LØGUMKLOSTER SOGNS KIRKESIDE
GUDSTJENESTER FEBRUAR 2011
6. februar kl. 10.00
Marianne Christiansen
Afslutning for
Hellig Tre Kongers gruppen
13. februar kl. 10.00
Marianne Christiansen
20. februar kl. 10.00
Eberhard Harbsmeier
27. februar kl. 10.00
Marianne Christiansen
6. marts kl. 10.00
Marianne Christiansen
Fastelavn med tøndeslagning

FESTGUDSTJENESTE
Der indbydes til festgudstjeneste
søndag den 30. januar kl. 10.00
i Løgumkloster Kirke.
Ved gudstjenesten indsættes
Marianne Christiansen som sognepræst
i Løgumkloster sogn af
biskop Elisabeth Dons Christensen.
Efterfølgende er der reception på
Løgumkloster Refugium.
Alle er hjertelig velkomne til
indsættelsen og receptionen.
Løgumkloster Menighedsråd

S OGNEPRÆST M ARIANNE C HRISTIANSEN
Kære Løgumkloster sogn.
Jeg glæder mig til at komme til Løgumkloster og træde ind ad dørene - i kirken, i
sognets mange huse, hjem, skoler, institutioner og i præstegården - som en af
den række af præster, som folk i Løgumkloster gennem tiden har kaldt til, fordi
der skal prædikes, døbes og begraves, samtales om, hvad evangeliet betyder, og
alt muligt andet mellem himmel og jord. Jeg kommer som både gammel og ny.
Gammel er jeg, både fordi jeg har været præst i en del år, dels i Skørping i Himmerland og dels i Thisted, og fordi jeg på en måde er ”gammel i gårde” i Løgumkloster, hvor jeg har haft min gang på Præstehøjskolen og Refugiet som lektor på Præsteuddannelsen. Desuden
er egnen gammelkendt for os i min familie. Min mand Henrik grundlagde højskolen i Toftlund, og de første 3 af
vores 6 børn er født der. Og når man som jeg nærmer sig de 50 år, har man lov at begynde at kalde sig gammel.
Ny er jeg, fordi jeg nu kommer til Løgumkloster som ny sognepræst, og fordi jeg langsomt og skridt for skridt skal
lære mennesker at kende for at kunne løfte opgaverne som sognepræst. Jeg er ny i alle de sammenhænge, som I
andre allerede kender - og som altid, når man er ”ny i klassen”, er der umådeligt meget at lære for mig. Så jeg håber
på jeres tålmodighed og overbærenhed.
Jeg har ønsket at komme til Løgumkloster, dels fordi jeg altså kender og holder af stedet, musikken, kirken, egnen
og de mennesker, jeg kender her, og dels fordi jeg forventer at lære meget nyt og være med til være folkekirke også
i fremtiden med de udfordringer og muligheder, det indebærer i et sogn som Løgumkloster.
Min familie og jeg har fået en hjertelig velkomst fra menighedsrådet og de ansatte og engagerede omkring Løgumkloster kirke, og det giver godt mod på at træde ind som både gammel og ny. Min familie er udover Henrik og mig:
Peter på 10 år og Amalie på 16 (endnu hjemmeboende), Maria på 19 (Århus), Jacob på 21 (København), Olivia på
22 (læser til jordemoder i Esbjerg, og kommer derfor til at bo hjemme i Løgumkloster her i foråret), Christian på 25
(Aalborg, gift med Anna og med snart 2 børn). Desuden er vi Henriks ældste børn og deres familier. Så vi glæder os
til at fylde de store stuer i den smukke præstegård!
Jeg ser frem til at møde jer alle og til mange gode år i Løgumkloster.
Venlig hilsen Marianne Christiansen

M ENIGHEDSRÅDET

ORIENTERER

Midt i december kunne det offentliggøres, at menighedsrådet har valgt Marianne Christiansen fra Thisted som ny
sognepræst fra 1. februar. Marianne Christiansen indsættes som sognepræst af biskoppen søndag d. 30. januar, med
efterfølgende reception på Refugiet, hvor alle er velkommen til at komme og hilse på. Både kirkens personale og
menighedsrådet glæder sig meget til at vi igen får vores egen sognepræst, ligesom vi alle ser frem til et godt samarbejde med Marianne Christiansen.
Samtidig siger vi tak for en stor indsats til Heine Holmgaard, som i det sidste halve år har været fungerende sognepræst her i Løgumkloster samtidig med sognepræstegerningen i Bedsted.
2010 er nu afsluttet, et år med mange begravelser / bissætteler men ellers med generelt mindre aktivitet, med heraf
følgende mindre indsamlede penge i både klingpung og fra lysgloben. I december gennemførte musikudvalget, med
stor succes, en koncert med koret fra St. John's College, der var ca. 600 tilhørere og det skønnes at der kunne have
været solgt yderligere 400 billetter til koncerten. Også fællesgudstjenesten med den Tyske menighed d. 19. december blev igen en succes.
Ser vi fremad, vil 2011 være et år hvor alle provstiets menighedsråd må være tilbageholdende med forbruget og
med ingen eller næsten ingen investeringer, idet den samlede kirkeskat i Tønder provsti er faldet noget p.g.a. befolkningens dalende indtægter og dermed dalende skat. Uanset sparetider har vi besluttet, at vi arbejder videre med
projektet med udskiftning af kirkebænke, kalkning og ikke mindst en renovering og udvidelse af orglet, når der
arbejdes videre med disse planer skyldes det, at vi forsøger at få fonde til at finansiere projektet.

KOMMENDE KONCERTER I LØGUMKLOSTER KIRKE
Torsdag den 10. februar kl. 20.00. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré
Onsdag den 23. marts kl. 20.00. Koncert med Christina Meißner, cello. Fri entré
Torsdag den 24. marts kl. 20.00. Koncert med Concerto Copenhagen. Entré kr. 150

Løgumkloster Kirke
Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster
Adm.: Tlf. 74 74 52 40
locusdei@gmail.com
www.loegumkloster-kirke.dk
Sognepræst:
Marianne Christiansen (kbf)
Storegade 7, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 47 47
mch@km.dk
Fridag: Fredag
Kirketjenere:
Povl Søndergaard
Aaparken 8, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 52 40 Mobil 22 17 62 40
Fridag: Mandag
Susanne Hansen
Branderupvej 24, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 52 40 Mobil 22 17 62 41
Fridag: Fredag
Organister:
Poul Skjølstrup Larsen
Markledgade 13, 6240 Løgumkloster
Mobil 40 68 21 44
Fridag: Mandag
Dennis Bang Fick
Bjergegade 85, 1. 7000 Fredericia
Mobil 23 43 31 72
Fridag: Tirsdag
Kirkesangere:
Else Nielsen
Guldagervej 23, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 44 89
Fridag: Mandag
Elna Jefsen Wolff
Arnumvej 25, 6520 Toftlund
Tlf. 74 83 41 64
Kirkegårdsleder:
Christian Hansen
Ryttervej 1, 6270 Tønder
Tlf. 74 74 52 43 Mobil 40 84 24 94
lgk.kirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Kirsten Moesgaard
Vestergade 14, 6240 Løgumkloster
Tlf. 23 73 10 29
kirsten.moesgaard@mail.dk
Kirkeværge/Kontaktperson/
Kasserer:
Paul Anton Martinussen
Fasanvej 27, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 39 77
P-A-M@get2net.dk
Løgumkloster sogns
Menighedspleje.
Hvis du ønsker en besøgsven, kan du ringe til:
Kirsten L. Christensen,
Tlf. 74 74 51 85

Kirkens kor
Øver alle onsdage i dormitoriet
Spirerne 14.15 - 15.00
Børnekor 15.00 - 16.15
Ungdomskor 16.30 - 18.00
Se annoncer i Løgumkloster avis
eller www.loegumkloster-kirke.dk

Næste kirkeside
udkommer sidst i februa
r

Locusdei - PS

