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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: 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
Nordschleswigche Gemeinde
Pastor Wolfgang Kunkel,
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33
Forsidefoto: Lone Stidsen
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Stof
til eftertanke………….
Man kan lære umådelig meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke.
Storm P.
#################################
Bittert
Et bittert menneske
er en, der tror,
han har ret til noget
på denne jord.
Et bittert menneske
føler sig snydt
for noget, han tror,
andre har nydt.
Et bittert menneske
mister alt,
også glæden ved det,
der ikke gik galt.
Et bittert menneske
skal ingen misunde,
for bitterheden
er af det onde.
Et menneskes ret
er alene de to
at leve og at dø
i håb og i tro.
Det er bittert
at se tilbage og se,
man ikke nåede
netop det!
Freddy Cortes
pastor emer.
#################################

”Himlens lys kom i dig
til jord ......!”
Sådan hedder det i salmebogens nr. 108
vers 4. Og denne verslinie kan ses illustreret på forsiden med et af Lone Stidsens fotos. Lone har hjulpet os med at gennemfotografere kirken, og derfor vil der i kommende numre af Kirkebladet blive bragt
fotos taget af Lone Stidsen.
I et af kirkens sidekapeller står der en
lysglobus. Globen er et symbol på jordkloden. Lyset i midten skal sige til os, at Kristus er verdens lys, at Hans lys omspænder
hele kloden, og vi kan med vore små lys
danne kæde om vor elskede jord.
Dette har fotografen fanget på fornem
vis ved at tage billedet ind gennem globen
over mod den træskulptur, der er noget af
det ældste i kirken, og som vi kalder
”Smertensmanden”.
Julen er beskeden om, at Gud blev menneske, gik ind i vores verden. Gud lod sit
lys skinne i verdens mørke ved at gå ind i
lidelsen og døden og for at sejre over lidelsen og døden gennem Jesu Kristi opstandelse.
Det er en meget vigtig side af julen, og
hvis vi ikke får det med, at barnet i krybben også er manden på korset, så mister vi
julens pointe. Så bliver det hele til nisser
og glimmer og stads og nuttede billeder af
den lille familie i Bethlehem. Det kan
være godt nok, men der mangler det væsentlige: Gud blev menneske for menneskelivets skyld.
”Himlens lys kom i dig til jord, skinner
til ny oplysning stor, godt kan vi nu ved
nattetid kende som børn vor Fader blid. O,
Gud ske lov!” –
Gud, vor Fader, er som Jesus har åbenbaret det for os. Selv ved nattetid, i et
menneskes mørkeste stunder, kan vi kende

vores himmelske Far, og Han er blid. Han
er kærlighed.
Med disse ord ønsker redaktionen alle læsere i Løgumkloster sogn en rigtig

glædelig jul og et godt
nytår.
Thorkild Schousboe

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

Torsdag den 6. januar kl. 15.30 begynder
Børneklubben igen. Gunvor Sandvad har
haft orlov og vi byder både hende og Henriette tilbage til arbejdet. Mange børn har
glædet sig til at komme i Børneklub igen,
og nye er meget velkomne. Det er rigtig
sjovt at være med.
Thorkild Schousboe
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En salme
Poul Mølgaard,
fhv. menighedsrådsformand,
Løgumkloster.
Da jeg blev bedt om at skrive lidt om en
salme, jeg holder af, var den første, jeg
kom i tanke om ”Jeg er træt og går til ro”,
salmebogens nr. 770.
Denne salme sang min mor altid for mig
og mine søskende, når vi skulle sove. Min
kone og hendes søskende fik ligeledes
sunget denne salme, når de skulle sove.
Det var en god afslutning på en normal
travl dag og betød, at natten begyndte på
en god og rolig måde.
Indholdet i teksten er også rigtig god og
berører nogle ting, som vi alle har haft en
oplevelse med.
Da vi selv fik børn, fortsatte denne gode tradition, og jeg føler det var en god og
varm måde at sige godnat til sine børn på.
Det gav ligesom en naturlig ro, før de skulle sove.
Vores børn har ligeledes ført traditionen
videre, da de selv blev forældre, så det er
da min forhåbning, at de må også have
følt, at det var en god afslutning på en travl
dag.
Det er jo således næsten gennem 60 år,
at denne tradition har varet i vor familie.
Men tekstens indhold betyder jo også, at
den bruges ved begravelser. Vi har brugt
den ved begravelsen af mine svigerforældre. Da synes jeg også, at den passer godt
ved afslutningen på et langt og godt liv. –
Det er en salme, der kan bruges både ved
livets begyndelse og afslutning.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder noget særligt
for dem.
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Tak til Poul Mølgaard!
Når dette Kirkeblad læses er Poul Mølgaard fratrådt som formand for Løgumkloster Menighedsråd gennem 16 år. Hvem,
der er blevet hans efterfølger, kendes ikke
i skrivende stund.
Fra Kirkebladets redaktion og fra mig
personligt skal der lyde en stor tak for de
16 års tjeneste, heraf også en del år i
Provstiudvalget for Tønder Provsti.
I de 8 år jeg har været præst i Løgumkloster har Mølgaard været formand. Ingen har nogensinde kunnet tvivle på hans
kærlighed til Løgumkloster Kirke, og han
har gjort en stor indsats for, at rammerne
omkring arbejdet ved kirken har været tiptop. Jeg er sikker på, at alle ansatte ved Løgumkloster Kirke har sat pris på Poul Mølgaards arbejde.
På dygtig og ordentlig vis har Poul Mølgaard ledet menighedsrådets møder. En
stor tak og Guds velsignelse over fremtiden, også til familien.
Thorkild Schousboe, sognepræst

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 10. januar kl. 19.00, Den
Gl. Biograf: Bemærk tidspunkt og sted!!:
Storfilmen om Martin Luther. Fri entré!
Efter filmen kaffe og drøftelse på Refugiet.
Mandag den 7. februar, Højskolen: Foredragsholder og emne oplyses i dagspressen.

Familiegudstjenester
Fredag den 24. december kl. 14.00: Julefamiliegudstjeneste. På grund af det store
fremmøde opfordrer vi til, at denne gudstjeneste forbeholdes familier med mindre
børn, og i særdeleshed de forreste stole og
bænke. Krybbespil med børn fra Børnehaveklassen.

Gudstjeneste for ældre
Torsdag den 9. december kl.10.00: Altergangsgudstjeneste i Løgumkloster Kirke
for beboerne på plejecenter Åløkke”. Andre ældre fra byen er velkomne.

Hellig Tre Kongers Fest

Gudstjenesten holdes efter engelsk skik
med vekslen mellem salmer og læsninger
ved medlemmer af menigheden. Efter
læsningerne er der altergang på vanlig vis.

Arrangementer for konfirmander
Tirsdag den 11. januar vises Lutherfilmen for konfirmanderne i Den gl. Biograf.
Torsdag den 20. januar kl. 19.30: Konfirmander og forældre fra Løgumkloster
og de omliggende sogne inviteres til sanggudstjeneste og efterfølgende samvær i
Klostersalen.

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 5. december kl. 16.00: Klosterkoret, dirigent Hans Chr. Hein. Løgumkloster Kirkes Børne- og Ungdomskor, direktion og orgel, Karen Lawrence
og Poul Skjølstrup Larsen. Fri entré.
Lørdag den 18. december kl. 16.00: J. S.
Bach: Juleoratoriet, I. del. Sønderjyllands
Symfoniorkester, Entré.

Som sidste år afvikles festen for alle over
70 år over to dage enten lørdag den 7. januar eller søndag den 8. januar kl. 16.30.
Alle får skriftlig invitation, hvoraf fremgår
nærmere detaljer.

Tirsdag den 28. december kl. 20.00: Tre
kvarters festlig julemusik. Poul Skjølstrup
Larsen, orgel. Fri entré.

”De ni Læsninger”

Torsdag den 24. februar kl. 19.30: Kapitelsalen i Klosteret: Sange af Weyse, Hartmann og Carl Nielsen med Berit Meland,

Søndag den 12. december kl. 10.00:
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sang, og Bjarne Kristensen, guitar. Desuden værker for solo-guitar. Fri entré.

Besøg på kirkegården
Søndag den 23. januar vil der efter gudstjenesten kl. 10.00 være mulighed for at
besigtige de nye mandskabsbygninger på
kirkegården. Det er nyt kirkegårdskontor,
personalerum, omklædning med badefaciliteter og det nye maskinhus med værksted. Kirkegårdsleder Christian Hansen vil
være til stede for at vise rundt og besvare
spørgsmål. Vi håber, at mange vil benytte
sig af lejligheden.

Orientering
fra Menighedsrådet
Tirsdag den 9. november skulle der have
været afholdt valg til menighedsrådet, men
der blev kun indleveret én liste, og dermed
bortfalder valget. På et møde i september
blev den ene liste opstillet og mandatfordelingen blev som hidtil: Indre Mission, P.
A, Martinussen; Det tyske mindretal, Anni
Iversen; Kirke- og kulturlisten, Kirsten
Moesgaard Andersen og Vang F. Rasmussen; Luthersk Mission, Kirsten Christensen; Grundtvigsk-Borgerlig liste, Marianne Christiansen, Britta Larsen, Arne Nicolaisen og Knud O. Thams. 8 af 9 medlemmer fortsætter, kun formanden gennem
16 år, Poul Mølgaard ønskede ikke genvalg. Fra menighedsrådet vil vi gerne sige
tak til Poul for godt og veludført arbejde
som formand gennem de sidste 16 år.
Opførelsen af de nye graverfaciliteter er
ved at være afsluttet. Det budgetterede beløb til byggeriet forventes at slå til. Personalet ser frem til at tage de nye bygninger
i brug efter en noget ”primitiv” sommer i
midlertidige bygninger.
Knud O. Thams
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Goddag og velkommen
til nyt menighedsrådsmedlem
Velkommen til Marianne Christiansen som
nyt medlem af Menighedsrådet. Hun præsenterer sig selv her under, men fra redaktion og undertegnede skal der lyde et varmt
velkommen til arbejdet.
Thorkild Schousboe

Jeg er født i 1949 i
Øster Højst sogn.
Jeg bor Markedspladsen 5 og er
gift med Rolf. Vi
har børn og børnebørn boende omkring os.
Jeg er uddannet
på kontor i Tønder, og fra 1971 ansat ved
Løgumkloster Kommune med løn- og personaleforhold og siden samarbejdet med
Tønder, Højer og Bredebro som personalekonsulent.
Jeg er blevet spurgt, om jeg havde lyst til
at komme i Menighedsrådet, og det sagde
jeg ja til, og blev valgt på den fælles liste.
Jeg interesserer mig for det folkelige i vore Folkekirke, at kirken er åben for hele
menigheden. Jeg vil gøre en indsats for, at
vores flotte Klosterkirke kan bevares, og
arbejde for gode bygningsmæssige forhold
for vort præstepar, og gode arbejdsforhold
for de ansatte.
Jeg er stolt over vores kirke og det som
foregår, og jeg vil arbejde for, at der findes
et bredt tilbud i kirken, der kan skabe interesse for kirken. Jeg glæder mig til arbejdet.
Marianne Christiansen

Praktiske oplysninger:

ADRESSER:

Børnepasning under prædikenen ved alle
gudstjenester.

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

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.”
Båndservice. Ved henvendelse til sognepræsten kan man låne optagelse af søndagens gudstjeneste.
Fotografering og videooptagelser ved
gudstjenester og kirkelige handlinger er
ikke tilladt.
Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger
før den ønskede dato. Der opgives navn og
adresse på mindst 3 faddere.

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

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.

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

Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Begravelse: Dag og klokkeslæt aftales med den præst, der skal forrette begravelsen.

KIRKESANGERE:
Else Nielsen, Guldagervej 23,
tlf. 74 74 44 89
Elna Jefsen Wolff,
tlf. 74 83 41 64

”Løgumkloster Kirke” udkommer 4 gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 17/01 –
2005.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

KIRKEGÅRDSLEDER:
Christian Hansen, Ryttervej 1, Tønder
Træffes på tlf. 40 84 24 94.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Ikke kendt ved redaktionens slutning.
KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 74 74 39 77
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Gudstjenesteliste
Søndag den 28. november
1. Søndag i Advent
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 5. december
2. Søndag i Advent
kl.10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Søndag den 12. december
3. Søndag i Advent
kl.10.00: De Ni Læsninger (se omtale)
Søndag den 19. december
4. Søndag i Advent
kl.10.00: Kirsten Ditlevsen
Fredag den 24. december
Juleaften
kl.14.00: Thorkild Schousboe
(Familiegudstjeneste)
kl.15.00: Wolfgang Kunkel (Tysk)
kl.16.30: Thorkild Schousboe
Lørdag den 25. december
Kristi Fødselsdag (Juledag)
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 26. december
Sct. Stefansdag (2. juledag)
kl.10.00: Kirsten Ditlevsen
Lørdag den 1. januar
Nytårsdag
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 2. januar
Hellig Tre Kongers søndag
kl.10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 9. januar
1. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl.10.00: Thorkild Schousboe
kl.16.30: Thorkild Schousboe (f. ældre)
Søndag den 16. januar
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
kl.10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 23. januar
Septuagesima
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 30. januar
Sexagesima
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 6. februar
Fastelavn
kl.10.00: Finn Rosenberg, kaffe
Søndag den 13. februar
1. Søndag i Fasten
kl.10.00: Bent Andreasen
Søndag den 20. februar
2. Søndag i Fasten
kl.10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 27. februar
3. Søndag i Fasten
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Lørdag den 6. marts
kl.14.00: Thorkild Schousboe
Familiegudstjeneste med
Minikonfirmander

Lørdag den 8. januar
kl.13.30: Spejdernes Nytårsparade
kl.16.30: Thorkild Schousboe
(for de ældre, se omtale)
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