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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………….
Tro er at snuble gennem livet sammen
med Jesus.
Karsten Isachsen
#################################
BØN:
Lad mig gøre nytte uden at trænge mig
på, så jeg bliver til hjælp for andre
uden at ydmyge dem.
Vend mit sind mod alt det, der er ringe
og uanseligt,
så jeg bryder mig om det, andre ikke
bryder sig om.
Lær mig at vente, lytte og tie.
Gør mig lille og fattig nok
til selv at kunne tage imod hjælp
fra andre.
Led mig på vejen gennem verden,
mens jeg søger næring til min rejse,
mens jeg søger dig.
Amen.
H. Oosterhuis
#################################
Ingen har fundet Guds yderste grænse,
men Hans midtpunkt er overalt.
Engelsk
#################################

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

Livet er ikke et bæger, der skal tømmes,
men et mål, der skal fyldes
Søren Kierkegaard

Forsidefoto: Lone Stidsen

#################################
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Hvad er meningen
med livet?
Vores salmebog er en guldgrube af visdom. Her i tiden indtil påske vil jeg pege
på nogle linier fra 3 salmer, som mange
mennesker kender. I Grundtvigs: ”Denne
er dagen, som Herren har gjort”, hedder
det: ”Påske og pinse udsprang af jul, så lad
og glæden af tro i skjul spørge forgæves
om magen!” Nej, der findes ikke magen til
den glæde, som har sin rod i kirkens højtider, jul, påske og pinse. Og det begynder
med julen.
I en julesalme hedder det, at englen Gabriel meldte til hele jorden: ”Født er Herren af en mø, og vi ej fødes til at dø.” Det
var meget, siger vi. Går vi ikke og siger til
hinanden, at vi netop fødes til at dø? Fra
vores fødsel går det kun én vej: Mod vores
død! Nej, siger salmen. Vi fødes ikke til at
dø, men til at leve. For Gud selv kom til os
i barnet Jesus.
Dette barn blev til manden Jesus – ham,
der døde på et kors og opstod den tredje
dag. Det er hvad påske er – Jesu død og
opstandelse.
I salmen ”Påskeblomst! hvad vil du
her?” spørger menigheden, os, når vi synger denne salme bondeblomsten fra landsbyhaven: ”Kan de døde ej opstå, intet har
vi at betyde.” Og påsken, evangeliet og
påskeliljen svarer i kor: ”Frelseren stod op
af døde!” Altså, som Jesus opstod, sådan
skal vi opstå. Det er rigtigt, hvad julesalmen siger, at vi ikke blev født til at dø,
men til at leve.
Derfor behøver vi heller ikke at stille det
spørgsmål, som er sat som overskrift:
”Hvad er meningen med livet?” Livet har
mening i sig selv, fordi det er Guds liv. Det
er ikke os, der skal fylde mening ind i livet. Livet er, som det skal være. Det er selve meningen. ”Alle gode gaver, de kommer ovenned” – synger vi måske som

bordvers. Og som lektor Hans Hauge fra
Århus Universitet har spurgt: ”Hvorfra
skulle de ellers komme? Fra staten? Bilka?
Vennerne? Partiet? Kunsten? Nej, vel?”
Og føjer han til: ”Det underlige er, hvordan nogen kan få den uforklarlige idé, at
livet skulle være meningsløst, og at det er
vores opgave at fylde det med mening.”
I julen blev Gud menneske, og i påsken
tog han vort liv på sig, sagde god for det i
en sådan grad, at han ville dele lidelsen og
døden med os, for at sejre over det. Livet
er fra Gud, og derfor har det mening i sig
selv. Så stor mening, at livet er stærkere
end døden, også når det ser ud som om døden vinder.
Hvem overbeviser os så om det? Det gør
Guds Hellige Ånd, Pinsen. Derfor udspringer påske og pinse af jul.
Det er godt, vi har salmebogen, de mange gode salmer, men først og fremmest
evangeliet om Jesus Kristus. Så behøver vi
ikke lede efter meningen. Den er givet
med livet selv. Guds liv. Glædelig påske!
Thorkild Schousboe, sognepræst
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En salme
Af Kirsten Moesgaard, formand for
Løgumkloster sogns menighedsråd.
Det vrimler med engle i vores salmedigtning – og siden jeg var barn, har jeg altid holdt særlig meget af ”englesalmerne”.
Både på grund af de billeder, man kan se
for sig – men også på grund af billedet af
englen som budbringer.
En af de salmer, der står tydeligst for
mig i den forbindelse, er fra den daglige
morgensang i skolen i 50’erne: Ingemanns
”Lysets engel går med glans”, hvor det virkelig blev morgen, når vi havde sunget om
englen, der spreder lys og glæde over dagen.

Det er også dette lys og den glæde, som
vi synger om i Grundtvigs salme: ”Velkommen igen Guds engle små”, og som er
en af mine yndlingssalmer – og i hvert fald
helt bestemt min yndlingsjulesalme.
Der er i den salme et dejligt billedsprog,
som toner frem, når vi f.eks. synger om
”solskinsklæder”, ”klingrende frost”, ”sne
ved midnatstide” og ”puslinger”. Igennem
hele salmen er der således – meget stemningsfuldt – beskrevet en hverdagsidyl,
som vi alle kan genkende. Både fordi der
er en umiddelbar glæde og forventning i
beskrivelsen – men også fordi den naivitet,
som præger billedsproget, er den barnlige
glæde, som hører julen til, som børnenes
og hjerternes fest.
Derfor er billedet i strofe 7 så beskrivende: Ligesom Jakobs drøm, nemlig at englene stiger op og ned på himmelstigen, lader Grundtvig tilsvarende englene vandre
op og ned på salmens tonestige. Vi ser det
for os: englelyd og englesang, med det
glædelige julebudskab og med besked om
”Guds fred”.
Og dermed skulle julehyggen jo fuldendes, som den idyl, der beskrives. Men
sådan er det ikke kun. I sidste strofe beder
Grundtvig om at ”julesorgen” slukkes. Julesorgen, som sorg over minderne, når julen også er tid til eftertanke og sorg over
det, vi ved skal komme og som hænger
uløseligt sammen med julen, nemlig
påsken.
Således er der en direkte linie mellem
julenat og påske – og også mellem denne
salmes engel og påskemorgens engel –
som vi synger om i flere af påskesalmerne.
Det er det, jeg også holder af ved denne
salme.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder noget
særligt for dem.
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Den nye
Menighedsrådsformand
Redaktionen har
bedt den nye
menighedsrådsformand
kort præsentere
sig selv.

Jeg er 55 år og underdirektør på ECCO
Sko A/S. Jeg er gift med Kern og vi har en
datter og svigersøn, der bor og arbejder i
København, og vi har netop fået vores
første barnebarn.
Jeg er utrolig glad for at sidde i Menighedsrådet, hvor jeg har siddet siden år
2000. Vi har i Menighedsrådet alle en
holdning til og en mening om, hvad vi vil
med vores kirke. Og det – sammen med
det engagement, som er blandt kirkens
medarbejdere – gør, at jeg glæder mig til at
arbejde som formand for Menighedsrådet.
Med venlig hilsen
Kirsten Moesgaard

Nyt fra menighedsrådet
Efter fredsvalget til menighedsrådet, afholdtes konstituerende møde d. 23. november. Ny formand blev Kirsten Moesgaard, der afløser Poul Mølgaard, der ikke
genopstillede. Næstformand var genvalg
til Arne Nicolaisen. Som kasserer, kirkeværge og personalets kontaktperson ganvalgtes Paul A. Martinussen. Til kirke-,
kirkegårdsudvalget og præstegårdsudvalget valgtes Anni Iversen, Arne Nicolaisen,
Britta Larsen, Vang Rasmussen og Knud
O. Thams.

De nye graverfaciliteter er nu færdige og
taget ibrug. Ved afleveringen kunne vi
konstatere få mangler, som nu er udbedret.
Den økonomiske side er også glædelig, da
budgettet mere end holder. Den 23. januar
blev der afholdt åbent hus til besigtigelse
for offentligheden af de nye lokaler.
Hellig Tre Kongersfesten blev afholdt
den 8. og 9 januar med mere end 100 deltagere hver gang. Et vellykket arrangement i både kirken og Refugiet.
Kirkens kor skal have nye dragter. Det
bliver en kappe, og stof og model er udpeget og syningen sat i gang af de 33 dragter,
der forventes taget i brug til påske.
Der er investeret i en ny kombineret kopimaskine, der samtidig er fax, scanner og
printer. Derudover er der anskaffet en ny
printer til en computer.
Statistikken for 2004 viser stort set
uændret aktivitet i kirken, hvad angår altergæster, vielser og øvrige kirkelige handlinger. Dog er indsamlingen i klingpungen
faldet til ca. 48.000 kr. Rundvisninger i
kirken for turister er faldet med ca. 10%.
Menighedsrådet var i 2004 for første
gang repræsenteret ved en konference i
Aurich i Tyskland om cistercienserne og
deres klostre i Europa. Vi var repræsenteret ved Vang Rasmussen og Jens Kr. Krarup. Rådet har netop besluttet, at vore repræsentanter fremover deltager i disse
konferencer. Dette års konference planlægges til september med evt. besøg her i
Løgumkloster.
Strukturen i vore forskellige udvalg har
været oppe til revision. De er blevet ændret og besat med rådets medlemmer. Fremover vil rådet drøfte og beslutte, hvilke
emner der skal arbejdes med i de kommende 4 år.
Knud O. Thams
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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 14. marts: I anledning af
200-året for H. C. Andersens fødsel opfører, Fortæller Søren Kjærgaard Nielsen
og koncertguitarist Finn Svit: ”Skyggen”
af H.C. Andersen. Fri entré.

Familiegudstjeneste:
Lørdag den 5 marts kl. 14.00: Familiegudstjeneste sammen med Minikonfirmanderne. Alle er velkommen til denne
gudstjeneste for familier med børn.

De ældres Eftermiddag
Tirsdag den 5 april kl. 14.30: Volontør i
Folkekirkens Nødhjælp Signe Andreasen,
Løgumkloster viser billeder og fortæller
om et 4 måneders ophold i Uganda. Kaffe.
Alle er velkommen i Konfirmandstuen i
Storegade 7.
Bodil og Thorkild Schousboe

Påskelørdagsgudstjeneste:
Lørdag den 26. marts kl. 23.00: Oldkirkelig midnatsgudstjeneste i spændingen
mellem Langfredag og Påskedag.

Koncerter i Løgumkloster Kirke
Langfredag den 25. marts kl. 16.00: Passionskoncert. Fri entré.
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Onsdag den 13. april kl. 20.00: I anledning af 200-året for J.P.E. Hartmanns fødsel spilles orgelmusik af Hartmann og
hans samtidige, Niels W. Gade og Hans
Matthison-Hansen. Poul Skjølstrup Larsen, orgel. Fri entré.
Lørdag den 28. maj kl. 20.00: Det
færøske kammerkor Mpiri. Fri entré.
Tirsdag den 31. maj kl. 20.00: Løgumkloster Vokalensemble under ledelse af
Poul Skjølstrup Larsen. Fri entré.

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

På grund af sognepræstens fortsatte sygdom kan der forekomme ændringer i gudstjenesterne for både maj og juni måned. Se
derfor dagspressen.

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. 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.
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: 11/4 – 2005.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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
2. Kirketjener p.t. vakant
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:
Kirsten Moesgaard, Vestergade 14,
tlf. 74 74 31 20
E-mail: kirsten.moesgaard@mail.dk
KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 74 74 39 77
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Gudstjenesteliste
Gudstjenesteliste
Lørdag den 5. marts
kl. 14.00: Thorkild Schousboe
Familiegudstjeneste med
Minikonfirmander
Søndag den 6. marts
Midfaste søndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Søndag den 13. marts
Mariæ Bebudelses dag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 17. april
3. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Fredag den 22. april
Bededag
kl. 9.00: Thorkild Schousboe (konf.)
kl. 11.00: Thorkild Schousboe (konf.)
Søndag den 24. april
4. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 20. marts
Palmesøndag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Søndag den 1. maj
5. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Søren Skov Johansen
Hørehæmmede

Torsdag den 24. marts
Skærtorsdag
kl. 19.30: Thorkild Schousboe

Torsdag den 5. maj
Kristi Himmelfærds dag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Fredag den 25. marts
Langfredag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 8. maj
6. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen (kaffe)

Lørdag den 26. marts
Påskelørdag
kl. 23.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 15. maj
Pinsedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 27. marts
Påskedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Mandag den 16. maj
2. Pinsedag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Mandag den 28. marts
Anden Påskedag
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Søndag den 22. maj
Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis)
kl. 10.00: Finn Rosenberg

Søndag den 3. april
1. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 29. maj
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 10. april
2. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
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