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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
Elregningen
Naturligvis nytter det at slukke lyset og skrue ned for 
varmen – det ses tydeligt på regningen.  I 2021 brug-
te vi i kirken 81.000 kwh og i 2022 har vi brugt 
60.000 kwh. Vi har slukket helt for varmen og lyset, 
når der ikke foregår noget i kirken og har skruet ned 
for temperaturen til gudstjenester og andre handlin-
ger. Men vi er opmærksomme på, at vi skal holde 
godt øje med skimmelsvamp.

Kirkegårdens fremtid
Vi vil gerne have jer med på råd. Hvordan skal vores 
kirkegård se ud om 10, 20 og 30 år? En kirkegård 
skal langtidsplanlægges, hos os har vi en frednings-
tid på gravsteder på mindst 20 år. Populært sagt; har 
man lagt moster Rosa ned ét sted, kan hun jo ikke 
flyttes til et andet, så vi skal have tænkt os godt om, 
hvor vi vil have gravpladser, og hvor vi vil have no-
get andet. Og noget andet skal vi have, for vi får fle-
re og flere tomme gravpladser. Vi ser frem til at høre 
jeres ideer og tanker den 31.5., så vi også i fremti-
den kan have en smuk og spændende kirkegård.

Filmene
Som skrevet i sidste blad har menighedsrådet arvet 
en stor sum penge. Vi har fået lavet en meget flot 
film om kirken, guldhornene og slottets tilknytning 
til kirken. I skrivende stund begynder arbejdet med 
filmen om den store renovering i 1970’erne og 
80’erne. Vi satser på at kunne invitere til galla pre-
miere på dem begge den 9. maj i forsamlingshuset 
og derefter kan filmene ses i kirken.

Stor tak til kaffe-lauget 
Den første søndag i måneden har vi aftengudstjene-
ste efterfulgt af kirkekaffe. Kaffen laver ikke sig selv. 
Vi er så heldige at have en flok frivillige damer og 
herrer, som på skift står for kagebagning og kaffe-
brygning. Det er vældig hyggeligt at samles til en 
lille snak over en kop kaffe og et stykke hjemmebag 
og fra menighedsrådet skal lyde en meget stor tak 
for jeres indsat. Den er højt værdsat!

Arrangementer
I vinterens løb har vi haft to koncerter og en film-
aften. Alle tre arrangementer har været velbesøgte 
også af deltagere udefra. Det er dejligt, når folk fra 
Tønder og andre byer finder herud. Vi prøver i akti-
vitetsudvalget at være alsidige, og vi prøver at have 
ca. tre arrangementer til hvert blad. Kom endelig 
med gode ideer til os og gerne gratis glæder.

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

 Fredag den 05. Bededag 10.30 CRKR - Konfirmation
 Søndag den 07. 4. s.e. påske 19.00 CRKR - Kirkekaffe
 Søndag den 14. 5. s.e. påske 10.30 CRKR
 Torsdag den 18. Kr. Himmelfartsdag 10.30 CRKR
 Søndag den 21. 6. s.e. påske Der henvises til nabokirkerne
 Søndag den 28. Pinsedag 10.30 CRKR
 Mandag den 29. 2. Pinsedag 14.00 Fælles dansk-tysk friluftsgudstjeneste
              i Skulpturhaven i Tønder

 Søndag den 06. 9. s.e. trinitatis 19.00 KECH - Kirkekaffe
 Søndag den 13. 10. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 20. 11. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 27. 12. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 September
 Søndag den 03. 13. s.e. trinitatis 19.00 CRKR - Kirkekaffe
       Konfirmandindskrivning
 Søndag den 10. 14. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 17. 15. s.e. trinitatis 10.30 CRKR

 Marts
 Søndag den 19. Midfaste 10.30 CRKR
 Søndag den 26. Mariæ bebudelse Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 02. Palmesøndag 10.30 CRKR
 Torsdag den 06. Skærtorsdag 19.00 CRKR
 Fredag den 07. Langfredag 10.30 CRKR
 Søndag den 09. Påskedag 10.30 CRKR
 Mandag den 10. 2. Påskedag 10.30 CRKR
 Søndag den 16. 1. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 23. 2. s.e. påske 10.30 CRKR
 Søndag den 30. 3. s.e. påske Der henvises til Kristkirken kl. 16.30

 Søndag den 04. Trinitatis 19.00 CRKR - Kirkekaffe
 Søndag den 11. 1. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 18. 2. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 25. 3. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00

 Søndag den 02. 4. s.e. trinitatis 19.00 CRKR - Kirkekaffe
 Søndag den 09. 5. s.e. trinitatis 10.30 TRHN
 Søndag den 16. 6. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 23. 7. s.e. trinitatis 10.30 CRKR
 Søndag den 30. 8. s.e. trinitatis Der henvises til Kristkirken kl. 10.00



Konfirmations-
gudstjeneste i 
Møgeltønder
Vi har god plads i kirken og man er 
derfor velkommen til at komme og være 
med til gudstjenesten også selvom man 
ikke er inviteret af en konfirmand.

Følgende skal konfirmeres i Møgeltønder 
Kirke den 5. maj 2023 kl. 10.30

     Christian Poulsen
     Elise Claire Adalid Petersen
     Jacob Mensel Møller
     Hector Kjeldsen Olsen Toft
     Karoline Sønniksen
     Luca Gotlieb Husted Jensen
     Marie Elise Mamsen
     Nynne Hofsted
     Sia Isabel Gloor
     Silje Uhd Skriver
     Victor Jürgensen Olesen
     Max Schmidt Thimsen

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

Menighedsmøde 
og vores kirkegårds fremtid
Onsdag den 31. maj inviterer menighedsrådet 
til en snak om fremtiden for vores kirkegård. 
    Vi mødes på kirkegården kl. 17.00. Graver 
Jens Nissen og menighedsrådet vil kort for-
tælle om vores tanker og derefter vil vi høre 
jeres ønsker og ideer.
    Hvad skal vi gøre med de tomme gravste-
der? Skal vi plante stauder på dem? Skal vi ha-
ve dem udlagt i græs? Skal vi være mere vilde 
med vilje? Skal vi nedlægge hele afdelinger? 
Skal vi lukke for tilgang til nogle rækker? 
    Tag en tur rundt på kirkegården i løbet af 
de næste par måneder og gør jer tanker inden 
mødet den 31. maj.
    Efter kirkegårdsvandringen går i vi forsam-
lingshuset til snitter og fælles drøftelse af tan-
kerne og ideerne som besøget på kirkegården 
gav. Vi afholder samtidig det årlige korte me-
nighedsmøde, hvor vi fra rådet vil fortælle om 
det seneste års arbejde.
    Vel mødt til en vigtig aften.

Sogneaften, fuld af energi
Tirsdag den 4. april kl. 19.00-21.00 i Møgeltønder forsamlingshus
Kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor vi som Møgel-
tønder 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 velkommen, 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



Filmaften med to film 
om Møgeltønder Kirke
Onsdag d. 9. maj i forsamlingshuset kl. 19.00

Menighedsrådet har fået produceret to 
flotte film, som vi glæder os meget til at 
præsentere for jer.

    Første film er kronologisk opbygget 
og begynder med kirkens historie, dens 
inventar og tilknytningen til Schackenborg. 
Historien om guldhornene er flettet ind i 
filmen, så det bliver en hel lille fortælling 
om Møgeltønder og omegn. Den er smukt 
filmet og fortalt. Vi er vældig glade for den. 
Længde 11 minutter.
    Den anden film omhandler den store 
restaurering af kirken efter grev Schack 
overdrog ansvaret for den til menighedsrå-
det i 1970. Konservator og menighedsrådets 
medlemmer fra den gang vil fortælle om 
det uhyre store arbejde, det var at få det 
udseende frem, som kirken har i dag. 
Længde ca. 6 minutter.

Vel mødt til den hyggelig aften.

Menighedsrådet er vært ved kaffen.

Et nadverbord 
hvor alle kan være med
Fra og med påskedag går vi i Møgeltønder 
Kirke over til at bruge druesaft ved nadve-
ren. Nadverbordet er der, hvor vi modta-
ger Jesu Kristi legeme og blod og forladel-
se for vores synder. Vi indgår et i fælles-
skab med Jesus Kristus og med hinanden. 
I vores evangelisk-lutherske kirke har vi et 
åbent nadverbord og det er derfor vigtigt 
at alle føler, at de kan deltage i nadveren. 
Det gælder også selvom man er et lille 
barn, eller en voksen, der må tage medi-
cin, der er uforeneligt med alkohol af no-
gen slags. For at alle kan føle sig mødt og 
velkomne ved Herrens bord, har vi i me-
nighedsrådet besluttet at der fremover 
skal bruges alkoholfri druesaft ved nad-
verbordet. Vi ønsker at være en kirke, der 
kendes på hvem vi kan inkludere. Det er 
en ændring det ved vi, og ændringer skal 
man lige vænne sig til, men vi er sikre på 
at det går nemt i den gode sags tjeneste. 
På vegne af Møgeltønder Menighedsråd
Provst og sognepræst Christina Rygaard 
Kristiansen

Turen går til Slesvig
Sæt kryds i kalenderen ved søndag den 10. 
september, hvor vi på årets sognetur skal syd 
for grænsen.

Ikke alt er på plads endnu, men vi håber på 
rundvisning i Slesvig Domkirke, medbragt 
kaffe hos den danske menighed og besøg på 
Gottorp Slot og Nydambåden.

Afgang kl. 11.30 og hjemkomst ca. kl. 18.30.



For nyligt fortalte en kollega om en konfir-
mand, der, i en samtale om lyset, havde sagt: 
”Har du tænkt på, at når man står i et lyst 
rum og åbner et mørkt skab, så er det ikke 
sådan, at mørket fra skabet kommer ud i rum-
met, nej det er lyset fra rummet, der kommer 
ind i skabets mørke og lyser det op”.

Sådan er det med opstandelsens lys. Det 
oplyser mørket i verden og i vores hjerter 
– hvis vi tør åbne os og lukke det ind. De 
første disciple holdt sig inden døre af frygt. 
Det er godt at vide, at de første disciple ikke 
var supermennesker, men kunne føle frygt og 
håbløshed som alle os andre. Men alligevel 
fandt opstandelsens lys vej til dem, mens de 
var i mørket, og mørket var i deres hjerter. 
For de allerførste kristne skete det altid ved 
et direkte møde med den opstandne. For alle 
os andre, siden da, er det sket, fordi nogen, 
på den ene eller anden måde, har fortalt om 
Jesu død og opstandelse. Fortalt på en sådan 
måde, at det har åbnet for troen på, at Jesus 
Kristus er verdens lys. Jesus siger om sig selv: 
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal 
aldrig vandre i mørket med have evigt lys” 
(Johs. 9,12).

Det er det vi fejrer i påsken. At Jesus, verdens 
lys, overvandt døden, for at vi må leve i lyset 
og tro på, at der ikke findes noget mørke, 
som Jesus ikke kan oplyse, hverken i os eller 
omkring os. At tro på Jesu Kristi opstandelse 
er at stå i et lyst rum, så får der være de mør-
ke skabe, der være vil. Nogen af dem vil det 
oveni købet falde i vores lod at åbne, men 
når man står i et lyst rum, kommer mørket 

ikke ud i rummet, det er lyset, der oplyser 
mørket. Og mørket får ikke bugt med det. 

Vi har altid brug for at høre at det er sådan 
det er, men ikke mindst nu, hvor krig og ulyk-
ke sætter dagsordenen og ofte efterlader os et 
mørkt sted. Så giv et påskeæg til én du holder 
af og sæt et vers fra en påskesalme ved. Så 
vi bliver ved med at fortælle om Jesu død og 
opstandelse – for os. Om lyset i verden og 
det håb troen på den opstandne giver os.

Dét er håbet, og det gir os mod,
Og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,

når vi synes vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv

og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse

hos os! 
Holger Lissner 1993

Glædelig Påske!

Sognepræst og provst 
Christina Rygaard Kristiansen

Lyset fra påskemorgen

Konfirmationer i fremtiden
Da Bededag ikke længere er en helligdag, vil konfirma-
tionerne fremover blive fejret pinsedag kl. 10.30.

I 2024 ligger pinsedag den 19. maj


