LØGUMKLOSTER
KIRKE
5. årgang · Nr. 2 · Marts 2004 - Maj 2004

Locus
Dei

Kirkeligt Arbejde
i sognet:
KFUM-spejderne
Formand: Susanne Petersen
Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96
KFUM og KFUK på Vesteregnen
Formand: Gunvor Sandvad
Slotsgade 3 A, Lgkl. tlf. 74 74 59 85
Indre Mission (Missionshuset)
Formand: P.A. Martinussen
Fasanvej 27, Lgkl. tlf. 74 74 39 77
Luthersk Mission
Erik Sode Nielsen
Munkeparken 55, Lgkl. tlf. 74 74 46 10
KLF, Kirke & Medier
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………….
Jeg tror, at verden uden Kristus, ville få
selv ateisterne til at længes efter Kristus
Heinrich Bøll
#################################
Løfter der sig endnu stemmer
Er der mennesker, som beder endnu, for
eksempel blot hundrede fordelt i England,
Frankrig, Tyskland, Skandinavien
– altså ikke som kan sige bønner,
dem er der rigeligt af;
men folk, som kan skrige dem
– råbe dem
i deres forfærdelige gru..
Altså ikke fem minutter om morgenen:
– ”Herre, tak for søvn og hvile!”
– og andre fem om aftenen
– ” – ske dig tak for sol og helse!”
Løfter der sig endnu stemmer
skælvende og oprejste i forvirringen,
eller drukner alt i larmen.
Denne vanvittige larm
fra presse, fra foreninger, fra møder,
fra kongresser
– fra dem, der er valgt til at føre.
Al denne triumf – alle disse hæse
skrig af selvbeundring......:
så dygtige er vi – så målbevidste
(mod hvilket mål?)
– så oplyste.
” – så oplyste!” skriger de.
Oplysning – ikke så megen oplysning
som en stakkels, søvnig lygte
hejst ned i de slambrønde i os,
vi kalder vore hjerter.
Nis Petersen, ”Brændende Europa”
#################################

Efter ”Jesus og Josefine”
TV 2’s julekalender i december måned sidste år, satte for alvor Gudstro, kirke og kristendom på mange menneskers dagsorden.
Aviser og Ugeblade behandlede emnet, der
blev talt kristendom i skolerne, på arbejdspladsen og i hjemmene. Det var med ét
blevet naturligt, at tale om aftenbøn. Kort
sagt: I næsten enhver sammenhæng kunne
man tale religion uden at det blev pinligt.
Et af kristendommens mest centrale emner kom til at spille en afgørende rolle i
den julekalender, og er årsagen til disse linier i Kirkebladet her i tiden omkring
påske. Det er Jesu lidelse og død på et
kors.
Netop i juletiden har det tidligere været
svært at tale om ret meget andet end barnet
i krybben og alt det, vi kender så godt.
Men gennem TV2 blev det slået fast, at det
vigtigste og det helt afgørende er Jesu død
på korset.
Da Jesus i julekalenderens udgave opdager, at Josefine, Oskar og de andre forsøger at skjule for den 12-årige Jesus, at
han skal dø på et kors, når han bliver voksen, stikker Jesus af. Så vil han ikke være
Guds søn, hvis det indebærer det. Så vil
han hellere være gladiator hos romerne.
Og når Jesus ikke vil være Guds søn, så
går verden – det vil sige vores verden – i
bogstavelig forstand ad Helvede til. Josefine, Oskar, Lukas, far og mor ender i Thorsens fabrik, hvor de er reduceret til numre
og til at knokle meningsløst og ubarmhjertigt.
Josefine og Oskar må tilbage og finde
Jesus og overtale ham til at være Guds søn,
som han var bestemt til. Ellers går det helt
galt.
De finder Jesus og får ham med tilbage

og får ham til at indse, at det er nødvendigt, at han er Guds søn, og at det er nødvendigt, at han skal dø på et kors. Og
straks forsvinder Thorsens verden, de er
tilbage i det, de kender, verden er blevet
frelst.

Det er så flot lavet og så rigtigt gengivet.
Det er hvad påsken betyder. Jesu lidelse,
død og opstandelse, som vi fejrer her i
april måned, er Guds frelse af verden og af
alle mennesker. Og derfor er det den vigtigste begivenhed overhovedet. Gud blev
menneske. Det betyder julen. Men dette
menneske, Jesus fra Nazareth, var Guds
søn. Han gav sit liv for os alle, sådan at
verden ikke skal være en fordømt trædemølle, men Guds frelste verden, hvor Han
kalder os ved navn og erklærer os sin kærlighed, der overgår al forstand. Verden er
ikke blevet paradis, men vi ved, at den verden, som stadig er fyldt med synd, lidelse
og død – det er den verden, Gud elsker, og
som Han gennem sin Søns lidelse, død og
opstandelse vil frelse ind i det Guds rige,
hvor lidelsen og døden er forbi.
Lad os håbe, at TV 2 engang vil lave en
tilsvarende serie om påsken, den kristne
kirkes største højtid.
GLÆDELIG PÅSKE!
Thorkild Schousboe
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En salme
Martha Andersen
tidl. Løgumkloster Refugium
En salme til hverdagsbrug
”Skriv om en salme, du holder af!” Det lyder så enkelt; men når man dykker ned i
sin salmebog og skal vælge mellem 791
stk., såºº!
Mange salmer betyder jo noget for én, så
det er svært at slå ned på én bestemt; men
nu er valget gjort:
”Vi rækker vore hænder frem”, nr. 367,
skrevet af den norske forfatter Svein Ellingsen.
For en del år siden besøgte forfatteren
Løgumkloster Refugium og introducerede
en aften netop denne salme. Det var magtpåliggende for ham at gøre os bevidst om,
hvor væsentligt det var, at akkompagnementet til salmen blev i det helt rigtige
tempo: ikke for hurtigt og heller ikke for
langsomt.
Melodien og salmen skulle være en helhed.

dem. ”Vor nøgne kvist” kan kun Han give
vækst.
Der er dage, hvor alt bare kører deruda’.
Andre dage er det totalt anderledes: Tomheden fylder det hele. I magtesløsheden er
alt faldet os af hænde: al vor kunnen, alle
vore gode ideer, al vort initiativ.

Den er så enkel i sin formulering, at det er
vanskeligt at ”forklare” den, for det ordner
den selv.
Den er én stor bøn til Gud om at gøre
vort liv til et liv, der gør en forskel.
– en bøn om, at lidelsen i verden må blive
til at bære, at Gud må blive de lidendes
værn og trøst.
– en bøn om hjælp til at leve, så vort liv får
mening for os.
– en bøn om, at ”vore hænders nøgne træ”
må få ”blomst og blade”, at vore liv derved må bære frugt til hjælp for andre.

Når vi så rækker vore ”tomme hænder”
frem, er det, fordi vi tror på, at Gud kan
fylde dem. De tomme hænder bliver da både en bøn til Gud om, at de må få indhold,
men også en lovprisning af Gud og Hans
gaver, af Hans magt til at gøre os svage,
små mennesker til mennesker, der har noget at give, at Gud fremmer sit værk i verden gennem os, hvisº..”Vi rækker vore
hænder frem!”

Den er en salme, der giver Skaberen al den
magt, der rettelig tilhører Ham – på trods
af os. Samtidig bliver vi sat på vores rette
plads i forhold til ham: Vore hænder er
”som tomme skåle”. Kun Han kan fylde

Når man læser den salme, sker der noget
med én.
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”Kom til os Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!”

Redaktionen af Kirkebladet beder 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 8. marts: Professor, dr. scient. Peter Øhrstrøm, Aalborg. ”Tro og Videnskab” – udelukker videnskaben troen
eller supplerer de hinanden?

Ældres eftermiddag
Tirsdag den 27. april kl. 14.30: Forstander Svend Stidsen, Løgumkloster Refugi-

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub
For børn fra 3 år og
indtil de begynder i
børnehaveklasse.
Hver torsdag kl. 15.30-17.00
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

um: ”Sønderjyske højskolesange i historisk sammenhæng”. Der serveres kaffe.
Velkommen i Konfirmandstuen i Storegade til alle ældre i Løgumkloster.
Bodil og Thorkild Schousboe

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.

Koncerter
i Løgumkloster Kirke
Søndag den 7. marts kl. 16.00: Collegium Vocale, Århus. Michael Deltchev, dirigent. Fri entré.
Søndag den 21. marts kl. 16.00: Jette Jokumsen, violin; Monique Kamphuis, obo;
Randi Mortensen, orgel; musik af J.S. Bach. Fri entré.
Fredag den 9. april kl. 16.00: Passionskoncert.xxxxxxxxxxxxxxxxxx,sang; Poul
Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré.
Onsdag den 12. maj kl. 20.00: Løgumkloster Vokalensemble. Karen Lawrence,
orgel. Poul Skjølstrup Larsen, dirigent.
Luthersalmer samt nye danske salmer. Fri
entré.
Få tilsendt oplysninger om kommende
koncerter på locusdei@post.tele.dk
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Orientering
fra Menighedsrådet
Ved hvert kirkeårs begyndelse skal der
vælges formand og næstformand. Det blev
til genvalg af både formanden Poul Mølgaard og næstformanden, Arne Nicolaisen.
Det var sidste valg i denne periode, idet
der er valg til menighedsrådet i efteråret
2004. Menighedsrådet har derfor nedsat et
valgudvalg bestående af Anni Iversen, Kirsten Moesgaard og Arne Nicolaisen.
Vi har netop haft vedtægterne for kirkegården til revision. Der blev drøftet, hvor
store træer og buske max. må blive, om det
er tilladt med udsmykning på gravstederne
med f.eks. levende lys, kunstigt lys, legetøj
og lignende. Konklusionen blev, at vi nu
vil bede om en tilkendegivelse desangående fra provstiet.
Loven foreskriver, at der skal laves arbejdspladsvurdering for præsten. Denne
arbejdspladsvurdering, der er foretaget af
provsten og præsternes sikkerhedsrepræsentant, omfatter præstens arbejdsvilkår i
både kirken, konfirmandstuen og præstegården. Konklusionen er blevet, at der er
nogle ting, der skal ændres. Nogle af disse
kan vanskeligt eller umuligt ændres, men
en del kan, f.eks. forbedring af teleslynge i
konfirmandstuen, bedre belysning omkring alteret, opsætning af brandmateriel i
konfirmandstue og præstegården. Disse
mangler vil blive afhjulpet snarest.
Fra Ribe Stift har vi nu fået endelig godkendelse af fuglenettene, der skal monteres i kirkens tårn. Arbejdet er sat i gang.
Ligeledes har Stiftet godkendt vore byggeplaner til nyt graverhus, samt bevilget et
lån på kr. 3,5 mill. til det formål.
Hellig Tre kongers festerne, d. 3. og 4.
januar har været en succes med henholds6

vis 99 og 98 deltagere. Alle tilmeldte kunne i år være med. Arrangementet gentages
i januar 2005.
Knud O. Thams

Orientering
om Gulddiadem
til guldbryllup
I sidste nummer af Kirkebladet, hvor et
gulddiadem til guldbrudepar blev omtalt,
blev der også spurgt, om der var nogen der
kendte mere til denne skik.
Jyske-Vestkysten har bragt en artikel om
samme emne, og der har været nogle henvendelser til mig om det.
En del har fortalt om, hvordan det er blevet brugt i deres familie. Der er ingen tvivl
om, at det stadig er i brug forskellige steder i Sønderjylland. Nogle har fortalt, at
man har et sæt i eje og at det går i arv fra
generation til generation. Nogle mener, at
skikken stammer fra Tyskland (Harzen),
hvad mange skikke gør, ikke mindst juletræet. Skikken er stadig meget udbredt i
Tyskland.
Forskellige teorier har været fremme.
Den ene siger, at det er en slags kappe, der
skal minde om den kappe som ældre kvinder brugte før i tiden, men nu i guld, og
derfor kaldt ”æ gul hat”. Andre har nævnt
at skikken stammer fra myrtekransen, som
bruden havde på hovedet ved brylluppet,
som tegn på renhed. Ved guldbrylluppet er
den så erstattet af et gulddiadem.
Tak for de mange henvendelser. Og som
nævnt kan diadem og broche lånes af kommende guldbrudepar ved henvendelse til
mig.
Thorkild Schousboe

PRAKTISKE
OPLYSNINGER:
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 AP-Taxi tlf.7474 3243.
Gratis befordring til gudstjeneste på sønog helligdage og ved ”De ældres eftermiddag.”
Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens gudstjeneste.
Fotografering og videooptagelser ved
gudstjenester og kirkelige handlinger er
ikke tilladt.
”Løgumkloster Kirke” udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 19/4 – 2004.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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
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 5240 –
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 Wolff,
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 29. februar
1. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 18. april
1. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Søndag den 7. marts
2. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 25. april
2. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 14. marts
3. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schouboe

Søndag den 2. maj
3. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 21. marts
Midfaste
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Fredag den 7. maj
Store Bededag
kl. 9.00: Thorkild Schousboe
(konfirmation)
kl. 11.00: Thorkild Schousboe
(konfirmation)

Søndag den 28. marts
Mariæ Bebudelse
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 4. april
Palmesøndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 9. maj
4. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Søren Skov Johansen
(For hørehæmmede)

Torsdag den 8. april
Skærtorsdag
kl. 19.30: Thorkild Schousboe

Søndag den 16. maj
5. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Fredag den 9. april
Langfredag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Torsdag den 20. maj
Kristi Himmelfærd
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Lørdag den 10. april
Påskelørdag
kl. 23.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 23. maj
6. Søndag efter Påske
kl. 10.00. Kirsten Ditlevsen

Søndag den 11. april
Påskedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 30. maj
Pinsedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Mandag den 12. april
2. Påskedag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Mandag den 31. maj
2. Pinsedag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
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