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Kirkeligt Arbejde
i sognet:
KFUM-spejderne
Formand: Monica Drøhse
Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18
KFUM og KFUK på Vesteregnen
Formand: Hanna Hansen
Nørregade 17B, Lgkl. tlf. 73 74 44 00
Indre Mission (Missionshuset)
Formand: P.A. Martinussen
Fasanvej 27, Lgkl. tlf. 74 74 39 77
Luthersk Mission
Egon Christensen
Munkeparken 98, Lgkl. tlf. 74 74 51 85
Kristelig Lytter- og Fjernseerforening
Arne Andersen
Krusåvej 7, Lgkl. tlf. 74 74 48 52
Y’s Men’s Club
Jenny Petersen, Nørregade 31,
Løgumgårde, Lgkl. tlf. 74 74 57 62
Undervisnings- og kulturinstitutioner
Refugiet – tlf. 74 74 33 01
Løgumkloster Højskole – tlf. 74 74 40 40
Teologisk Pædagogisk Center,
Løgumkloster – tlf. 74 74 32 13
Kirkemusikskolen – tlf. 74 74 40 70
Efterskolen – tlf. 74 74 36 52
Nordschleswigche Gemeinde
Pastor Wolfgang Kunkel,
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33
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Stof
til eftertanke………….
Mennesket og verden
En far til fire sad en aften og læste i avisen,
men blev en del forstyrret heri af sine
børn. Så opdagede han, at det skyldtes et
verdenskort i avisen. Han klippede derpå
siden med verdenskortet i stykker og gav
sine børn stumperne med besked om, at de
kunne prøve at sætte dem sammen – så var
der da ro et stykke tid!
Men allerede efter fem minutter var børnene færdige. Den forbavsede far spurgte,
hvorledes det kunne gå til. Det ældste af
børnene svarede: Jo, der var nemlig et
menneske afbildet på bagsiden af kortet,
og når først mennesket var, som det skulle
være, var verden det også!
######################
Det er vigtigere at vide,
at vi kan stole på Gud,
end at vi kan forklare Ham.
Eivind Berggrav
# # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # #
Gives smerten plads, fortager den sig.
Skubbes den væk, bider den sig fast.
Poul A. Nielsen
######################
Kast ikke skygge over andre!
Husk at solen skinner på os alle.
Østafrikansk ordsprog
######################

Sønderjyden
og jødemissionæren
Hans Nicolaysen
Få andre danskere – om overhovedet nogen – har som Hans Nicolaysen indskrevet sig i jødemissionens historie. Han
blev født i Løgumkloster i 1803. I begyndelsen af juni dette år kan man altså fejre hans 200-års dag. Han døde i 1856
som 53-årig og blev gravlagt på den protestantiske kirkegård på Zionbjerget i
Jerusalem. Dér kan hans gravmæle stadig ses i dag.
Om ingen anden kan det siges: ”Historien
om Nicolaysens liv er simpelthen historien
om den første protestantiske mission til Jerusalem, eller snarere til jøderne i den hellige by”. Almindeligvis skal nekrologer tages med et gran salt, men de citerede ord
fra en nekrolog over Nicolaysen afspejler
den historiske virkelighed. Når den protestantiske kirkes historie i Jerusalem skal
skrives, kommer man ikke uden om ham.
Nicolaysen huskes primært som den, der
stod i spidsen for bygningen af den første
protestantiske kirke i Mellemøsten, nemlig
Christ Church i Jerusalem, indviet i 1849
og beliggende lige inden for Jaffa-porten i
den gamle bydel af Jerusalem. Han huskes
også som talsmand for oprettelsen af et
missionshospital for Jerusalems jøder.
Men først og fremmest var han missionær
og administrator af missionens aktiviteter.
Med en tilsvarende Jesus-lidenskab, som
prægede andre protestantiske missionærer i
det 18. og 19. århundrede, hvad enten deres
mission var rettet mod jøder eller ikke-jøder. Med denne Jesus-lidenskab i hjertet var
de rede til at give deres liv for, at andre
skulle få livet ved tro på Jesus som Messias.
Sådan også med Nicolaysen. Hans vision
var oprettelsen af en jødekristen menighed

i Jerusalem. Hans arbejdsgiver var et engelsk missionsselskab – populært kaldet
London Jews Society (LJS), stiftet i 1809.
Inskriptionen på hans gravsten begynder: ”I
treogtyve år en trofast vægter på Jerusalems mure...” Ordet trofast er et præcist udsagn om Nicolaysen som jødemissionær.
Efter en fireårig missionsuddannelse i
Tyskland og England kom han i begyndelsen af 1826 til Jerusalem, hvor han var udset til at virke som jødemissionær. Men
først i 1833 blev den politiske situation
sådan, at han og hans familie kunne bosætte sig dér. Og først i 1839 foretager han sin
første dåb af en jødisk familie.
Efter at have taget afsked med sin mor og
søskende i 1825 – hans far var allerede død
i 1808 – genså han først Løgumkloster i
sommeren 1852 – og da var hans mor død
nogle få år tidligere.

Ifølge kirkebogen er Hans Nicolaysen født
den 2. juni 1803 i Løgumkloster. Den dato
er også anført på mindepladen, der i dag
kan ses på fødehjemmets gavl i Klostergade. Selv siger han, at han er født den 1. juni, den dato, som også står på hans gravsten
i Jerusalem. Den forskel er ikke værd at
hæfte sig ved. Derimod er der grund til at
beskæftige sig med hans liv og gerning.
For Nicolaysen synes det at vise troskab
mod sit missionskald nemlig at være vigtigere end at have succes.
Kai Kjær-Hansen, dr. theol.
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Præsentation af
menighedsrådsmedlem
Knud Olaf Thams:
Jeg er født i maj 1955,
opvokset i Ellum på den
gård, som vi overtog efter mine forældre for
snart 10 år siden. Jeg er
gift med Marianne, vi
har 3 børn, den ældste hedder Michael,
han er 21. Anne Mette er 20 år. Den yngste, og den eneste vi har boende hjemme,
er Morten, han er 14 år.
Jeg er oprindelig uddannet inderfor brugsforeningen/FDB, det der nu hedder COOP,
men efter 10 år i den organisation, tog jeg
for godt 20 år siden et stort spring og blev
ansat i det der dengang hed Topsikring og
som i dag hedder Topdanmark. I løbet af
de første 3 år af min ansættelse tog jeg uddannelsen som examineret assurandør. I
min fritid er jeg deltidslandmand, dvs. jeg
er planteavler på de ca 46 ha der hører til
vor ejendom. I år er det 5. år jeg driver
ejendommen økologisk.
Årsagen til, at jeg kom i menighedsrådet
er primært, at det er en tradition, at der så
vidt muligt er et valgt medlem fra Ellum.
Så da Esther Petersen efter 4 perioder ikke
ville fortsætte, opfordrede hun så mig til at
stille op som hendes afløser. Jeg er jo nok
også lidt arveligt belastet, idet min far også har siddet i menighedsrådet i 4 perioder
inden han blev afløst af Esther Petersen.
Jeg er med i flg. udvalg: Præstegårdsudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget og prudvalget. Udvalgene omkring præstegården, kirke og kirkegård interesserer mig,
idet jeg må sige, at jeg er betaget af vore
bygninger (som pastor A. Bork Hansen
sagde til os under konfirmandforberedelsen i 1968-69: ”I skal vide at I bliver konfirmeret i Danmarks smukkeste kirke”) –
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og jeg må sige, at jeg er ikke ret meget uenig med ham i den vurdering. Det er for
mig en ære at være med til at gøre alt for,
at vi kan bevare vor smukke kirke. Samtidig vil jeg gerne være med til at skabe gode bygningsmæssige forhold for vort
præstepar og vore medarbejdere.
Jeg har valgt at være med i pr-udvalget, da
jeg mener, at en af vejene til at nedbryde
den negative holdning der kan være til kirken samt angsten for de ting der foregår i
kirken, er oplysning og atter oplysning om,
hvad der foregår i og omkring kirken samt
i menighedsrådet. Det, der foregår i kirken
er jo slet ikke kun for en særlig del af befolkningen, nej, det der foregår er for alle
folk. Det er jo nok ikke helt tilfældigt, at
det hedder folkekirken.
Jeg synes, at det er godt at der arrangeres
mange andre arrangementer i kirken end
kun gudstjenester, f.eks. koncerter hvor
kirkens kor deltager, disse koncerter har
gennem årene fået mig ind i kirken og dermed gennem tiden gjort mig mere ”dus”
med kirken.

Orientering
fra Menighedsrådet:
Siden sidste kirkeblad udkom, har menighedsrådet kun afholdt 2 møder. Fra den
forgangne periode kan fortælles, at regnskab for 2002 er afsluttet og der er udarbejdet budget for 2004, og fremsendt til
godkendelse. PR-udvalget har anskaffet
EDB-anlæg og digital kamera, og den nye
hjemmeside er under endelig udarbejdelse.
Da menighedsrådets mål er, at vi kan tilbyde vore medarbejdere en god arbejdsplads, gennemføres i øjeblikket medarbejdersamtaler med hver enkelt.
Knud O. Thams

Aftensang i kirken

ADRESSER:

Hverdage kl. 18.30:
- ledes af repræsentant fra:
Mandag: Byen
Tirsdag: Højskolen
Torsdag: Refugiet
Fredag: IM/LM
Lørdag: Menighedsrådet

LØGUMKLOSTER KIRKE:
Slotsgade 11, tlf. 7474 5240 - 2217 6240,
fax ...5245
E-mail: locusdei@post.tele.dk
www.loegumkloster-kirke.dk
Åben: kl. 10-18.30, søndag kl. 12-17

Onsdag – altergang:
1. onsdag: Sognepræsterne
2. onsdag: Højskolen
3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center
4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center
5. onsdag: Sognepræsterne

PRAKTISKE
OPLYSNINGER:
Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger før den
ønskede dato. Der opgives navn og adresse på
mindst 3 faddere.
Vielse: Aftale om vielse træffes så tidligt som
muligt, og senest 1 måned før den ønskede dato. Prøvelsesattest udstedes på Borgmesterkontoret tidligst 4 mdr. før vielsen skal finde sted.
Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter
dødsfaldet. Begravelse: Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal forrette begravelsen.
Børnepasning under prædikenen ved alle
gudstjenester.
Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man
ringer selv til Johnsen Taxi tlf.7474 3245. Gratis befordring til gudstjeneste på søn- og helligdage og ved ”De ældres eftermiddag.”
Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens
gudstjeneste.
Fotografering og videoptagelser ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke tilladt.

SOGNETS PRÆSTER:
Thorkild Schousboe Laursen,
Storegade 7, tlf. 7474 4747, fax ...5747
E-mail: tsl@km.dk
Fridag: Fredag
Kirsten Ditlevsen
Kirkevej 2, Ø. Højst
tlf. 7477 5120
Fridag: Mandag
KIRKETJENERE:
Povl Søndergaard, Åparken 8,
tlf. 7474 4706 – 2217 6240
Fridag: Mandag
Anni Brodersen, Bjerndrupvej 5
tlf. 7474 4786. – Fridag: Fredag
ORGANISTER:
Organist: Poul Skjølstrup Larsen,
Markledgade 13, tlf. 7474 3002 –
mobil: 4068 2144 – Fridag: Mandag
Organistassistent: Karen Lawrence,
Mariegade 3, 6100 Haderslev.
Tlf. 7457 9245. Fridag: Torsdag
KIRKESANGERE:
Else Nielsen, Guldagervej 23,
tlf. 7474 4489
Elna Jefsen Wollf,
tlf. 7483 4164
KIRKEGÅRDSLEDER:
Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder
Træffes på tlf. 4084 2494.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Poul Mølgaard, Mølleparken 370,
tlf. 7474 5035
KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 7474 3977
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Gudstjenesteliste
Søndag den 1. juni
6. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Mindedag for Hans Nicolajsen
(Kirkekaffe)
Søndag den 8. juni
Pinsedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Mandag den 9. juni
2. Pinsedag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 15. juni
Hellig Trefoldigheds Fest
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 22. juni
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 29. juni
2. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 6. juli
3. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Jørgen Jørgensen
Konfirmation med Efterskolen
Søndag den 13. juli
4. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 20. juli
5. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
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Søndag den 27. juli
6. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 3. august
7. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 10. august
8. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Torsdag den 14. august
Kloster Mærken gudstjeneste
kl. 21.00: Thorkild schousboe
Søndag den 17. august
9. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Jens Kr. Krarup
Søndag den 24. august
10. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Vita Andreasen
Søndag den 31. august
11. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 7. september
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Finn Rosenberg
(Kirkekaffe)

”Løgumkloster Kirke” udkommer 4
gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 21/7 –
2003.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager
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