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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
Branderupvej 26, Lgkl. tlf. 74 74 38 39
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
Martin Christensen, Lundbyesvej 42,
Bedsted, tlf. 74 77 71 54
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………….
Du kan ikke møde en følelse med et argument.
Einar Kongsbakk
#################################
Bøn
Kære Himmelske Fader, Du, som er livets
lys, som skinner i mørket.
Vi må tilstå, at mørket bor i os.
Ofte er det som om, vi må give fortabt.
Livet bliver så mørkt.
Fremtiden forsvinder. Vi fortvivler.
Lad dit ord varme og lyse for os som for
andre. Giv os tro på det utrolige, at du er
kommet til os og vil være vort livs lys.
Tak for julens budskab,
at mørket aldrig vil få bugt med lyset.
Lad det blive sandhed for alle mennesker.
Amen.
Stig Andreas Munch
#################################
Han har ret, den vismand, der sagde,
at Gud giver sig til kende for dem,
der søger Ham,
men at Han skjuler sig for dem,
der undersøger Ham.
Biskop Georg S. Geil
#################################

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

Det er ikke det, man har mistet, der tæller,
men det man har tilbage.
Harold Russell
(han havde mistet begge hænder)

Forsidefoto: Lone Stidsen

#################################
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”Hvad er engle
for noget?”
Sådan spørger konfirmanderne ofte. Og
tiden i advent og jul handler meget om
engle. Anna Krarup har inde i bladet skrevet om Grundtvigs store julesalme:
”Velkommen igen Guds engle små”.
Konfirmanderne ved, at jeg elsker at lege
med ordene og deres betydning. Et af kirkens mest brugte ord er ”evangelium”.
Ordet er græsk og betyder glædeligt budskab. Og slår man et par streger i ordet,
åbner det sig pludselig: Ev/angel/ium.
Forstavelsen ev betyder godt eller glædeligt, og angel betyder budskab. Den
opmærksomme har allerede set, at ordet
angel er det samme som det engelske
angel, der betyder engel. Og hvad laver så
engle? De kommer med budskaber! Gode
budskaber. Det som i grunden ikke kan
siges med ord, siges alligevel til os, for
Gud bringer godt nyt, glædelige budskaber
ved hjælp af sine sendebud.
Engle er altså sendebud, Guds sendebud.
Og de kan antage mange former. En del
opfatter engle, som de er skildret på vores
fine døbefont i Løgumkloster Kirke, gengivet på forsiden – små buttede væsener
med gyldne vinger. Andre som store hvide
skikkelser. Men det er næppe sådan hyrderne på marken julenat har oplevet det.
Der står i juleevangeliet, at de blev bange,
at de blev grebet af stor frygt. Og englen
sagde til Maria, da hun fik besked om, at
hun skulle være mor for Jesus: ”Frygt
ikke!”
Englebasserne på vores døbefont bliver
man ikke just bange for, og mange børn
synes også, at engle er dejlige. Vi fylder
vore hjem i den kommende tid med engle,
og det er fint og godt, men vi skal altid
huske, at det som englene først og fremmest bragte bud om, var Guds herlighed.
”Og Herrens herlighed strålede om dem”,
står der om hyrderne.

Illustrationen herover, og de øvrige illustrationer i bladet, er tegnet af kirkeværgen
ved Hasseris Kirke, hvor jeg tidligere var
præst, nu afdøde arkitekt Børge Ruby. Og
hans ”engle” har jeg altid holdt meget af.
Der er noget karskt over dem, som der er i
julens glade budskab. Gud lod sig kende i
et menneskes skikkelse, Jesus fra Nazareth, født i en stald i Bethlehem.
Guds engel kan også vise sig som et
andet menneske. Som én, der går ind i mit
liv og forandrer det, som vil mig noget,
som gør mit liv anderledes og nyt. Men
uanset hvad, lader Gud sig kende. Det er
julens hemmelighed, og med det tager vi
imod den kommende jul og det kommende
nye år. Alt er fyldt med usikkerhed, men
over det alt sammen stråler Guds herlighed, fordi Han kom til os.
”Jeg går blandt engle, hvor jeg går, de
skal mig vel bevare”. Salmebogen nr. 45.
Glædelig jul og godt nytår.
Thorkild Schousboe
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En salme
Af Anna Krarup, Løgumkloster
En salme, jeg holder af. Jamen der er jo så
mange. Det kunne være en julesalme.
Efter at have kikket salmebogen igennem
under Jesu fødsel, standsede jeg ved nr. 99,
Grundtvigs ”Velkommen igen Guds engle
små”. Det er en salme jeg altid har holdt
af, og gerne sunget i barndommen, ungdommen og nu den tredje alder, som pensionistalderen jo kaldes. Den salme har
haft forskellig betydning for mig gennem
tiden. Som barn opfattede jeg teksten i billeder. Da mine egne børn var små, fik den
mig til at se den som en mor ser den. Nu
betyder salmen noget andet og mere. Hvad
jeg bed mærke i som barn, er ikke de
samme ting, som jeg nu lægger mærke til.
Årene og de livserfaringer ethvert menneske får, giver evnen til at se mere nuanceret på mange ting.

”Velkommen igen Guds engle små”, ja,
hvor var julen velkommen. Som barn forestillede jeg mig englene helt bogstaveligt
svæve op og ned ad himmelstigen omkran4

set med noder, i deres hvide vinger og kjoler. Gennem mine arbejdsår har jeg set
utallige børnetegninger udfærdiget med
megen præcision, naturligvis med glorie
over hovederne. Som voksen får tanker om
”solskinsklæderne” mig til at glæde mig
over lyset i den mørke vintertid, men også
lyset, som kaster glans over alle steder i
verden, hvor mørket hersker på mere end
én måde,
”O ganger dog ej vor dør forbi, os volder
ej den kvide”. ”Tag nu en småkage og en
kop kaffe mere, du skal ikke bære julen
ud”, sagde min bedstemor og senere min
mor. Så det siger jeg også. Lad julen blive
en glædens og fællesskabets tid, tænker jeg
nu, og lader tankerne gå til de mennesker,
som ikke kan se julen i møde med glæde
og forventning.
”Puslingene” kunne da kun være de små
børn, andres, men også mine egne. At vi
voksne også kan føle os som puslinge, var
umuligt at forestille sig som barn. De
voksne er jo i børnenes øjne dem, der kan
alt, eller det meste.
Sidste vers har altid føltes som det vigtigste for mig. ”Lad julesorgen slukkes”.
Hvad er julesorgen dog for noget? tænkte
barnet. Hvordan kunne nogen være ked af
det i julen? Som stor pige hørte jeg min far
sige, nærmest til sig selv, at nu forstod han,
hvad julesorgen betød. Hans mor var død
kort inden jul. Da forstod jeg bedre, hvad
det betød. Jeg tror, at alle voksne forstår
julesorgen. Julens højtidelighed får tankerne hen omkring dem, man har mistet,
tunge oplevelser, problemer, som synes
uløselige. Midt i glæden og lyset dukker
også mørke tanker op. I hvert fald har jeg
det sådan.
Mit ønske for alle skal derfor være, at
julen og lysene vil får sorgerne lidt på
afstand i juletiden, og at glæden og lyset
må få overtaget i alle sind og i alle hjem.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i
Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder
noget særligt for dem.

Orientering fra
Menighedsrådet
Ved Anni Waldemars alt for tidlige død har
Løgumkloster Menighedsråd mistet et
værdifuldt medlem, der gennem mange år
med stor interesse deltog aktivt i menighedsrådets arbejde. Claus Tästesen har
overtaget alle Anni’s funktioner i menighedsrådet.
Hen over sommeren har vi fået vedligeholdt og forbedret en lang række ting,
såsom: ringmuren ved kirkegården, kirkens nordgavl, gulve i kirke og kloster,
tyverialarm ved graverhuset. En del mangler endnu, bl.a. utæthed ved glasgangen og
kalknedfald fra hvælvingerne i kirken.
Indeværende års budget ser ud til at holde,
og næste års budget godkendt med en
besparelse på ca. 200.000 kr., hvilket kan
betyde, at vi må tære på kassebeholdningen.
Sognepræsten oplyste, at den indførte
”dåbspakke” er blevet godt modtaget.
Der er gang i alle udvalgene bl.a. med
Hellig Tre Kongers Fest for ældre, koncertplanen for 2007 er godkendt med bl.a.
en koncert med Poul Dissing, den 15.
marts.
Vi kan med stolthed fortælle, at vor formand Kirsten Moesgaard er blevet bedt af
kirkeminister Bertel Haarder om at indtræde i et udvalgsarbejde om folkekirkens
økonomi på lokalt plan.. Kirsten har været
en del fremme med dette problem og vi
glæder os til at høre resultatet af udvalgsarbejdet.
Knud O. Thams

DET SKER I SOGNET
Med hensyn til en afløser for pastor
Kirsten Ditlevsen er der ikke noget nyt i
skrivende stund. Der henvises derfor til
dagspressen.

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 15. januar:
Højskolelærer Annemarie Morris, Rødding: ”Til kamp mod tidsånden”.
Mandag den 12. februar på Højskolen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen: ”Hold
af, hold ud, hold fast” eller ”Husk at vande
hinandens – tørstige – kameler”.

Familiegudstjeneste
Søndag den 24. december kl. 14.00: Julefamiliegudstjeneste. På grund af det store
fremmøde opfordrer vi til, at denne gudstjeneste forbeholdes familier med mindre
børn, i særdeleshed de forreste stole og
bænke. Krybbespil med børn fra Børnehaveklassen.
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Gudstjeneste for ældre
Torsdag den 7. december kl. 10.15:
Altergangsgudstjeneste i Løgumkloster
Kirke for beboerne på plejecenter Åløkke”. Andre ældre fra byen er velkomne.

”De ni Læsninger”
Søndag den 17. december kl. 10.00:
Gudstjenesten holdes efter engelsk skik
med vekslen mellem salmer og læsninger
ved medlemmer af menigheden. Efter læsningerne er der altergang på vanlig vis.

Hellig Tre Kongers Fest
Som sidste år afvikles festen for alle over
70 år over to dage enten lørdag den 6. januar eller søndag den 7. januar kl. 16.30.
Alle får skriftlig invitation, hvoraf fremgår
nærmere detaljer.

Arrangement for konfirmander
Torsdag den 1. februar kl. 19.30:
Konfirmander og forældre fra Løgumkloster og de omliggende sogne inviteres til
sang-gudstjeneste og efterfølgende samvær i Klostersalen.

Koncerter i Løgumkloster Kirke
Lørdag den 2. december kl. 20.00:
LøgumklosterVokalensemble; Joost Schelling, harpe, og Poul Skjølstrup Larsen, dirigent. Fri entré.
Søndag den 10. december kl. 20.00:
Julekoncert med Klosterkoret under ledelse af Hans Christian Hein, Løgumkloster
Kirkes Børne- og Ungdomskor under
ledelse af Karen Lawrence og Poul Skjølstrup Larsen. Fri entré.
Lørdag den 16. december kl. 16.00:
Bach’s Juleoratorium med Sønderjyllands
Symfoniorkester. Entré.
Torsdag den 28. december kl. 20.00:
Tre kvarters festlig julemusik med Poul
Skjølstrup Larsen ved orglet. Fri entré
Torsdag den 18. januar kl. 20.00:
Poul Skjølstrup Larsen spiller orgelværker
af D. Buxtehude. Fri entré.
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Onsdag den 31. januar kl. 19.30:
Sangaften med Britta Larsen og kirkens to
organister ved klaveret. Fri entré.
Mandag den 19. februar kl. 20.00:
Karen Lawrence spiller orgelmusik af
Mendelsohn og Bach. 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.

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub
For børn fra 3 år og
opefter
Hver torsdag kl. 15.30-17.00
fra september til april.
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!
Kirsten Christensen
tlf. 7474 5185
Gunvor Sandvad
tlf. 7474 5985
Birthe Sørensen
tlf. 7474 3419

Praktiske oplysninger:

Adresser:

Børnepasning under prædikenen ved alle
gudstjenester.

LØGUMKLOSTER KIRKE:
Slotsgade 11,
tlf. 74 74 52 40 – 22 17 62 40, fax:..52 45
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, senest dagen før. 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.
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: 15/01-2007.
Stof efter denne dato bringes ikke!
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
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. 61 36 35 88. 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.
Kontortid: Mandag-fredag kl.9.30-10.00
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
Søndag den 3. december
1. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Torsdag den 7. december
kl. 10.15: Altergangsgudstjeneste for
plejecenter Åløkke.
Alle er velkomne.
Søndag den 10. december
2. Søndag i Advent
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 17. december
3. Søndag efter Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(De ni Læsninger)
Søndag den 24. december
4. Søndag i Advent/Juleaften
kl. 14.00: Thorkild Schousboe
(Familiegudstjeneste)
kl. 15.00: Wolfgang Kunkel (tysk)
kl. 16.30: Thorkild Schousboe

Søndag den 7. januar
1. Søndag efter Hellig Tre konger
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)
kl. 16.30: Thorkild Schousboe
(f. ældre)
Søndag den 14. januar
2. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen
Søndag den 21. januar
3. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Onsdag den 24. januar
kl. 20.00: Gudstjeneste med Teologisk
Pædagogisk Center.
Alle er velkomne.
Søndag den 28. januar
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Mandag den 25. december
Kristi Fødselsdag (Juledag)
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 4. februar
Septuagesima
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)

Tirsdag den 26. december
Sct. Stefansdag (2. Juledag)
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier

Søndag den 11. februar
Seksagesima
kl. 10.00: Bent Andreasen

Søndag den 31. december
Julesøndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 18. februar
Fastelavn
kl. 10.00: Vita Andreasen

Mandag den 1. januar
Nytårsdag
kl. 16.00 !!!: Thorkild Schousboe

Søndag den 25. februar
1. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Finn Rosenberg

Lørdag den 6. januar
Hellig Tre Konger
kl. 16.30: Thorkild Schousboe
(For de ældre, se omtale)

Søndag den 4. marts
2. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)
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