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Stof
til eftertanke………….
Bøn
Gode Gud, himmelske Far.
Tak for vort vanskelige,
vidunderlige menneskeliv.
Tak for glæderne
og tak fordi du er vor fred og glæde.
Vi beder dig for dem,
der er bange og angste.
Og vi beder dig for dem,
der er alene og ensomme.
Tak om du vil fylde vort liv ud
med dit nærvær og kærlighed.
Og tak fordi du fylder vore hjerter
med mod til at leve på trods af alt det,
der står livet imod.
Tak også fordi du går med os
på alle vore veje, uanset hvor brogede
og krinkelkrogede de er.
Kære Gud vær med os alle vort livs dage.
Amen
Henning Toft Bro
#################################
Gud er sådan, at når Han møder
undertrykkelsen, uretfærdigheden
og lidelsen, er der ingen vej udenom:
Han tager den fattiges, undertryktes
og forkuedes parti.
Desmond Tutu
#################################
Fremtiden foruroliger os,
fortiden holder os fast.
Derfor går vi glip af nutiden.
Gustave Flaubert
#################################

”Idet I døber dem og
lærer dem at holde alt
det, jeg har befalet jer...”
Sådan taler Jesus i det vi kalder dåbsbefalingen eller missionsbefalingen. Det er
ord, der lyder hver gang et menneske bliver
døbt i kirken.
Disse ord indeholder en dobbelt opgave.
Vi skal døbe, og vi skal lære. I Danmark
har vi ikke de store problemer med den
første opgave, og specielt ikke her i Løgumkloster, hvor mere end 95% af børnene bliver døbt.
Til gengæld ligger det tungere med den
anden opgave, ikke bare her hos os, men
ud over hele landet. Meget er sket gennem
de seneste år og ikke mindst tilbuddet om
undervisning af børn på 3. klasses alderstrin er blevet en succes. Og de fleste steder
i landet følges konfirmationsforberedelsen
af de fleste unge, når de går i 7. eller 8.
klasse.
Oplæring i hjemmet
Men intet af det kan erstatte den oplæring,
som må og skal finde sted i hjemmene.
Det er forældrenes opgave og deres alene,
at de børn, de lader døbe, oplæres i den
kristne tro. Intet kan erstatte et hjem, hvor
børnene hører om og lever med i den kristne tro.
Nogle konfirmander skulle engang citere Jesu ord udenad, og det kom til at lyde
sådan: ”idet I døber dem og lærer dem, at
holde af alt det, som jeg har befalet jer”.
Den lille fortalelse er ganske god: ”lære at
holde af ” er faktisk hvad det drejer sig om.
Det er ikke så vigtigt at kunne det ene eller andet skriftsted eller trosbekendelsen
udenad, det er vigtigere at holde af, hvad
de ord betyder. Og det kan en far og en
mor gøre for sit barn.

Som kirke og menighed ønsker vi imidlertid ikke, at forældre skal stå uden tilbud
om hjælp til den opgave. Derfor tilbuddet
om 3. klasses-undervisning og tilbuddet
om konfirmationsforberedelse, samt oplysning om litteratur, der kan købes eller
lånes på biblioteket, og overrækkelsen af
et dåbslys ved barnets dåb i kirken.
Løgumkloster Kirkes Børneklub
Og nu et yderligere tilbud. Som omtalt andetsteds i dette blad, begynder der den 4.
september en Børneklub ved Løgumkloster Kirke. Hver torsdag, bortset fra skoleferier, kan man tage sit barn med hen i
Konfirmandstuen ved siden af Præstegården, og gennem leg og fortællinger vil børnene kunne stifte bekendtskab med den
virkelighed, som de er døbt ind i.
Nødvendigheden af forbilleder
Vi lever i en tid, hvor forskellige religioner
og livstolkninger er en del af vores hverdag. Når vi lader vore børn døbe, må det
være fordi vi ønsker, at den kristne tro og
forståelse skal være en del af vore børns
livsgrundlag. Når man får en gave, er det
vigtigt at man ved, at man har fået den.
Derfor skal vi fortælle vore børn, at de er
døbt og hvad det betyder. Den bedste måde at gøre det på er ved selv at leve i det og
efter det, at man beder med sit barn, at
man tager det med i kirke - kort sagt, at
man lærer dem at ”holde af alt det”, som
Jesus har befalet os. Børn har brug for forbilleder, og intet forbillede er bedre end forældre, der selv viser, at det med kristen
tro betyder noget for dem.
Velkommen til at gøre brug af det tilbud,
som nu findes gennem Løgumkloster Kirkes Børneklub.
Thorkild Schousboe
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Orientering
fra Menighedsrådet:
Rådet har i den sidste tid bl.a. arbejdet med
følgende opgaver:
Budgettet for 2004 har været til behandling i Provstiudvalget, og vi er blevet pålagt en besparelse på 400.000 kr. for at den
nuværende kirkeskatteprocent kan bibeholdes. Besparelserne findes primært ved
at udskyde kalkningen af hvælvingerne i
kirken samt ved at udskyde fornyelsen af
belægningen på orglets tangenter. Endelig
kan vi spare et lille beløb ved at ”kirkebylæreren” (den person, som fører det andet
sæt kirkebøger) kan afskediges. Denne besparelse kan vi tillade os, fordi vi nu fører
kirkebogen elektronisk og derfor ikke har
brug for denne ekstra funktion længere.
Budgettet for indeværende år følges planmæssigt.
Hellig Tre Kongersfesten for byens ældre
er nu endeligt planlagt for næste år. Det
kommer til at foregå over 2 dage, nemlig
den 3. og 4. januar 2004.
De nye salmebøger er nu taget i brug. De
gamle har vi besluttet at fordele mellem
byens to plejehjem, Efterskolen og Den
kristne Friskole i Agerskov.
På kirkegården er det besluttet, at inddrage græsplænen ved flagstangen til
gravsteder. Kirkegårdspersonalet vil forsøgsvis anlægge et par familiegravsteder
med ændringer i størrelse og indretning,
hvorefter vi vil vurdere om det er måden
fremover.
Ved et 2 dages seminar i 2001 for hele
menighedsrådet og personalet, nedfældede
vi en lang række af ideer til, hvad vi i menighedsrådet ville arbejde med de kommende år. Vi har netop gjort status over
denne liste, og kan med glæde konstatere,
at vi har fået mange af disse projekter sat i
gang. Der er stadig en del projekter tilba4

ge. De er nu gennemgået og har fået sat
deadline på, hvornår de skal sættes i gang/
være afsluttet.
Knud O. Thams

Elektronisk
kirkebog
En af Den Danske Folkekirkes ældste
traditioner er faldet. Helt præcist var det
den 2. maj 2003, hvor vi her i Løgumkloster sogn sagde farvel til den håndskrevne
Kirkebog.
I flere hundrede år har præster, kordegne
og kirkebylærere skrevet i store bøger med
pen og blæk, når mennesker fik et barn
døbt, unge blev konfirmeret, forelskede
blev gift eller et menneske var afgået ved
døden.. Sådan er det ikke mere. Nu skrives
det hele ind på en computer, hvilket betyder, at vi nu har fået én stor, fælles Kirkebog for hele landet. Det betyder, at jeg som
præst kan sidde ved min skærm og finde
alle oplysninger om hvert eneste medlem
af Den Danske Folkekirke i hele landet.
Det betyder en stor lettelse for alle borgere. Man behøver nu kun at gå ét sted
hen. Selvom man er født i Skagen, kan
man få en ny dåbsattest, der hvor man er
flyttet hen. Det vil sige, at stort set alt kan
foregå det sted, hvor man bor.
Det er også blevet lettere, at skrive en attest, da man blot indtaster den pågældendes personnummer, og så trykker man på
en knap, og attesten er udskrevet med alle
de nødvendige oplysninger.
Der skal heller ikke skrives i to bøger
længere, for alt ligger nu centralt. Men noget af ”charmen” er borte. Og man kan også godt blive lidt nervøs for sikkerheden.
Bare det ikke går i stykker? Man får håbe
det bedste, men ”smart” er det.
Thorkild Schousboe, sognepræst og
elektronisk kirkebogsfører.

Syng herren en ny sang!!
Hvad enten den nu er ny eller gammel, så
har vi i Den Danske Folkekirke taget en ny
salmebog i brug. Det gjorde vi pinsedag
over hele landet.
Den nye salmebog har 791 numre mod
den gamles 754. Nogle af de gamle er taget ud og ca. 100 nye er kommet med. En
del mennesker er blevet forfærdede: ”Hvad
så med alle de gode kendte salmer?” De er
der næsten alle sammen. De salmer, der er
blevet taget ud, var salmer som stort set aldrig blev brugt. De færreste vil overhovedet opdage, at der er taget salmer ud. Til
gengæld vil vi alle opdage, at nye er kommet med. Og det er jo altid forfriskende, at
skulle lære noget nyt. ”Rør ikke ved min
gamle jul”, siger vi gerne i Danmark. Der
må ikke laves noget om. Selvom man
måske ”kun” kommer i kirken fire gange i
sit liv, og måske med 30 års mellemrum,
forventer en del mennesker, at alt skal
være som det var sidste gang, de var der.
Det skal man ikke forvente, heldigvis!
Vi forandrer os, og kirken forandrer sig
med os. Derfor skal der synges Herren en
ny sang, med et nyt sprog og med en ny tone – uden at den gamle glemmes.
Der, hvor forandringen bliver mest at
mærke er, at numrene i salmebogen er lavet om. De fleste af os kan et par numre
udenad. 365 er ”O, du Guds lam”, 167 er
”Hil dig, frelser og forsoner”, og fra begravelse ved mange, at 727 er ”Altid frejdig når du går” – men sådan er det ikke
mere. Nu har de alle nye numre, så der bliver flittig brug for registeret. Det er så til
gengæld nu let at finde, da det står bagerst
i salmebogen - for øvrigt sammen med
Trosbekendelsen og Fadervor. Ganske
praktisk at man ikke skal stå og bladre i
salmebogens tekstdel, hvis man nu ikke lige kan huske det.
Når vi lige kommer os over alt det med

de nye numre, bliver vi sikkert helt glade
for den nye salmebog. Den er faktisk god.
Meget bedre end sit rygte.
Det er muligt, at gøre forsøget allerede
på søndag. Mere end 200 nye salmebøger
står ved indgangsdøren og venter på at blive godt og grundigt slidt af Løgumklosters
borgere.
Thorkild Schousboe
– Hvis De vil
påstå, at der er
kommet en ny
melodi til den
salme, så går
De minsandten
for sjældent
i kirke, for
melodien er fra
1400-tallet.

Følg med på Nettet!
Løgumkloster Kirke har nu fået sin egen
hjemmeside. Den findes på adressen
www.loegumkloster-kirke.dk. Hjemmesiden fremstår overskueligt og brugervenligt. På hjemmesiden kan man hente rigtig
mange gode og nyttige oplysninger som
f.eks.:
• en god beskrivelse af kirken og klosteret,
herunder en rundgang i hele kirken
• en arrangementskalender, der indeholder oversigter over gudstjenester og koncerter i datoorden
• en fortegnelse over kirkens personale
• en præsentation af korene
• en fortegnelse over menighedsrådsmedlemmerne
• en beskrivelse af hvilke udvalg, der findes i menighedsrådet og hvilke medlemmer, der sidder i de enkelte udvalg
• en oversigt over årets menighedsrådsmøder
- fortsættes næste side
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• en prisliste over gravsteder samt priser
på vedligeholdelse af disse.
Endelig vil man kunne læse Kirkebladet,
samt via links komme på andre hjemmesider, som f.eks. Kirkeministeriets, Ribe
Stifts, Refugiets og andre institutioners
hjemmesider.
Alt i alt en hjemmeside, der er et besøg
værd nu og som informationskilde i fremtiden.
Knud O. Thams

Nyskabelse
til Klosteraften
Andetsteds i Kirkebladet kan man se rækken af Klosteraftener omtalt. Men her skal
særligt fremhæves den første aften i september, hvor Klosteraftenen er henlagt til
Den Gamle Biograf. Vi har indledt et samarbejde med Biografen og håber, at det kan
blive en tilbagevendende begivenhed. Vi
vil gerne vise nogle film, der beskæftiger
sig med emner, der ligger i forlængelse af
det, som vi hører om i foredragsform ved
de normale Klosteraftener.
I år er det så heldigt, at den film, der
vandt den nyindstiftede pris ”Gabriel” – en
pris som bl.a. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og Danmarks Kirkelige Mediecenter står bag, kan komme til
Løgumkloster.
Det bliver Mandag den 15. september
kl. 19.00. Der er gratis adgang, og efter
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filmen bliver der mulighed for en samtale
om filmen, medens vi drikker en kop kaffe på Refugiet. Kaffen må man betale for,
men filmforevisningen er altså gratis.
Filmen hedder: ”Manden uden fortid”,
og er af den berømte finske filminstruktør
Aku Kaurismäki. I Danmark kender vi
måske ikke så meget til finsk film, men
det bliver der nu mulighed for at råde bod
på.
Filmen skildrer hvordan en mand udsættes for et brutalt overfald og mister sin hukommmelse. Han finder husly i en container sammen med byens fattige og forelsker
sig i en pige fra Frelsens Hær. En særpræget film med varme, underfundighed
og poesi om næstekærlighed, værdighed
og livsmod på trods af materiel fattigdom
og samfundets kulde.
Pressen skrev om filmen, da den kom i
Danmark sidste år:
”Stor, gribende og underdrejet filmkunst”
(Bogart). ”ºen fin og smuk film om at få en
sjælden chance for at starte forfra
igen”(Kristeligt Dagblad). ”Der er et guddommeligt lys og en øm poetisk sødme i
Aku Kaurismäkis enkle og stilrene mesterværkerº”(Ekstra Bladet)
P.S: Bemærk også Klosteraften i november
om den berømte Løgumklosterborger
Hans Nicolaisen, hvis 200-års dag blev
markeret den 1. juni.

og bede Fadervor. Engang imellem går vi
over og ser kirken.
Hvem står bag?
Det er Løgumkloster Kirke, som står bag
Børneklubben. Klubben har to ledere:
Henriette Andersen, 31 år, er mor til Jonas
på 3 år og er ved at tage pædagoguddannelsen. Gunvor Sandvad, 33 år, arbejder på
refugiet. Henriette har tidligere været teenklubleder, og Gunvor Sandvad har været
børneklubleder og undervist minikonfirmander.

Henriette Andersen og Gunvor Sandvad.

NYT – NYT – NYT:
Klub for børn!!

Hvorfor en Børneklub?
Klubben er et tilbud til forældre, som ønsker at deres børn får kendskab til den
kristne tro og de bibelske fortællinger. Vi
vil gerne lære børnene om kirkeårets højtider, og hvad der sker ved en gudstjeneste.
Forældre er velkommen til at blive og være
sammen med deres børn til klub.

Torsdag den 4. september begynder Løgumkloster Kirkes Børneklub. Klubben er
for piger og drenge i Løgumkloster sogn
fra 3 år og indtil de begynder i børnehaveklasse. Vi mødes i Konfirmandstuen bagved Præstegården hver torsdag kl. 15.30 –
17.00.
Hvad skal der ske?
Vi begynder med et glas saftevand og lidt
at spise. Vi får besøg af Kalle Kirkemus.
Han er en mus, som bor oppe på loftet i
Løgumkloster Kirke. Han samler på ting
og sager, som han gemmer i sin gamle kuffert. Kufferten tager han med i Børneklubben. Kalle Kirkemus er god til at finde
ting, som handler om de bibelhistorier, der
bliver fortalt i kirken. Vi vil hver gang høre
en historie om Jesus, og Kalle Kirkemus
skal nok sørge for, at historien bliver fortalt sådan, at børn forstår den. Vi skal selvfølgelig også lege og have det sjovt, synge
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En salme
Kirsten Stidsen, Løgumkloster Refugium
Hvad rugbrød er for mit fysiske helbred,
kan en salme være for resten af mig. En
sådan salme er Jakob Knudsens morgensalme:
”Se, nu stiger solen af havets skød”.
Jeg tror, det er den salme, jeg har sunget
flest gange i mit liv, og den salme jeg kan
bruge i alle livets øjeblikke.
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død!
Verset holder taknemmeligheden i live,
så jeg igen ser, at livet er en stor gave, som
jeg har fået at leve – også selvom tabet af
liv og kærlighed hører med til dagen.
Netop ved at lade taknemmeligheden få
plads i sindet, kan lyset få plads, så mørket
ikke tager over. Det siges i næste vers:
Takke ham, som gav mig,når sol står op
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjæleve,
blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!
Kan man ærligt sige de sidste tre ord?
Siger jeg ikke hellere – ”Min vilje ske!”
Det er her rugbrødet kommer ind i billedet. Det er nemmere at spise sødt og blødt
og det, der er mig mest behageligt; men
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det er måske ikke der, sandheden og sundheden findes. Dagen rummer gaver og opgaver.
I vers 4 nævnes moder, søster, elskte, ja,
alle som vi holder af. De er et fantastisk
tilskud til mit liv, men også en opgave, som
jeg efter bedste evne skal tage vare på.
Kærligheden er ikke kun varme følelser,
men også gode handlinger udsprunget af
en vilje, der er i samklang med Guds vilje
med os.
Næstsidste vers foreholder os døden som
det uundgåelige, men: livets Gud mig
skærmer, jeg er hans barn, ud hans hånd
mig river af dødens garn”.
Jeg forstår det ikke, men må sætte min
lid til det! Det er her, tvivlen virkelig kan
gribe fat – især når jeg falder tilbage i den
formening, at jeg skal fatte alt. Jakob Knudsen hjælper mig ved sit sidste billede:
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly, ...
- Lyset stander stille på livets kyst.
Det hjælper mig til at ane på trods af tvivlen!
Når jeg synger sammen med andre, sidder jeg og fortæller, hvad jeg tror og håber,
og min sidemand gør det samme. Vi støtter
hinanden!.
Redaktionen vil i de kommende numre af Kirkebladet
bede forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme,
der betyder noget særligt for dem.

DET SKER I SOGNET

Kloster-aften
Løgumkloster Højskole, Refugium og Menighedsråd indbyder til Klosteraften. Møderne foregår som hovedregel i Klostersalen i Kirken og begynder kl. 19.30. Der
serveres kaffe på Refugiet.
PROGRAM:
Mandag den 15. september: Bemærk!!
kl. 19.00 i Den Gamle Biograf: Filmen
”Manden uden fortid” af Aku Kaurismäki.
Efter filmen samtale og kaffe på Refugiet.
Mandag den 13. oktober: Forfatteren og
præsten Johs. Møllehave: ”At blive sig
selv” – med udgangspunkt i Søren Kierkegaard.
Mandag den 10. november: dr. theol. Kaj
Kjær-Hansen: ”Hans Nicolaysen – sønderjyden og missionæren”. Om Hans Nicolaysens liv og virke fra Løgumkloster til Jerusalem.

Familiegudstjenester
Søndag den 5. oktober kl. 10.00: Kombineret Høst- og Familiegudstjeneste. Vi forsøger, at kombinere søndagens normale
gudstjeneste med Familiegudstjeneste.
Børnene opfordres derfor til at medbringe
blomster eller frugt, som bæres ind ved
gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten er der kaffe/sodavand.
Lørdag den 6. december kl. 14.00: Familiegudstjeneste sammen Minikonfirmanderne og børn fra Kirkens Børneklub. Alle
er velkommen.

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub
For børn fra 3 år og
indtil de begynder i
børnehaveklasse.
Hver torsdag kl. 15.30-17.00.
Første gang: Torsdag d. 4. sept.
I Konfirmandstuen, Storegade 7.
Det er gratis at være med.
Vi fortæller bibelhistorie, og Kalle
Kirkemus kommer på besøg.
Vi får saftevand og lidt at spise,
leger og har det sjovt sammen.
Forældre må gerne være med.
Vi ses til børneklub!
Henriette Andersen
tlf. 7474 3837
Gunvor Sandvad
tlf. 7474 5985

Ældres eftermiddag
Onsdag den 24. september kl. 14.30:
Højskoleforstander Bent Andreasen, Løgumkloster: ”Kina - kontrasternes land”.
Foredraget er ledsaget af lysbilleder. Der
serveres kaffe. Velkommen i Konfirmandstuen i Storegade til alle ældre i Løgumkloster.
Bodil og Thorkild Schousboe

Missionsstævne
Søndag den 21. september kl. 14.00 i
Klostersalen i Løgumkloster Kirke: Folkekirkeligt stævne for ydre mission arr. af
De Folkekirkelige Missionsselskabers
Fællesudvalg for Sønderjylland. Foredrag
ved sognepræst Thorkild Schousboe, Lø9

gumkloster og volontør Marianne Staal. Stævnet slutter kl.
17.00 med aftensang ved biskop Niels Holm. Alle er velkomne.

Aftensang
i kirken
Hverdage kl. 18.30: - ledes af
repræsentant fra:
mandag: Byen – tirsdag: Højskolen – torsdag: Refugiet –
fredag: IM/LM – lørdag: Menighedsrådet.
Onsdag – altergang: 1. onsdag: Sognepræsterne –
2. onsdag: Højskolen – 3.
onsdag: Teologisk Pædagogisk Center – 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center –
5. onsdag: Sognepræsterne.

Studiekreds
De fire torsdage i november
måned, første gang den 6.
november, tilbydes en studiekreds om emnet: ”Jesu fødsel
som den fortælles i Det nye
Testamente”. Det foregår i
Konfirmandstuen ved Løgumkloster Præstegaard, Storegade 7, kl. 19.30. Kredsen
ledes af sognepræst Thorkild
Schousboe og seminarielektor, cand. theol., ph.d. Gertrud Y. Iversen. Tilmelding til
Thorkild Schousboe senest
den 27. oktober. Nærmere
omtale i dagspressen.
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Koncerter
i Løgumkloster
Kirke
Onsdag d. 10. sept. kl.
20.00:
Kapitelsalen: Leif Ramløv
Svendsen, Blokfløjte.
Fri entré.
Søndag d. 5. okt. kl. 17.00:
Felix Mendelsohn Bartholdy:
Oratoriet ”Elias”.
Sofie Ottosen, sopran – Peter
Lohdahl, tenor –
Jeppe Friis, bas.
Nordschleswigsche Musikvereinigungs Kor, DeutschDänisches Bläserensemble og
Studentisches Kammerorchester Lübeck. Dirigent: Peter
von der Osten.
Entré.
Lørdag d. 18. okt. kl. 20.00:
Birgittinsk Vesper ”Cantus
Sororum”.
Det Danske Hildegard Ensemble. - Fri entré.
Søndag d. 2. nov. kl. 16.00:
Poul Skjølstrup Larsen, orgel.
Musik af Vivaldi.
Fri entré.
Lørdag d. 22. nov. kl. 16.00
Grænsekorene. Hans Christian Magaard, dirigent.
Fri entré.
Lørdag d. 29. nov. kl. 20.00
Før Helligdagen. - Fri entré.
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ADRESSER:
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
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
Watanabe.

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.

”Løgumkloster Kirke” udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 20/10 - 2003.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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 31. august
11. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 7. september
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Finn Rosenberg (kaffe)
Søndag den 14. september
13. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier

Søndag den 9. november
21. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 16. november
22. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 23. november
Sidste søndag i Kirkeåret
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 30. november
1. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 21. september
14. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
kl. 14.00: YM-stævne i Klostersalen

Lørdag den 6. december
Fam.gudstjeneste og Minikonfirmander
kl. 14.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 28. september
15. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 7. december
2. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 5. oktober
16. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(Familie- og høstgudstjeneste)
Søndag den 12. oktober
17. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 19. oktober
18. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

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.”

Søndag den 26. oktober
19. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Båndservice.
Ved henvendelse til sognepræsten kan man
låne optagelse af søndagens gudstjeneste.

Søndag den 2. november
Alle Helgens Dag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Fotografering
og videoptagelser ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ikke tilladt.
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