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Kirkeligt Arbejde
i sognet:
KFUM-spejderne
Formand: Henrik 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
Nordschleswigche Gemeinde
Pastor Wolfgang Kunkel,
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33
Forsidefoto: Lone Stidsen
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Stof
til eftertanke………….
Du kan ikke få en anden til at leve dit liv.
Søren Kierkegaard
#################################
Bøn:
Opstandne Herre.
Vi takker dig for dagens lys og det store
under. Vi ventede bare død, men du bringer
nyt liv. Vi troede du var fortabt og vort håb
knust. Men du tog fortvivlelsens sten bort
og åbnede livets kilde midt i gravens
mørke.
I dag er verden ny
I dag er alle grænser brudt
I dag kan en ny morgen begynde
for hele jorden.
Du er opstanden.
Guds kærlighed er stærkere end vi kan forstå. Opstandne Herre – lad livets kilde
flyde så alle vore dage bliver påskedage.
Pia Søgaard Hansen
#################################
Når man læser sin Bibel, så ser man jo, at
kristendommen er dér, hvor folk er helt
nede og ikke rigtig kan rejse sig selv op.
Det er dem, der beder om hjælp.
sangeren Johnny Madsen i Kristeligt
Dagblad
#################################

Påske 2007
Et af påskens vigtige ord er offer. Ordet er
latin, offerre, som betyder bære, bære
frem. Ordet er også et forkætret ord, fordi
det i den romersk-katholske kirke i middelalderen var blevet misbrugt. En del
mennesker i vore dage, især præster, af
evangelisk-luthersk observans tør slet ikke
bruge ordet af angst for at det skal blive
misforstået.
Én af mine gamle venner lærte mig, at
mis-brug ikke ophæver ret brug. Ordet
offer har vi brug for som aldrig før i en tid,
hvor det at ofre sig for nogen slet ikke
giver mening. ”Hvorfor skulle jeg ofre
mig?” kan man undertiden høre. ”Nej,
man skal stå på sin ret. Det, der er godt for
mig, er godt, fordi det er godt for mig”.
Sådan siger vi måske ikke, men i praksis
viser vi, at sådan mener en del.
Den kristne påske handler om at ofre,
om at ofre sig. Jesus Kristus ofrede sig.
Han gav sit liv, for at vi kan leve, også når
vi skal dø. Det synes mange er svært at
forstå. Frihedskæmperne gav deres liv
under 2. verdenskrig, for at andre, for at vi,
i dag kan leve i frihed. Det burde vi kunne
forstå.
Ordet offers latinske baggrund betyder
også at frembære. En af bøjningsformerne
af det ord hedder ”oblatus est”, det som er
frembåret. Og nu kan én og anden måske
se, hvor det er, jeg vil hen. De små hvide
brød, som vi får under nadveren i kirken,
kaldes for oblater. Nogen ved ikke, at ordet
oblat altså betyder det, som er frembåret.
Og hvad er det? Det er Jesu Kristi legeme
og blod, som blev frembåret på Golgathas
kors på den lange fredag.
Her har vi grunden til, at nogen ikke vil
bruge ordet offer. Den romersk-katholske
kirke havde nemlig fundet på, at når præsten frembar brød og vin, ofrede brødet og

vinen – og det betyder jo bare bærer det
frem, så gentog præsten Jesu død på korset. Og det gør vi jo ikke. Jesus Kristus
døde én gang, for snart 2000 år siden, og
én gang er nok. Men hver eneste søndag
frembærer vi brødet og vinen, ofrer brødet
og vinen, sådan, at når vi modtager brødet
og vinen, modtager vi det samme som Jesu
legeme og blod er.

I den gamle gudstjeneste var det sådan,
at når brødet og vinen blev båret frem,
samlede man også menighedens gave ind i
klingpungen i form af penge. Det gør vi
stadig hver eneste søndag i Løgumkloster
kirke. Vi ofrer lidt af vort eget, vi frembærer lidt af vores rigdom, som vi gerne vil
dele med dem, der ikke har. Ja, vi kan sige,
at i gudstjenesten ofrer vi os selv, vi frembærer os selv, ved at komme, ved at synge
med på salmerne, ved at bede med på bønnerne.
Hver eneste søndag er en påskedag. Her
kommer Jesus Kristus til stede, vi modtager Hans offer for os, og vi ofrer, frembærer, vort liv til Gud. Det er faktisk slet ikke
så svært at forstå, at påsken er den vigtigste højtid i den kristne kirke overhovedet.
Glædelig Påske 2007.
Thorkild Schousboe
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En salme
Af Efterskoleforstander Jens Peter
Rejkjær, Løgumkloster
Én af de salmer, jeg holder meget af, men
som ikke bliver sunget så meget i kirken,
er På nåden i Guds hjerte (nr. 521). Salmen er skrevet af C. O. Rosenius. Denne
svenske forfatter fik afgørende betydning
for den teologi, der kom til at præge flere
vækkelsesbevægelser i Danmark i 1800tallet.
På nåden i Guds hjerte fokuserer på det,
der til stadighed lever som en modsætning
i mennesket: Hvad kan jeg gøre og hvad
har Gud gjort? Sagen er, at du kan intet
gøre, der kan bringe dig tilbage til din skaber. Du må derhen, hvor jeg nu alene bygger min tro og salighed, er gemt i nådens
skygger. Nåden i Guds hjerte er din og min
redning. Luther stred igennem sit liv med
denne sag. I opgøret med den katholske
kirke var det et hovedanliggende for ham
at pege på: Jesus har gjort alt, for at jeg
kan blive frelst.
Menneskelivets omskiftelighed
Rosenius påpeger også det, der til stadighed er troens udfordring: Jeg føler ofte
skiften, det stadigvæk slår om, snart er jeg
rørt af Skriften, snart kold og død og tom.
Man skulle tro, at når man først fik fat i
evangeliet, var det til at fastholde som en
kostelig gave, som jeg aldrig kom i tvivl
om ægtheden og sandheden af. Men sådan
er det ikke! Vi er til stadighed placeret i
kampzonen. Kampen mellem Gud og Satan. Kampen mellem det gudvillede og det
selvskabte. Men Rosenius slår fast, at selv
om det skifter hos os, skifter det ikke hos
Gud. Han er evigt den samme og fastholder hans tilsagn om hans nåde mod os.
Den ejendom som købtes med Kristi
dyre blod, hvortil jeg engang døbtes, kun
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den er fast og god, den hviler på Guds
hjerte og på det gavebrev, som under
dødens smerte Guds søn med blodet skrev.
Nåden er indgangen til Guds rige. Det er
den nåde, du modtager ved dåb og i tro.
Her er dokumenterne, du kan tage frem:
Bibelen og din dåbsattest. Dokumenter,
der er underskrevet med blod – med Kristi
blod. Dokumenter, der ikke kan brænde.
Dokumenter, hvis underskrift man ikke
kan fjerne. Det står fast.
Guds gave
Rosenius peger i salmen på det vigtigste af
alt: At Gud har gjort alt, for at jeg kan blive
frelst. På trods af mine mislykkede forsøg
på at blive god/god nok, på trods af de
omskiftelser, der er i mit liv og på trods af
de manglende følelser for det, Han har
gjort. Det, Han har gjort, er nok – for tid
og evighed. Samtidig er nådens udfordring
til os, at den kun gælder for dem, der i tro
modtager indholdet: Evangeliet om, at den
nåde, Gud rækker os i Kristus, frelser og
giver evigt liv.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i
Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder
noget særligt for dem.

Bistandspræst
til Løgumkloster
Fra den 1. januar har sognepræst Heine
Holmgaard, Bedsted, været udpeget af
biskoppen til at yde bistand til betjeningen
af Løgumkloster sogn med en beskæftigelsesgrad af 25%. Denne ordning er gældende indtil videre
Vi byder Heine
Holmgaard velkommen til arbejdet i Løgumkloster, hvor det
foreløbigt er aftalt, at
Heine Holmgaard skal
have op til 12 gudstjenester om året og i
øvrigt hjælpe til med
de kirkelige handlinger i form af begravelser, nogle bryllupper og plejehjemsgudstjenester.
Vi glæder os til samarbejdet med Heine
Holmgaard.
Thorkild Schousboe

Tilbageblik
over korets arbejde i 2006.
Som forældre til et medlem af ungdomskoret ved Løgumkloster Kirke, vil jeg her
fortælle lidt om korets aktiviteter i 2006.
Der har i årets løb været mange gode
oplevelser, men studieturen til England i
sommerferien må nok betegnes som årets
højdepunkt for koret. – Nogle dage i Cambridge med bl.a. besøg på et college, overværelser af Even Songs i forskellige kirker, en formiddag med undervisning og
ikke mindst shopping. Som afslutning på
turen var der to dage i London, og her var
der bl.a. plads til, at koret gav en lille kon-

cert i Covent Garden – rundtur i byen og
den sidste aften stod der musical på programmet. En rigtig god fælles oplevelse.
Koret har i årets løb også givet og medvirket ved flere koncerter. Som afslutning
på året var både børne- og ungdomskoret
på en endags tur til Hamborg. Her medvirkede korene ved den nordiske julekoncert
i Hauptkirche St. Michaëlis. Igen en rigtig
god dag.
Der skal lyde stor ros til de to organister
Poul Skjølstrup Larsen og Karen Lawrence for deres store faglige og sociale
engagement i korarbejdet.
De har formået at opbygge et rigtig godt
kor og samtidig skabe en meget positiv
stemning blandt kormedlemmerne. - Det
er kombinationen af, at der læres noget og
samtidig er plads til lidt sjovt, som gør, at
de unge mennesker onsdag efter onsdag
har lyst til at komme til korprøve.
Kirsten Winther Lausten

25 års jubilæum
Den 4. februar fejrede
Løgumkloster menighed kirketjener Povl
Søndergaard ved en
reception på Refugiet
efter højmessen i kirken. Den 1. marts
havde Povl Søndergaard været ansat 25 år
ved Løgumkloster kirke som kirketjener,
men han begyndte allerede 1. februar. Her
fra redaktionen ønsker vi til lykke med
dagen og siger tak for 25 års dygtig tjeneste ved kirken, og de sidste år også som
formand for Danmarks Kirketjenerforening.
Thorkild Schousboe
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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.
PROGRAM:
Onsdag den 14. marts:
Forfatteren Ib Michael: ”Liv og rejser”.

Ældres Eftermiddag
Onsdag den 21. marts kl. 14.30:
Bodil og Thorkild Schousboe fortæller og
viser billeder fra en rejse i februar til
Indien og Bangladesh. Kaffe. Alle er velkomne i Konfirmandstuen, Storegade 7.
Bodil og Thorkild Schousboe

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

Påskelørdag
Lørdag den 7. april kl. 23.00:
Påskenatsgudstjeneste efter oldkirkeligt
forbillede. Prædikant og Liturg: Thorkild
Schousboe.

Fællesmøde på Højskolen
Tirsdag den 17. april kl. 19.30: Fhv. højskolelærer og præst Holger Lissner, Strib:
”Fra jøden til astrologen – de religiøse
spor i slægten”. Alle er velkomne.

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub

Koncerter i Løgumkloster Kirke

For børn fra 3 år og
opefter

Torsdag den 15. marts kl. 19.30: Koncert
med Poul Dissing, sang, Iver Kleive, orgel
og Knut Reiersrud, guitar. Nyfortolkning
af Grundtvig. Entré kr. 150,00.
Fredag den 6. april kl. 16.00:
Passionskoncert med Løgumkloster Vokalensemble under ledelse af Poul Skjølstrup
Larsen, Fri entré.
Torsdag den 19. april kl. 19.30:
Orgelkoncert med Poul Skjølstrup Larsen.
Fri entré.
Tirsdag den 24. april kl. 20.00:
Trekors festival med Ribe Domkirkes
Ungdomskor, Trinitatis Kirkes Ungdomskor, Fredericia og Løgumkloster Kirkes
Ungdomskor. Musik af Britten, Reinberger og Jesper Madsen. Fri entré.
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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:
Børnepasning under prædikenen ved alle
gudstjenester.
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 16/04 - 2007.
Stof efter denne dato bringes ikke!
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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
Heine Holmgaard
Kirkegade 27, Bedsted
tlf. 74 77 72 37. E-mail: heih@km.dk
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 25. februar
1. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Finn Rosenberg

Søndag den 15. april
1. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Heine Holmgaard

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

Søndag den 22. april
2. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Solveig Paabøl Andersen,
Hostrup (konfirmation med
Friskolen)

Søndag den 11. marts
3. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 18. marts
Midfaste
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 25. marts
Mariæ Bebudelses dag
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 1. april
Palmesøndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Torsdag den 5. april
Skærtorsdag
kl. 19.00: Gunnar Kasper Hansen
Fredag den 6. april
Langfredag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Lørdag den 7. april
Påskelørdag
kl. 23.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 8. april
Påskedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Mandag den 9. april
2. Påskedag
kl. 10.00: Bent Andreasen
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Søndag den 29. april
3. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Fredag den 4. maj
Store Bededag
kl. 9.00: Thorkild Schousboe (konf.)
kl. 11.00: Thorkild Schousboe (konf.)
Søndag den 6. maj
4. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 13. maj
5. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Torsdag den 17. maj
Kristi Himmelfærds dag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 20. maj
6. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 27. maj
Pinsedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Manden den 28. maj
2. Pinsedag
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen

