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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………….
Den, som har plantet træet,
får sjældent frugten at smage
Svensk ordsprog
#################################
BØN – at anvende ved høsttide
Herre,
jeg ser skønheden i dit værk.
Hele skaberværket lovsynger dig.
De vældige bjerge, det dybblå hav,
den klare himmel, de grønne marker,
regnen, de glødende blomster,
den flydende bæk,
sommerfugle og sangfugle,
alt lovsynger dig,
du vidunderlige skabningens Herre.
Du har skænket os den skønne verden.
I vores ufuldkommenhed
mangler vi midler og ord,
når vi vil sige dig tak.
Men du ved, Herre,
hvad der gemmer sig
dybt i vort menneskelige hjerte:
Det er en tak for alle dine gaver,
først og fremmest for livets gave,
gennem den lærer vi
din skønhed og godhed at kende.
Du har skabt verden så smuk, Herre.
Amen.
Bøn fra Indonesien
#################################
At håbe er at leve
Lone Klok
#################################

Tanker ved Høst- og
Alle Helgenstide
”Hvad intet øje har set og intet øre hørt,
og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for
dem, der elsker Ham, det har Gud åbenbaret for os ved Ånden” - sådan skriver
Paulus i 1. Korintherbrev.
Disse ord har spillet en afgørende rolle i
en af vore store kirkefædres liv, biskop
Irenæus af Lyon. Irenæus levede mellem
år 130 og 200 og voksede op i Lilleasien,
det der nu hedder Tyrkiet. Han blev kristen
og kom siden til Lyon i Sydfrankrig, hvor
han blev biskop.
Hans skrifter kender vi stadig, og jeg har
benyttet min lange sygdomsperiode først
på året til at genlæse noget af det. Det har
været mig til stor glæde og opmuntring, og
nogle af hans tanker vil jeg gerne bruge
her som en opfordring til at sige tak for
livets store herlighed og til opmuntring til
de mange, der ved Alle Helgen tænker på
dem, vi mistede i årets løb, og som vi sørger over tabet af.
Rundt omkring i vore kirker samles
mange mennesker, som mangler livsmod,
fordi livet er blevet kompliceret og hele
tiden forandrer sig.
Irenæus vil fortælle os mindst to ting:
For det første, at vi lever alle samme liv.
Jesus er ikke kommet for at bringe meddelelse om en højere verden, men for at leve
vort liv og fra begyndelse til slut gå igennem alt, som vi går igennem. Evangeliet
siger, at Jesus lever her og nu, og det liv
Han lever, lever Han inde i vort liv.
For det andet er vort liv dobbelt udsat. Vi
modtager udefra alt det, som opretholder
livet, vi modtager det fra Gud, og samtidig

er vi udsat for ting, som truer livet, tærer
på det og snylter på det gode. Vi lever i
bestandig modtagelse af nyskabelse og
under uafbrudt trussel om ødelæggelse.
Det er de vilkår, vi lever på.
Vi bevæger os på den samme strækning,
som Jesus bevægede sig på, nemlig strækningen fra fødsel til død. Men han er altid
foran os, og Han opnåede, hvad vi ikke
opnår i denne verden, nemlig at gå gennem
døden til livet. Og det er det afgørende:
Jesu opstandelse er det, som vi som troende mennesker får del i, når vi går gennem
livet fra fødsel til død frem til det, ”som
intet øje har set og intet øre hørt” – livet
hos Gud.
Livsmodet kommer simpelthen af det, at
Jesus Kristus går livet sammen med os.
Uanset hvad, så er Han altid foran os, for
Han har selv gået vejen, Han er vejen.
En af vækkelsens store personligheder
blev engang spurgt: ”Hvad betyder Kristi
opstandelse for Dem personligt?” Han
svarede, at der var dage i hans liv, hvor det
intet betød. Ja, han kunne komme i tvivl,
om han egentlig troede på opstandelsen.
Det var altid i tider, hvor det gik fremad.
Der kom andre tider med nederlag og tab.
”Da sker det, at Kristi opstandelse er det
eneste i hele verden, som giver mig håb”.
At være et troende menneske er ikke at
være sikker. Den er falsk og ubibelsk. At
være troende er at vide, at vi er fælles med
Kristus i vandringen, og Han går foran,
altid foran, vi følger bagefter, altid bagefter. Sådan gik Jesus til Jerusalem og apostlene gik bagefter og forstod ikke så meget.
Men da Jesus hang på korset fornemmede
de, at han var på vej ind i det, ”som intet
øje har set og intet øre hørt”, Guds rige.
For det siger vi tak. I det findes håbet og
livsmodet.
Thorkild Schousboe, sognepræst
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En salme
Gunnar Kasper Hansen,
forstander for Løgumkloster Refugium
Det er svært at vælge, når man bliver bedt
om at skrive om en salme. Der er så mange
gode i Den Danske Salmebog.
Når jeg har valgt at skrive om ”Rejs op
dit hoved, al kristenhed!” så er det ikke,
fordi den hører med til det repertoire, jeg
lærte udenad ved morgensangen, da jeg
gik i skole, for det gør den ikke. Jeg har
lært den senere. Det er på grund af den
særprægede melodi (Cora Nyegaards),
som den som regel synges på, og fordi
Grundtvig i denne salme får sagt noget,
som er helt fundamentalt i kristendommen: ”Ej mer du gruer for dommedag, du
ved din dommer har ført din sag og fra sig
selv den vundet.” Sådan står der.
I kristendommen tales der nok om dommedag, men det centrale er ikke, at vi skal
dømmes; det er derimod, hvem der skal
dømme os. I trosbekendelsen siger vi, at
det er Jesus, der skal komme tilbage for at
dømme levende og døde. Det er ham, der
ikke dømte, men tilgav, som skal komme.
Og det er det, Grundtvig får sagt med
denne salme.
At tro på Jesus er først og fremmest at tro
på syndernes forladelse. Syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv
er tre sider af den samme sag.
Kristendommen er troen på tilgivelsen,
som det eneste, der kan frelse os. Vi frelses
ikke ved vores egen ufejlbarlighed, men
ved Guds nåde.
For mig skal denne salme synges på
ulige år den sidste søndag i kirkeåret, hvor
der prædikes over Matthæusevangeliets
beretning om ”verdensdommen”, og to
uger senere på 2. søndag i Advent, hvor det
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er Lukasevangeliets beretning om verdens
undergang. Og er man som præst ikke
sluppet så godt fra sin prædiken over disse
vanskelige tekster, får salmen sagt det vigtigste.

Præsentation
og velkomst!
I serien hvor vi
beder forskellige
skrive om en
salme, de holder
af, har vi spurgt
Løgumkloster Refugiums nye forstander om at
skrive.
På den måde præsenterer pastor Gunnar
Kasper Hansen sig på bedste måde. De
sidste mange år har Gunnar Kasper
Hansen og hans kone, Karen Margrethe,
været præstefolk for den danske menighed
i Bruxelles. Og nu er de kommet til
Løgumkloster Refugium for sammen at
videreføre de gode traditioner omkring
Refugiet.
Fra kirkebladsredaktionen skal der lyde et
stort og hjerteligt velkommen til jer begge.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde,
som allerede er så godt begyndt. I september måned vil Gunnar Kasper Hansen prædike og lede gudstjenesten den 11. september i Løgumkloster Kirke. Refugiet har
igen fået en præst som forstander, og vi
håber, at det kan føre til samarbejde med
kirken, også på det gudstjenstlige område.
Vi glæder os over det også.
Thorkild Schousboe

Orientering fra
Menighedsrådet
v. Knud O. Thams
I vort budget for 2006 ville vi gerne have
hensat kr. 500.000,- til en stor opgave.
Foreløbig er det taget af budgettet, men de
nødvendige opgaver vil blive løst på anden
vis. I skrivende stund ved vi endnu ikke
om budgettet for 2006 bliver godkendt i
provstiudvalget. Indeværende års budget
følges planmæssigt.
Der har været afholdt brandsyn på præstegården, og alt er i orden. Præstegårdens
varmeanlæg er blevet efterset, så det igen
virker optimalt, og konfirmandstuen og
garagen er blevet malet. Der er blevet
bestilt de manglende lamper til kirkegården. Klædet til katafalken, der anvendes
ved begravelser, er af frivillige kniplere
blevet udsmykket med et kors, således at
begge katafalker nu ser ens ud.
Der arbejdes fortsat med udbygningen af
orglet. Den 5. juli besigtigede Nationalmuseet og den Kongelige Bygningsinspektør
forholdene i kirken.
Kirkeværgen og kirkegårdslederen er
i øjeblikket i gang med at udarbejde en
folder, som skal udleveres til pårørende
ved begravelser. Folderen kommer til at
indeholde alle de oplysninger, der er brug
for vedrørende kirkegården og gravstederne.
Menighedsrådets forskellige udvalg har
været i gang med at forberede et temamøde, hvor de forskellige udvalgs handlingsplaner skal drøftes. Mødet skulle gerne
resultere i en prioriteret handlingsplan for
resten af valgperioden. Når planen foreligger, vil der i efteråret blive indkaldt til et
orienteringsmøde, hvor denne plan vil
blive fremlagt.

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub
For børn fra 3 år
og opefter.
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
Birthe Sørensen
tlf. 7474 3419

Takkebøn for høsten
Himmelske Far.
Vi takker dig for alt det, vi må høste:
jordens rige afgrøde, det vore hænder og
maskiner har fået at arbejde med,
så rigeligt at mættes af.
Vi takker dig for alt det, vi må høste hos
dig:
En tro der bærer. Et håb der lukker op.
En kærlighed stærkere end alt andet.
Vi takker dig, at du er her – også som et
værn mod, at vi strander
i stopfodret ensomhed og ligegyldighed:
som den vi kan takke
som den, der minder os om,
at vi har ansvar for andre end os selv.
Hjælp os til at leve uden smålighed mod
andre.
Mind os om alt det, du giver os at så.
AMEN
Lena Bentsen
5

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 19. september:
Lektor på Teologisk Pædagogisk Center,
Løgumkloster Benny Schuster: ”Hamlet –
og hvad kan vi bruge ham til?”
Mandag den 17. oktober:
Forskningsassistent, Århus, Jette Holm:
”Ordet skaber hvad det nævner” – om
Grundtvig.
Onsdag den 9. november:
Bemærk ugedag!:
Valgmenighedspræst Peter Hedegaard,
Holstebro: ”Fra troen der blev en tvivlsom
sag til fremtidens tro”.

Ældres Eftermiddag
Onsdag den 26. oktober kl. 14.30:
Museumsinspektør Else Marie DamJensen, Løgumkloster: ”Sølvsmede og
andre håndværkere i Løgumkloster før i
tiden”. Kaffe. Alle er velkommen i Konfirmandstuen, Storegade 7.
Bodil og Thorkild Schousboe

Familiegudstjenester
Søndag den 2. oktober kl. 10.00:
Ved høstgudstjenesten opfordres børnene
til at medbringe blomster eller lidt frugt,
som kan bæres ind ved gudstjenestens
begyndelse. Efter gudstjenesten kaffe/
sodavand
Endvidere holdes der familiegudstjeneste
sammen med mini-konfirmanderne.
Se dagspressen for nærmere information.
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Løgumkloster Kirkes
Børneklub
Sæsonen begynder efter sommerferien
torsdag den 8. september kl. 15.30 i konfirmandstuen, Storegade 7. Alle børn fra 3
år er velkommen. I år byder vi velkommen
til Birthe Sørensen som ny medarbejder.
Gunvor Sandvad og Henriette Andersen

Koncerter
i Løgumkloster Kirke
Søndag den 25. september kl. 16.00:
Sct. Nicolai Chor, Flensborg. Dir.: Frank
Mages. Frank Martin: Messe for dobbeltkor. Fri entré.
Fredag den 30. september kl. 19.30:
Ny rytmisk kirkemusik med Mogens
Jensen, Hasseris, samt sanger og guitarist.
Fri entré. Arr. Løgumkloster Kirkemusikskole.
Søndag den 2. oktober kl. 20.00:
Madrigalchor Kiel. Fri entré.
Onsdag den 26. oktober kl. 20.00:
Orgelkoncert med Poul Skjølstrup Larsen.
Fri entré.
Torsdag den 27. oktober kl. 20.00:
Mendelssohn-Chor, Leipzig (Gewandhaus), Morten Schuldt-Jensen, dirigent.
Fri entré.
Søndag den 13. november kl. 17.00:
Henry Purcell: ”Funeral Music for Queen
Mary”. Rudolf Mauersberg: ”Wie liegt die
Stadt so wüst”. Wolfgang Amadeus Mozart: ”Requiem”.
Nordschleswigsche Musikvereinigung.
Entré.
Onsdag den 16. november kl. 20.00:
Musik fra Venedig med Robert Falcone,
violin, Lene Langballe, zink, Løgumkloster Vokalensemble med Poul Skjølstrup
Larsen som dirigent. Fri entré.

Tirsdag den 22. november kl. 20.00:
Monteverdis Maria Vesper med vokalensemblet Ars Nova, Concerto Copenhagen
og Paul Hillier som dirigent. Entré.
Lørdag den 26. november kl. 20.00:
Før Helligdagen. 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.

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
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. 74 74 52 43 – 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 28. august
14. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 13. november
25. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 4. september
15. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(÷ kaffe)

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
kl. 14.00: Gudstjeneste på sønderjysk
Arr. Sønderjysk Forening

Søndag den 11. september
16. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen
(kaffe)
Søndag den 18. september
17. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Gertrud Iversen
Søndag den 25. september
18. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 2. oktober
19. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Finn Rosenberg
Høstgudstj. og kirkekaffe
Søndag den 9. oktober
20. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 16. oktober
21. Søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Kirsten Ditlevsen
Søndag den 23. oktober
22. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 30. oktober
23. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 6. november
Alle helgen
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)

Søndag den 27. november
1. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 4. december
2. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)
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.
”Løgumkloster Kirke”
udkommer 4 gange årligt.
Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line:
17/10 – 2005.
Redaktion:
Kirsten Stidsen, K. O. Thams og
Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

