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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: Henriette Andersen
Nørremark 15, Lgkl. tlf. 74 74 38 37
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………….
Stress – det er de håndjern,
man bærer om hjertet
Helmut Qualtinger
#################################
Himlen
Himlen er ikke et sted i det fjerne.
Himlen er ikke blot til, når vi dør,
Himlen er ikke gemt bort bag en stjerne,
Himlen er dér, hvor vi tvivler og spø’r.
Himlen er dér, hvor Gud er nær.
Himlen er dér, hvor det tabte bli’r fundet,
dér hvor der svares på skrig og på råb,
dér hvor den knugende angst er forsvundet,
dér hvor fortvivlelsen ændres til håb.
Himlen er dér, hvor Gud er nær.
Himlen er dér, hvor Vorherre forkynder:
Straf sku’ du ha’, du får lov at gå fri.
Dér bli’r der glæde, og livet begynder,
frygten for helvedes hævn er forbi.
Himlen er dér, hvor Gud er nær.
Himlen er evig og altid på færde,
Himlen er nær i det daglige brød,
bryder den magt, der gør tingene værre,
bryder den dystre og djævelske død.
Himlen er dér, hvor Gud er nær.
Bruno Rasmussen
#################################
Frit lever den, der tør dø
Karen Blixen
#################################

Nådestolen?
Da jeg var præst i Hasseris ved Aalborg,
havde vi en Børneklub og regelmæssige
Børne- og Familiegudstjenester. Til det
formål havde vi fået kirkens kirkeværge,
arkitekt Børge Ruby til at illustrere nogle
af vore kernesalmer. For børn er det lettere at lære en salme, når man også kan knytte til ved et billede.
Én af disse salmer var pinsesalmen:
”I al sin glans nu stråler solen”. Det er ikke bare en pinsesalme, men også en sommersalme.
Engang ved et møde i Børneklubben
blev børnene spurgt, om de ville foreslå en
salme, vi kunne synge. En lille dreng rakte
hånden op og sagde: ”Jeg vil gerne synge
den med nådestolen!” – Jeg har aldrig glemt
det. Den lille dreng kendte garanteret ikke
ordet nådestolen eller vidste, hvad det betød. Men han havde formodentlig set tegningen til salmens første vers, gengivet her:

Børn elsker flotte ord som ”Nådestolen”,
og måske havde han især lagt mærke til solens stråler ned mod døbefonten? Jeg ved
det ikke, men det blev en prædiken for
mig, og en anledning til overvejelse.
På forsiden af dette blad er et billede,
som er et udsnit af vores flotte altertavle.
Det er en nådestol: Gud Fader, sidder på
sin trone og på sit skød har Han sin elskede Søn. Eller sagt med trosbekendelsens
ord: ”……siddende ved Gud Faders, den
Almægtiges højre hånd, hvorfra Han skal
komme, at dømme levende og døde”.
Nådestolen er både Gud Fader med sin
Søn på skødet, og det er den døbefont,
hvor du og jeg blev gjort til Guds barn.
Du og jeg fik en plads på Guds skød, fordi
Guds søn gjorde sig til et med os, og Han
vandt en plads til os ved Guds side da vi
blev døbt.
Når Jesus Kristus kommer igen ”for at
dømme levende og døde”, er det ikke noget vi skal frygte. Nej, så tager Han også
dér din og min plads og frikender os.
Og derfor skinner livslyset over nådestolen. Nu har vi sommer skær og blid,
omkring os og i os.
Hvor meget den lille dreng forstod eller
vidste, aner jeg ikke. Men han havde forstået, at sollyset ned over døbefonten, det
er godt! Og ordet nådestol er et flot ord,
som man kan blive optaget af uden måske
at forstå noget af det.
Læg også mærke til på tegningen, at
over døbefonten svæver midt i teksten en
lille fugl – en due, Helligånden. Guds Ånd
gør det pludselig begribeligt for os, at vi er
Guds elskede og udvalgte børn. Så bliver
man så glad. Så bliver sommeren god og
varm, også selvom det måske regner og er
koldt.
Alle i Løgumkloster sogn og enhver,
som læser dette blad ønskes en god og indholdsrig sommer.
Thorkild Schousboe, sognepræst
3

Kammerkoret Leliumai, Litauen

Onsdag den 27. juli kl. 20.00

Ulla Munch, mezzosopran
Martha Knudsen, violin
Helle Sørensen, cello
Kristian Olesen, cembalo
Musik af Bach, Telemann, Carissimi, Buxtehude og Vivaldi.

Onsdag den 20. juli kl. 20.00

Middelalderensemblet Alba
Agnete Christensen, sang og kantele
Poul Høxbro, pibe-&-tromme, slagbordun, dobbeltfløjte

Onsdag den 13. juli kl. 20.00

Inge Herman, orgel
Musik af Bach, Buxtehude, Jan Welmers, J. Oortmerssen, og Sweelinck

Onsdag den 6. juli kl. 20.00
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Anne Mette Balling, sopran
Niels Tilma, baroktrompet
Poul Skjølstrup Larsen, orgel

Onsdag den 7. september kl. 20.00

Anne Mette Balling, sopran
Renate Hildebrand, barokobo
Poul Skjølstrup Larsen, orgel

Onsdag den 31. august kl. 20.00

Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor
Mogens Damm, orgel
Lone Gislinge, dirigent

Onsdag den 24. august kl. 20.00

Niels Erik Aggesen, orgel
Musik af Bach, Reger, Tournemire

Onsdag den 17. august kl. 20.00

Poul Skjølstrup Larsen, orgel
Dansk guldaldermusik. Hartmann og Gade

Onsdag den 10. august kl. 20.00

Line Møller, fløjte
Vibeke Astner, orgel
Fransk musik af Fauré, Alain, Ibert og Langlais

Onsdag den 3. august kl. 20.00

En salme
Af grafiker Hanne Knudsdatter, Lgkl.
Jeg har fået den opgave, at finde en salme,
der har haft og stadig har stor betydning
for mig. Jeg tænkte mig om i ganske få sekunder, for derefter at sige ja tak. Det lyder
da meget spændende. Så langt så godt.
Efter at have tænkt og tænkt, blev jeg
enig med mig selv om, at jeg hellere måtte gribe sagen an, som jeg plejer, nemlig at
gå på vandring i materialet. Jeg tog på rejse i de gemte, men ikke glemte salmer. Det
blev til en vidunderlig vandring i en skov
af ord, vers og salmesang. Hver gang jeg
stoppede op og lyttede, var det ved en af
vores dejlige morgensalmer. Der er en duft
og livsglæde omkring valget af vores morgensalmer. De hjælper også i en tung
stund. Så valget var ikke svært, da jeg først
fandt oasen i salmebogen:

Orientering
fra Menighedsrådet
Umiddelbart efter et menighedsrådsvalg er
der valg til provsti- og stiftsudvalg. Alle
Løgumkloster kommunes menighedsråd
enedes om henholdsvis at nyvælge og genvælge Paul A. Martinussen.
Menighedsrådet har skullet ansætte ny
kirketjenerassistent, da Anni Brodersen
har opsagt sin stilling. Stillingsopslaget resulterede i 18 gode ansøgninger, hvoraf et
udvalg valgte Susanne N. Hansen, Bjerndrup. Menighedsrådet siger tak for godt
samarbejde til Anni Brodersen og byder
samtidig Susanne N. Hansen velkommen
som ny kirketjenerassistent.

Vågn op og slå på dine strenge,
syng mig en dejlig morgensang!
O kære sjæl, stat op af senge,
gør med din tak en Himmel-gang!
Gør vold oppå den stjerneborg,
og glem så længe verdens sorg!
DDS 745,1

Susanne N. Hansen.

Illustration til salmen af Hanne Knudsdatter.

Regnskabet for 2004 er afsluttet og viste ca. 275.000 kr. i mindre udgifter og ca.
50.000 kr. mere i indtægter. Det forventede merforbrug af kassebeholdningen
kunne således undgås.
Budgettet for 2006 er indsendt til provstiet, men først når det er behandlet dér,
kender vi vort endelige budget for 2006.
I Kapitel-salen har der i nogle måneder
været opsat et lille orgel på prøve. Dette
orgel er nu udskiftet med et mini-flygel, ligeledes på prøve i foreløbig 3 måneder.
Der eksperimenteres således med instru-
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menter i Kapitelsalen for at få det bedst
egnede til rummet og til brugerne.
Påskedag indviede koret deres nye kapper, en bordeaux-rød kappe. Der er stor tilfredshed med disse kapper hos koret, menighedsrådet og menigheden.
Knud O. Thams

ADRESSER:

Aftensang i kirken

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

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: 18/8 – 2005.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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

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
Susanne N. Hansen, Branderupvej 24
tlf. 74 74 50 20 – 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.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Kirsten Moesgaard, Vestergade 14,
tlf. 74 74 31 20
mail: kirsten.moesgaard@mail.dk
KIRKEVÆRGE OG KASSERER:
P. A. Martinussen, Fasanvej 27,
tlf. 74 74 39 77
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Gudstjenesteliste
Søndag den 29. maj
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Ellen de Place

Torsdag den 11. august
Klostermærkens Gudstjeneste
kl. 21.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 5. juni
2. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier (kaffe)

Søndag den 14. august
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Uffe Bjerre

Søndag den 12. juni
3. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Bent Andreasen

Søndag den 21. august
13. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 19. juni
4. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen

Søndag den 28. august
14. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 26. juni
5. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Vita Andreasen

Søndag den 4. september
15. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 3. juli
6. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 10. juli
7. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 17. juli
8. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 24. juli
9. Søndag efter Trinitatis
kl.10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 31. juli
10. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 7. august
11. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
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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.”
Båndservice
Ved henvendelse til sognepræsten
kan man låne optagelse af søndagens
gudstjeneste.
Fotografering
og videooptagelser ved gudstjenester og
kirkelige handlinger er ikke tilladt.
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