Løgumkloster Sogns Kirkeside
HØSTGUDSTJENESTE
4. OKTOBER KL. 10
I forbindelse med høstgudstjenesten er der igen

kirkefrokost.
Frokosten serveres i TPCs lokaler, og koster 25
kr. for voksne – børn under 14 år deltager gratis.
Vi vil være glade for en vejledende tilmelding
senest torsdag d. 29. september til menighedsrådsmedlem Kirsten Christensen, 74745185,
eller til præstegården, 74744747. Har man ikke
nået at tilmelde sig, er man velkommen til alligevel at deltage.
Vi håber at se mange ved kirkefrokosten!

Hjerteligt velkommen!

Gudstjenester september-november
6. september
10.00 Vita Andreassen
14.00 Matthias Alpen (tysk)
13. september
10.00 Finn Rosenberg
20. september
10.00 Thala Juul Holm
27. september
10.00 Thala Juul Holm
4. oktober
10.00 Thala Juul Holm
Høstgudstjeneste
14.00 Matthias Alpen (tysk)
11. oktober
10.00 Heine Holmgaard
18. oktober
10.00 Heine Holmgaard

25. oktober
10.00 Eberhard Harbsmeier
1. november
10.00 Thala Juul Holm
Allehelgensgudstjeneste
14.00 Matthias Alpen (tysk)
8. november
10.00 Heine Holmgaard
15. november
10.00 Gunnar Kasper Hansen
22. november
10.00 Bent Andreassen
29. november
10.00 Thala Juul Holm
Med forbehold for ændringer

Allehelgensgudstjeneste 1. November
Åbent hus i præstegårdene
Samarbejde med den tyske menighed.
Som noget nyt har vi i menighedsrådet været enige om, at det er en god ide
af og til at møde den tyske menighed her i byen, så vi kan lære hinanden
lidt at kende, tale sammen, og glæde os over det fællesskab vi har i det
kirkelige, selv om vi i det daglige er to forskellige
menigheder.
Vi lægger ud med to aftener i de to præstegårde:
17. november kl. 19.30 i vores egen præstegård,
Storegade 7.
Sognepræst Thala Juul Holm
fortæller om H. A. Brorson og
hans salmer, og vi synger sammen – der vil være salmer på både tysk og dansk, og vi
får en forfriskning og tid til hygge og samtale.
24. november kl. 19.30 i Nordschleswigsche Gemeindes
præstegård, Garvergade 14.
Pastor Matthias Alpen fortæller om Paul Gerhardt og
hans salmer – program i øvrigt som 17. November.
Vi håber at se mange både danske og tyske ved begge arrangementer!
Hjerteligt velkommen!

Løgumkloster kirkes kor
optager nye medlemmer
Børnekoret fra 2. til 5. klasse øver
onsdag kl. 15.00 – 16.15
Ungdomskoret fra 6. klasse øver
onsdag kl. 16.30-18.00

Allehelgensgudstjenesten er den årlige gudstjeneste, hvor vi særligt mindes
og takker for dem, der gik forud for os, og fejrer, at vi alle levende og døde, fra
alle kanter af verden, er eet levende fællesskab i Guds hånd. Vi mindes dem,
der gik forud for os, og gav videre til os, både i vores fælles historie, og i vores
personlige liv. Således mindes vi særligt på Allehelgens dag dem, vi mistede
og som vi savner. Vi læser navnene højt på dem, vi mistede i vores sogn i året
der gik, og lægger både dem og vores eget liv, også med sorg og savn over til
Gud. Jeg vil gerne særligt invitere alle, som har mistet i året der gik til denne
gudstjeneste.
Sognepræsten

Menighedsrådet orienterer:
Hen over sommeren er der sket
mange ting, vi har afholdt et orienteringsmøde d. 3. juni hvor vi gav
en orientering, tilhørerne stillede
spørgsmål og der kom gode forslag
på bordet.
Den 17. juni havde ca 50 personer
taget imod tilbuddet om, at komme
til sommerfest i præstegårdshaven.
Det blev et vellykket arrangement,
med bl.a. sang, mad og drikke,
aktiviteter, hyggeligt samvær og andagt. I juni, juli og august har vi igen
kunnet glæde os over mange fine
koncerter i kirken. I juli måned var
kirken en del af perigrinus, hvor kirken blev brugt til en pilgrimsmesse.
D. 6. august blev gøglergudstjenesten for første gang afviklet på
engen, et nyt tiltag som ca 400
mødte op til.
I løbet af sommeren har vi desværre
også fået en opsigelse, nemlig fra

Mød op til en korprøve

Mandag den 21. september kl. 20.00
Angelo Castaldo, orgel
Afslutningskoncert for
”Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig”
Fri entré
Fredag den 25.september kl. 20.00
Thomas Krogh, baryton
Peter Langberg, orgel
Arr. Løgumkloster kirkemusikskole
Fri entré
Søndag den 25. oktober kl. 16.00
Nordschleswiger Musikvereinigung.
Chor und Orchester
Bach-Kantaten ”Erschallet, ihr Lieder” og Haydns ”Messa in Angistiis”
(Nelson-Messe). Entré

Kirkens kor ved gøglergudstjenesten

Kommende menighedsrådsmøder
Alle møder afholdes i konfirmandstuen og er offentlige

For yderligere information:

Sognepræst
Provst Thala Juul Holm
Storegade 7, tlf. 74 74 47 47
E-mail: tvjh@km.dk
Fridag: Mandag
Kirketjenere:
Povl Søndergaard, Åparken 8,
tlf. 74 74 47 06 - 22 17 62 40
Fridag: Mandag
Susanne N. Hansen, Branderupvej 24 tlf. 74 74 52 40
Fridag: Fredag
Organister:
Poul Skjølstrup Larsen, Markledgade 13, Tlf. 40 68 21 44
Fridag: Mandag
Kirkesangere:
Else Nielsen, Guldagervej 23,
tlf. 74 74 44 89
Elna Jefsen Wolff,
tlf. 74 83 41 64
Kirkegårdsleder:
Christian Hansen, Ryttervej I,
Tønder. Træffes på tlf. 74 74
52 43 - 40 84 24 94. Kontortid:
Mandag-fredag kl.9.30-10.00
Menighedsrådsformand:
Kirsten Moesgaard, Vestergade 14, tlf. 23 73 10 29
E-mail: kirsten.moesgaard@
mail.dk
Kirkeværge og kasserer
P. A. Martinussen, Fasanvej
27, tlf. 74 74 39 77
E-mail: P-A-M@get2net.dk

Koncerter

eller henvend dig til organist Poul Skjølstrup Larsen
40682144

Torsdag d. 3. september kl. 19.30
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Torsdag d. 5. november kl. 19.30
Torsdag d. 3. december kl. 19.30

organistassistent Karen Lawrence,
som har fået job som organist i
Nordborg. Vi ønsker Karen tillykke
med organiststillingen og samtidig
takker vi for 8 års veludført arbejde
og samarbejde. Organistassistentstillingen er opslået og vi forventer
at ansættelse af en ny vil kunne ske
indenfor de nærmeste måneder.
Kirkegårdsudvalget har netop indsendt ansøgning om godkendelse af
indretningen af den del af kirkegården der ligger mellem kirken og
kapellet, forslaget indebærer, at vi
kan tilbyde flere mindre og dermed
mindre pasningskrævende gravsteder placeret i græsplæne. En del af
området vil blive anlagt med små
stier, i stedet for græs vil bunddækket være bl.a. efeu.
Pmv
Knud Olaf Thams

Løgumkloster Kirke
Slotsgade 11
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 52 40
E-mail: locusdei@post.tele.dk

Søndag den 1. november kl. 16.00
Ungarsk Tubakvartet
Fri entré
Tirsdag den 3. november kl. 20.00
Lise Nees, sang

Carl Ulrik Munk-Andersen, klaver
Rytmiske salmer og Musicalsange
Arr. Løgumkloster kirkemusikskole
Fri entré
Fredag den 6. november kl. 16.00
Koncert i forbindelse
Løgumkloster kirkemusikskoles 30års jubilæum
Arr. Løgumkloster kirkemusikskole
Fri entré

Guds øje over døbefont
Anna Selvtredje

Tirsdag den 10. november kl. 20.00
Michael Radulescu, orgel
Arr. Løgumkloster kirkemusikskole
Fri entré
Fredag den 13.november kl. 20.00
Margrethe Smedegaard, sopran
Peter Langberg, orgel
Arr. Løgumkloster kirkemusikskole
Fri entré
Lørdag den 28. november kl. 20.00
Adventskoncert
Fri entré

www.loegumkloster-kirke.dk

Tak for alt, hvad han har givet

