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Kirkeligt Arbejde
i sognet:
KFUM-spejderne
Formand: Susanne Petersen
Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96
KFUM og KFUK på Vesteregnen
Formand: Poul Grønfeldt,
Mølleparken 69, Lgkl. tlf. 74 74 55 97
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………….
Det gør en forskel
Der var engang en mand, der gik tur på en
strandbred. Det havde lige været et frygteligt stormvejr, og en masse søstjerner var
skyllet op på strandbredden. Manden gik
og smed den ene søstjerne efter den anden
ud i vandet igen – og han blev og blev ved!
Et stykke fra ham stod en fremmed og kikkede spørgende på ham – og efter en tid,
hvor manden ufortrødent fortsatte sit arbejde, gik den fremmede hen og spurgte.
”Hvorfor gør du det Stranden er jo lang og
bred, og der er tusindvis af søstjerner.
Hvad nytter din indsats? Hvilken forskel
gør den?” I første omgang svarede manden
ikke, men han bøjede sig ned, tog en
søstjerne i hånden, og med et smil kastede
han søstjernen ud i havets livgivende bølger: Så så han på den fremmede og sagde:
”I hvert fald betyder det en forskel for denne her!”
Ukendt oprindelse
#################################

Om tro
I en samtale om nazismen og jødeforfølgelserne blev en rabbiner spurgt: ”Hvordan kan du efter det, der er sket, stadig tro
på Gud?”
Den fromme mands svar var et modspørgsmål: ”Hvordan kan du efter det, der
er sket, lade være at tro på Gud?”
Ukendt oprindelse
#################################
Det er ikke tornen, der stikker dig; det er
dig, som stikker dig på tornen.
Afrikansk ordsprog

Til lykke med dagen
En præst har engang fortalt om en god bekendt. Det var en af landevejens farende
svende, som vi også kender det her i Løgumkloster. Denne mand kom jævnligt og
besøgte præsten.
En dag fik præsten en buket blomster
sendende fra manden. På det vedheftede
kort stod blot: Til lykke med dagen.
Præsten havde hverken jubilæum eller
fødselsdag eller bryllupsdag. Det var slet
ikke en dag af den slags, man kalder
særlig. Det var en ganske almindelig dag.
Og da kom denne blomsterhilsen og sagde:
Til lykke med dagen.
Var den farende svend blevet tosset? Eller havde han fattet lidt af, hvad tro på Gud
betyder? Ingen kunne sige det, og præsten
antog derfor klogelig den sidste mulighed.
Altså til lykke med dagen! Til lykke med
denne velsignede sommerdag, da du kan
leve i Guds ansigts lys og vide dig tryg, spise, drikke og vær glad.
Der er her noget, som vor tids mennesker
trænger til at høre sagt til os.

For mange mennesker står ferien for
døren i disse måneder. Mange har så store

forventninger til netop ferien, at det kan gå
helt galt, fordi virkeligheden ikke kom til
at svare til forventningerne. Derfor må vi
huske de ganske almindelige dage, som
der er grund til at sige til lykke med, og
måske sende en buket blomster!
Ferie er ikke kun sommeridyl, men undertiden også noget som er langt mere barskt. Vi skal således huske den velsignede
hverdag, som vi kan leve i Guds tryghed,
og huske også i ferien, at sige Gud tak.
Et sted i et svensk blad har jeg læst følgende:
”Gå – så tit du kan i denne sommer – ind
i en kirke eller bliv under himlens høje
hvælv – og bed for de lykkelige, bed at
mange må få lov at opleve lykke i sommer,
både dem, som du holder af, og dem, som
du ikke bryder dig om, men bed også for
alle ulykkelige, bed for dem, som i denne
sommer rammes af ulykker af den ene eller anden slags: bed for dem, som omkommer i trafikken, at den trofaste Herre Jesus
Kristus vil føre dem ind i sin herlighed,
bed for dem, som kvæstes i trafikken, bed
for alle de pårørende til dem, som omkommer eller såres”.
Det er desværre nødvendigt, at minde os
selv om, at sådan er virkeligheden også,
men det skal ikke tage glæden fra os. Det
skal få os til at sige til os selv og til hinanden: Til lykke med dagen! For godheden,
glæden, mulighederne, kærligheden kommer altid først, og først når alt det gode bliver fraværende oplever vi tabet. U-lykken
kommer når lykken bliver slået i stykker
og bliver til u-lykke, ikke-lykke.
Lad os sige Gud tak for lykken, glæden
og hver en dejlig dag – også feriedage. Alle ønskes en glædelig sommer!
Sognepræst Thorkild Schousboe
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Onsdag den 4. august kl. 20.00

ÅRHUS UNIVERSITETSKOR
Carsten Seyer-Hansen, dirigent

Onsdag den 28. juli kl. 20.00

VOKALENSEMBLET GAIA
Søren K. Hansen, dirigent

Onsdag den 21. juli kl. 20.00

DAME GILLIAN WEIR, orgel

Onsdag den 14. juli kl. 20.00

KIRSTEN DAHLGAARD, fløjte
BIRGITTE EBERT, orgel

Onsdag den 7. juli kl. 20.00

SOMMERKONCERTER
7. juli - 25.august 2004

LØGUMKLOSTER KIRKE

• TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN •

• TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN • TIL OPSLAGSTAVLEN •

Løgumkloster kirkes børne – ungdomskor
Karen Lawrence og Poul Skjølstrup Larsen, orgel og korledelse
Fri entré

Søndag den 13. juni kl. 16.00

A N D R E KO N C E RT E R :

Nærmere oplysninger på tlf. 74745240 eller www.loegumkloster-kirke.dk

Entré kr. 40/€ 6 - børn og unge under 18 år gratis

INGE BECK, orgel
Musik

Onsdag den 25. august kl. 20.00

CHRISTINA MEISNNER, cello
POUL SKJØLSTRUP LARSEN, orgel

Onsdag den 18. august kl. 20.00

GERT VON BÜLOW, cello

Onsdag den 11. august kl. 20.00

KIEV KAMMERKOR
Mykola Hobdych, dirigent

En salme
Kaj Armann
borgmester i Løgumkloster
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive lidt
om min yndlingssalme, var jeg ikke det
mindste i tvivl – nu ændrer tingene sig jo
hele tiden – men i øjeblikket er det Hans
Adolf Brorsons ”Op! al den ting, som Gud
har gjort”.
Og hvorfor så det? – Jo, af to årsager. For
det første Brorsons og hans families tilknytning til Vestsønderjylland. Navnet
Brorson er et kendt præstenavn i området.
Hans Adolfs far var sognepræst i Randerup, i 1722 overtog sønnen dette embede
for siden i 1729 at flytte til Tønder, hvor
han blev ”dansk og tredje præst”. Første og
anden præst prædikede på tysk, mens
Brorson skulle holde den danske prædiken
kl. 6 om morgenen. Desuden havde H.A.
Brorson to brødre, der ligeledes havde
præsteembede på egnen, nemlig Broder
Brorson i Mjolden og Nicolai Brorson i
Bedsted.
Når jeg tænker på salmedigteren H.A.
Brorson fornemmer jeg ham som en stor
personlighed i det åndelige liv på egnen,
jeg ser ham for mig som en markant skikkelse, der samler inspiration til sin digtning på ture i den særprægede natur, som
har været med til at skabe den forundring,
som netop kommer til udtryk i salmen:
”Op! al den ting, som Gud har gjort”.
Og her er vi så ved den anden årsag til,
at jeg betegner den som min yndlingssalme, nemlig indholdet. Nu er det nok
sådan, at salmer siger forskellige mennesker noget forskelligt, og det er er i sig selv
spændende og kan danne grundlag for
mange spændende diskussioner, og det
bedste ved det hele er, at ingen har ret, eller også har alle ret! – Det, jeg især er optaget af er den undren eller forundring over
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det skabte: ”det mindste græs, jeg undrer
på – hvad skal sige, når jeg ser – hvad skal
jeg sige, når jeg går” osv., men allerede i
indledningen slår Brorson fast, hvem der
har æren for alt det skabte – nemlig Gud,
og ingen andre kan gøre Ham det efter:
”Gik alle konger frem på rad i deres magt
og vælde, de mægted ej det mindste blad,
at sætte på en nælde”. Høj eller lav, ingen
kan gøre det efter.
Det er stort – det er flot, og det giver stof
til eftertanke. Derfor betegner jeg ”Op! al
den ting, som Gud har gjort”, som min
yndlingssalme.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder noget
særligt for dem.

Orientering
fra Menighedsrådet
Regnskabet for 2003 er gjort op og godkendt og budgettet for 2005 er fremsendt
til godkendelse i provstiet.
I disse sommermåneder påbegyndes byggeriet af nye graverfaciliteter. Efter indbudt licitation er håndværkerne gået i
gang. Sognets beboere er velkommen til at
følge med i byggeriet. Endvidere skal der
foretages sonderinger med henblik på evt.
udbygning af orglet i kirken.
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. 74 74 52 40 – 22 17 62 40, fax:..5245
E-mail: locusdei@post.tele.dk
www. loegumkloster-kirke.dk
Åben: kl. 10 - 18.30, søndag 12 – 17

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

SOGNETS PRÆSTER:
Thorkild Schousboe Laursen,
Storegade 7, tlf. 74 74 47 47, fax ...57 47
E-mail: tsl@km.dk
Fridag: Fredag

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. 74 74 32
43. Gratis befordring til gudstjeneste på
søn- og helligdage og ved ”De ældres eftermiddag.”

Kirsten Ditlevsen
Kirkevej 2, Ø. Højst
tlf. 74 77 51 20
Fridag: Mandag
KIRKETJENERE:
Povl Søndergaard, Åparken 8,
tlf. 74 74 47 06 – 22 17 62 40
Fridag: Mandag
Anni Brodersen, Bjerndrupvej 5
tlf. 74 74 47 86 – Fridag: Fredag
ORGANISTER:
Organist: Poul Skjølstrup Larsen,
Markledgade 13,
tlf. 74 74 30 02 – mobil: 40 68 21 44
Organistassistent: Karen Lawrence,
Mariegade 3, 6100 Haderslev.
Tlf. 74 57 92 45. Fridag: Torsdag
KIRKESANGERE:
Else Nielsen, Guldagervej 23,
tlf. 74 74 44 89
Elna Jefsen Wolff,
tlf. 74834164
KIRKEGÅRDSLEDER:
Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder
Træffes på tlf. 40 84 24 94.

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Poul Mølgaard, Mølleparken 370,
tlf. 74 74 50 35

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

KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 74 74 39 77
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Gudstjenesteliste
Søndag den 30. maj
Pinsedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 1. august
8. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Bent Andreasen

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

Søndag den 8. august
9. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 6. juni
Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis)
kl. 10.00: Finn Rosenberg (kaffe)

Torsdag den 12. august
Klostermærken-gudstjeneste
kl. 21.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 13. juni
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard

Søndag den 15. august
10. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Gertrud Y. Iversen

Søndag den 20. juni
2. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Søndag den 22. august
11. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 27. juni
3. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: P. Gammelgaard-Poulsen

Søndag den 29. august
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 4. juli
4. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 5. september
13. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 11. juli
5. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 18. juli
6. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 25. juli
7. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
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”Løgumkloster Kirke”
udkommer 4 gange årligt. Udgives af
Menighedsrådet. Næste nummer har dead-line: 19/7 – 2004.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager
8

