to næste er søndag den 3. april kl. 
19.00 og søndag den 8. maj kl. 10.30. 
    Kom og vær med til at bakke op om guds-
tjenesteglæden. 



Jeg havde glædet mig til at skrive en påske-
klumme fyldt af glæde over opstandelsen - og 
kun om det. Men i skrivende stund, er situa-
tionen i Ukraine så alvorlig som tænkes kan 
og glæde er ikke det ord, der trænger sig på. 
Ingen ved, hvordan det ser ud, når I får bladet i 
hånden. Hjertet kan ikke andet end blive tungt 
og sorgfuldt ved tanken om al den lidelse, al 
den sorg og ondskab. Så helt og aldeles unød-
vendigt, urimeligt og uacceptabelt. Vi ser det 
på vores skærme, og samtidig med, at vi øn-
sker at hjælpe, griber afmagten os. Ordene 
bliver små, når krigens rædsler træder frem. 
    Og det er netop det, der altid er ondskabens 
ærinde. At lamme os med rædsel. Der findes 
efter sigende bomber, der kan suge luften ud 
af lungerne på et menneske. Ondskaben kan 
suge håbet ud af hjerterne på en sådan måde, 
at vi glemmer hvem vi er, hvem vi tilhører og 
hvor vi er på vej hen. 
    Men lad det være klart. Vi er Guds børn. Vi 
tilhører, i kraft af vores dåb, Jesus Kristus og vi 
er på vej frem mod himlen. Vi kan en tid, kort 
eller lang, måtte leve med ondskab så stor, at 
vi vægrer os ved blot at høre om den, fordi det 
føles som håbet suges ud af os. Men ondska-
ben vinder aldrig i længden. For ondskab kan 
kun ødelægge. Og ødelæggelse varer ikke 
evigt. Kun kærligheden kan skabe noget, der 
kan holde og vare. Og selv, når nøden er størst 
og håbets flamme flakker, selv da er kærlig-
heden til sted mellem mennesker.  
    Vi kan, uden at lukke øjnene for alvoren og 
sorgen, vælge også at fæstne os ved al den 
hjælpsomhed og godhed som lidelse og nød 
kalder frem. Hos enkeltindivider og hos hele 
samfund. Hæfte os ved, at det trods alt ikke er 
pengene, der alene sætter dagsordenen, men 
at vi har værdier, der er stærkere end tanken 
om profit. 
    Vi kan og skal bede for fred. Vi kan bestor-
me himlens porte og Guds hjerte med bønner 
om at vanviddet må stoppe. Og vi kan forsøge 
at bringe fred i det helt almindelige liv, vi fort-
sat med taknemlighed kan kalde vores. Om 
ikke før, så bliver det nu helt tydeligt, at det vi 
har båret nag over, ikke villet række hånden 
frem til, måske ikke er så stort, utilgiveligt og 

betydningsfuldt, som vi gik og troede. Vi kan 
alle forsøge at være den fred, vi sådan længes 
efter ude i verden. For hvis ikke vi kan leve fre-
deligt med hinanden her, familier, naboer og 
venner, hvordan kan vi så forvente det af andre.
    Vi kan give efter evne, til dem der nu plud-
seligt intet har. Alle kan give en lille smule og 
mange har mulighed for at give meget mere 
end det. Det gør ikke noget det kan mærkes!  
Det hører kristendommen til at give til dem, 
der er i nød. Uanset, hvor i verden de er. 
    Som værn mod rædsel, afmagt og håbløs-
hed har vi fået troen på Jesus Kristus. Vores 
opstandne Herre og Frelser. Langfredag led 
han på korset for os. Påskemorgen brød han 
dødens magt og opstod af graven. Som han op-
stod, skal vi opstå. Det er det vi fejrer i påsken. 
Det er derfor at vi trods død og ødelæggelse 
synger af jubel påskemorgen

Krist stod op af døde
I påskemorgen røde!

Thi synger lydt og sjæleglad
Hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Jeg ønsker alle i Møgeltønder 
en rigtig glædelig påske!

Sognepræst og Provst 
Christina Rygaard Kristiansen

Hører du helved vor morgensang - Kristus opstod fra de døde



Herfølgekoret blev stiftet i januar 1974 af ak-
tive medlemmer af byens gymnastikforening. 
Koret har i sin snart 50-årige levetid kun haft 
få dirigenter og få formænd, hvilket har med-
virket til en stor stabilitet. Flere af korets nu-
værende medlemmer har været med omtrent 
siden starten.
    Den nuværende dirigent er den særdeles 
erfarne og dygtige Otto Laust Hansen, der 
siden sin tiltræden i 2012 har tilført koret en 
lang række flerstemmige sange fra såvel den 
rytmiske som den klassiske musikscene. Et 
meget stort og bredt repertoire betyder, at ko-
ret i dag kan stille op til koncerter til snart sagt 
enhver lejlighed, og i lokalområdet er der altid 
trofast opbakning, når koret synger.
   Koret har i dag omkring 40 medlemmer for-

Herfølgekoret i Møgeltønder kirke fredag den 27. maj kl. 16.30

delt på omkring 25 kvinde- og 15 herrestem-
mer. Medlemmerne har et stærkt socialt sam-
menhold, hvilket både kommer til udtryk på 
de ugentlige øveaftener og på den årlige kor-
weekend samt diverse festlige sammenkom-
ster og udflugter i årets løb. I de senere år har 
en stor del af korets medlemmer deltaget i 
koncertrejser til Island, Irland, Østrig og på 
Bornholm.
    Herfølgekoret glæder sig til at komme til 
Sønderjylland – både for at opleve den smuk-
ke egn med de dybe historiske rødder og selv 
at give koncerter i flere af egnens kirker. Turen 
har været planlagt gennem både 2020 og 
2021, men er blevet udsat – ikke aflyst – som 
følge af coronaepidemien.

Foredrag med tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler
Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende
Kan man dø for sent?
Hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Fore-
draget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat 
om aktiv dødshjælp.
    ’Hun døde alt for tidligt’. Sådan kan det lyde, når en person er død. 
Men vil det modsatte udtryk også give mening: ’Hun døde alt for sent’? 
Svaret er ja. Udtrykket giver mening som aldrig før. Vi er gode til at 
redde livet men dårlige til at redde døden, når den kommer. 
    Det handler om vores forhold til døden og vores kamp for at ud-
skyde det uafvendelige. Men i kampen for at forlænge livet, kan det 
tabes undervejs.
Tirsdag den 26. april i forsamlingshuset. Entré incl. kaffe kr. 40,00



Frederiksborg Kammerkor fra Nordsjælland 
kommer til Sønderjylland den 21.- 24. april og 
afholder koncert i Møgeltønder Kirke fredag 
den 22. april kl. 19.00. 
    Dirigent gennem 12 år er Paul Kim, som er 

Frederiksborg Kammerkor i Møgeltønder den 22. april kl. 19.00

fra USA. Paul Kim har en bred og alsidig mu-
sikuddannelse bl.a. fra Tyskland.
    Repertoire ved koncerten er overvejende 
amerikansk, men også med dansk musik af 
Rued Langgaard og Niels W. Gade.

Duo Zaher, er en fænomenal iransk klassisk 
guitar-duo, bosiddende i Wien. Duoen består 
af tvillingesøstrene Sara og Sanaz Zaher.
    De er begge diplom-uddannede guitarister, 
fra bl.a. Prayner-konservatoriet i Wien.
    I trioen indgår den internationalt anerkend-
te guitarist og komponist Jon Hemmersam.
   Koncert-programmet er en blanding af Duo

Duo Zaher i Møgeltønder kirke torsdag den 7. april kl. 19.00

Zahers klassiske duo-repertoire og Jon Hem-
mersams kompositioner for guitar-trio. 
    Så der er lagt op til en meget varieret og 
spændende rejse ud i musikkens generøse og 
farverige univers.
    Efter koncerten er menighedsrådet vært ved 
et glas og en lille snack.


