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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: pt. ikke kendt
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

Stof
til eftertanke………….
Kun få mennesker lever i nuet.
De fleste venter på fremtiden.
Jonathan Swift
##################################
Det meningsløse
Midt i alt det meningsløse,
som vi møder her på jorden,
bliver hjertets skrig til bøn.
Gud, vi råber: Om du findes,
find os, red os, når vi synker
i vort eget tomheds mørke!
Kom vort sprængte liv i møde!
Lad os i vor trængsel mærke:
Under alle dyb er du!
Lad os gribe dine løfter:
Ingen magt skal kunne skille
os fra kærlighedens magt
Skønt et ubesvaret ”Hvorfor?”
stadig dirrer i vort hjerte,
beder vi dig: Giv os tro,
tro på dig, som kæmper med os,
fyldt af kærlighed, i nærkamp
med det ondes magt i verden!

Nordschleswigche Gemeinde
Pastor Wolfgang Kunkel,
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33

Om vi sejrer eller synker,
skal vort svage liv dog bæres
gennem liv og gennem død.
Gud, vi råber: Du, som findes,
find os, red os, lad din nærhed
blive lys i tvivlens mørke!
Svein Ellingsen

Forsidefoto: Lone Stidsen

##################################

2

Noget om høst og om
gudstjeneste
I 1941 skrev Kaj Munk følgende:
”Høstgudstjenesten – oh, flagene skulle
vaje fra sogn til sogn, og kirkerne være
pyntede, og præsterne tale på vers. Det var
en opgave for landets bisper ligefrem at
finde på et særligt ritual til høstens
højmesse. Det lod sig gøre med en lille
ballet foran alteret, 4 småpiger fra sognet,
rug og hvede, byg og havre, kunne træde
frem og neje sig for Altets Herre som en
takkens førstegrøde fra det folk, han igen i
sin nåde har bespist.
Hvem kunne det forarge? Dansede ikke
David til Herrens pris foran Pagtens Ark?
Og danser ikke vore hjerter i os af glæde
og tak til Gud, over at det igen er lykkedes,
årets gerning er atter kranset med sejr.
Vi såede, og se, det randt op af rode, det
holdt liv i sig trods mange trusler, det
modnedes, og høsten gik sin gang gennem
vanskelighed efter vanskelighed, og nu har
vi bjerget; hæs( korn- eller høstak ude i det
fri, red.) blev det ikke til uden for gårdene
i år; men inde i laden ligger det og nynner
for os om Guds miskundhed: endnu et år
skal du bønhøres på dit: Giv os i dag vort
daglige brød.” Sådan altså Kaj Munk.
Eller som det hedder i en gammel vittighed:
”I den våde høst var de fleste mennesker
efterhånden temmelig fornærmede på vejret.
Det gjaldt også Mikkel Ravn, der var
kommet til byen i et ærinde. Med fortrædelig mine trådte han ind i en forretning og
afgav sin bestilling. Den venlige købmand

gættede årsagen til Mikkels dystre udseende og sagde:
- Nu er det snart på tide, at vi får lidt godt
vejr.
- Ja, svarede Mikkel kort, det hier ka Vorherre itt vær bekjendt! A går itt i kjerk po
søndaw!”
Mon ikke en del har tænkt sådan i den forløbne del af sommeren: Det kan Vorherre
ikke være bekendt – altså det med vejret?
Jeg mindes ikke en sommer, hvor der er
blevet talt så meget om vejret som i år. Og
så gik det alligevel. I maj og begyndelsen
af juni jamrede vi over tørken og røster var
fremme om, at høsten gik helt galt. Sådan
gik ikke. Det gik endda helt godt – som det
næsten altid gør i Danmark. Og alligevel
ligner vi Mikkel Ravn temmelig meget. Vi
er aldrig helt tilfredse!
Kaj Munk minder os så om, at også i år
fik vi bønnen opfyldt: Giv os i dag vort
daglige brød! I grunden er vi nogle skarn,
når vi så surmuler og glemmer, at intet er
en selvfølge. Heller ikke det daglige brød.
Jeg vil gerne opfordre alle til, at vi også
i år gør vores høstgudstjeneste til en virkelig fest, fylder kirken, bringer vor takkegave. De sidste par år har vi kombineret familie- og høstgudstjenesten til glæde for
mange. Børnene bringer frugt og grøntsager ind i kirken. Det er lige før, at vi følger
Kaj Munk og lader de 4 småpiger, rug og
hvede, byg og havre, danse foran alteret.
”Årets gerning er atter kranset med sejr”,
som han siger. Velkommen den 3. oktober
til høstgudstjeneste i Løgumkloster Kirke.
Kirken er pyntet – måske skulle vi lade flagene vaje fra hus til hus i hele sognet?
Thorkild Schousboe
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En salme
Helga Josephsen,
tidl. forstander
for Løgumkloster Refugium
Når jeg er blevet bedt om at fortælle om en
salme, der betyder særligt meget for mig,
da må det blive den salme, der tidligst af
alle salmer åbnede sig for mig.
Det var en smuk sommerdag i 1920 ved
mit andet skoleårs begyndelse. Alle skolens børn stod klassevis opstillet i den store skolegård. Under et af gårdens store
træer stod jeg sammen med mine klassekammerater. Skolens leder bød velkommen til det nye skoleår, og bagefter spillede min musikalske klasselærer på sin violin melodien igennem et par gange til den
salme, alle nu skulle synge: ”Den signede
dag med fryd vi ser”.
Jeg stod ganske stille under det store lindetræ og så op i bladene, mens jeg lyttede
til violinen og de mange stemmer. I tredje
vers af salmen blev alle træets blade til levende tunger, der sang om Gud og om livets lys, der skinner for gamle og unge.
”Om levende blev hvert træ i skov, og
var så hvert blad en tunge, de kunne dog
ej Guds nådes lov med værdelig røst
udsjunge; thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge”.
Tid og sted var forsvundet for mig –
pludselig hørte jeg mit navn, og min lærer
tog mig hårdt i armen – alle børnene var
væk – jeg blev meget forskrækket og bange, men lærer Toft så venligt på mig og
sagde: ”Du var vist i en anden verden og
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glemte dig selv, det er godt, men skynd dig
nu op til de andre i klassen”.
Siden hen når jeg har sunget ”Den signede dag”, har jeg ofte følt stor tak for det
lys Gud tændte i mit barnesind den sommerdag for over 80 år siden, og som Gud
fremover gang på gang fornyede gennem
mine mange livsaldre – både ved ”højtidsdage med stråler i krans om tinde” – men
også ved sorgens afskedsdag, hvor knugende sorg og mørke kunne forvandles til
håb ved salmens sidste linjer:
”så frydelig der til evig tid med venner i
lys vi tale.”
(Grundtvig skrev salmen i 1826 efter en
gammel dagvise fra middelalderen)
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder noget
særligt for dem.

Orientering
fra Menighedsrådet
Menighedsrådet har kigget på statistikken
for 2003, der bl.a. viser, at lysgloben i kirken har givet et overskud på godt 6000, kr.
Disse penge er blevet delt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens Mission.
I klingpungen er der igen indsamlet et
imponerende beløb, nemlig ca. 58.700,kr. som er fordelt mellem mange forskellige kirkelige og velgørende organisationer.
Der har i årets løb været afholdt 41 koncerter med i alt ca. 4200 gæster – igen en
stigning i forhold til året før. Også antallet
af altergæster steg, nemlig til ca. 7.700
personer. Rundvisningerne for turister
faldt til gengæld fra 180 til 160.
Der blev den 21. april holdt syn på kirken sammen med bl.a. provsten. Igen i år
kan vi glæde os over, at vi ikke har de helt
store problemer, udover de normale vedligeholdelser, hvoraf nogle er foregået hen
over sommeren.
Byggeriet af de nye graverfaciliteter følger planen. Det vil sige med forventet
ibrugtagning omkring den 1. november.
Der blev holdt rejsegilde den 22. juli.
Da der er menighedsrådsvalg den 9. november har menighedsrådet nedsat et valgudvalg. Formand for dette udvalg er Arne
Nicolaisen. I lighed med tidligere menighedsrådsvalg vil der blive indkaldt til et
orienteringsmøde. Mødet forventes afholdt den 14. september. Udover en orientering om menighedsrådets arbejde vil der
blive mulighed for opstilling af en eller
flere lister til valget.
Knud O. Thams

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2004

ET VALG AF VÆRDI

Apropos
Menighedsrådsvalg!
Som ansat ved Løgumkloster Kirke skal
man ikke blande sig i et menighedsrådsvalg. Alligevel vil jeg gerne opfordre sognets beboere til, at bruge deres demokratiske ret og pligt i forbindelse med dette valg.
Mødet den 14. september kan resultere i,
at forsamlingen enten enes om en fælles liste, et såkaldt fredsvalg eller at der opstilles
flere lister og dermed såkaldt kampvalg den
9. november. Om det bliver det ene eller det
andet skal jeg som sagt ikke blande mig i.
Det afgør borgerne og medlemmerne af
Folkekirken her i Løgumkloster. Men min
opfordring går på, at man enten møder op
den 14. september eller den 9. november og
med sin stemme giver sin mening til kende.
Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvem der
varetager arbejdet i Menighedsrådet. Her
forvaltes mange penge, men det er ikke så
vigtigt. Det er langt vigtigere, at menighedsrådene i de kommende år får mere og
mere indflydelse på udviklingen i vor kirke
– også når det gælder forholdet mellem stat
og kirke. Derfor – brug demokratiet i Folkekirken!
Thorkild Schousboe
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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 13. september: Bemærk
Den Gamle Biograf, kl. 19.00: Anette K.
Olesens prisbelønnede film: ”Forbrydelser.” Fri entré. Efter filmen kaffe og drøftelse på Refugiet.
Mandag den 11. oktober: dr. scient. Jens
Martin Knudsen: ”Tro og videnskab.”
Mandag den 15. november: tidl. rektor
Jens Kr. Krarup, Løgumkloster: ”Pilgrimsvandringer – en ny form for kristentro i
praksis”.

Ældres eftermiddag
Tirsdag den 21. september kl. 14.30: Refugiemedarbejder Kirsten Bjerrum: ”Stinne med Bibelen”. Kaffe. Alle er velkommen i Konfirmandstuen i Storegade 7.
Bodil og Thorkild Schousboe

Lørdag den 13. november kl. 14.00: Familiegudstjeneste sammen med Minikonfirmanderne. Alle er velkommen.

Studiekreds
Lektor Gertrud Y. Iversen og sognepræst
Thorkild Schousboe indbyder til studiekreds om udvalgte Davids-salmer i Det
gamle Testamente, kirkens første salmebog, torsdagene den 11.; 18.; 25. november, og torsdag den 2. december kl. 19.30
i Konfirmandstuen, Storegade 7. Tilmelding til Th. Schousboe senest den 1. november.

Koncerter i Løgumkloster Kirke
Søndag den 12. september kl. 20.00:
Mozarts ”Missa Brevis” for soli, kor og orkester. Løgumkloster Vokalensemble og
Ensemble Zimmermann. Entré kr. 40.
Torsdag den 14. oktober kl. 20.00: Poul
Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré.
Søndag den 31. oktober kl. 17.00: Cherubinis ”Messa Solenne”. Sofie Ottosen,
sopran; Barbara Rohlfs, alt; David Danholt, tenor; Jeppe Friis, bas. Nordschleswigsche Musikvereinigungs kor og Koncertorkester. Dirigent: Peter von der Osten.
Entré.
Torsdag den 4. november kl. 20.00: Poul
Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré.

Familiegudstjenester
Søndag den 3. oktober kl. 10.00: Kombineret Familie- og Høstgudstjeneste. Børnene opfordres til at medbringe blomster
eller frugt, som bæres ind ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten kaffe/sodavand.
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Lørdag den 6. november kl. 14.30: Koncert i anledning af Løgumkloster Kirkemusikskoles 25-års jubilæum. Fri entré.
Lørdag den 20. november kl. 18.00: Sønderjyllands Symfoniorkester. Mendelsohns ”Elias”. Entré.

Lørdag den 27. november kl. 20.00: Før
helligdagen – Adventskoncert. Løgumkloster Vokalensemble. Fri entré.

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.

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:
18/10 – 2004.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

ADRESSER:
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
SOGNETS PRÆSTER:
Thorkild Schousboe Laursen,
Storegade 7, tlf. 74 74 47 47, fax ...57 47
E-mail: tsl@km.dk
Fridag: Fredag
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. 74 83 41 64
KIRKEGÅRDSLEDER:
Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder
Træffes på tlf. 40 84 24 94.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Poul Mølgaard, Mølleparken 370,
tlf. 74 74 50 35
KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 74 74 39 77
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Gudstjenesteliste
Søndag den 29. august
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 7. november
Alle Helgen
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

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

Søndag den 14. november
23. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe og
Agnete Krarup

Søndag den 12. september
14. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 19. september
15. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 26. september
16. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 21. november
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 28. november
Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 5. december
Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 3. oktober
17. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Familie- og Høstgudstjeneste
Søndag den 10. oktober
18. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe og
Agnete Krarup.

Børnepasning under prædikenen ved
alle gudstjenester.

Søndag den 17. oktober
19. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

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.”

Søndag den 24. oktober
20. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

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

Søndag den 31. oktober
21. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

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