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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: Gunvor Sandvad
Slotsgade 3A, Lgkl. tlf 74 74 59 85
Indre Mission (Missionshuset)
Formand: P.A. Martinussen
Fasanvej 27, Lgkl. tlf. 74 74 39 77

Stof
til eftertanke………….
Det er bedre at tage fejl ved at tale
end at tage fejl ved at tie.
Aldrig, aldrig spørge, om det nytter,
bare, om det er sandt.
Kaj Munk
#################################

Luthersk Mission
Erik Sode Nielsen
Munkeparken 55, Lgkl. tlf. 74 74 46 10

Til Glæden
Hvad er grunden til, at glæde
overalt sig baner vej,
og mærkværdigt er til stede,
livet er jo ikke leg?

KLF, Kirke & Medier
Arne Andersen
Krusåvej 7, Lgkl. tlf. 74 74 48 52

Selv når modgang sindet binder,
pibler glæden frem på ny.
Efter regnen altid finder
solens stråler frem bag sky.

Y’s Men’s Club
Martin Christensen, Lundbyesvej 42,
Bedsted, tlf. 74 77 71 54

Sagen er, at livets Skaber
altid får det sidste ord,
sorg og surhed mod ham taber,
livets sejr i ham bor.

Undervisnings- og kulturinstitutioner

Vi bliver aldrig ladt tilbage,
det er barnedåbs besked.
Han er hos os alle dage,
ja, selv ind i evighed.

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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Derfor lad os elske livet,
det er dåbens perspektiv,
og fordi vi fik det givet,
blir det rigt – vort gode liv
Store ord gør let forlegen;
men i tak til livets Gud
”lige ud ad landevejen”
kan vi leve muntert ud.
Gunnar Jensen

En salme
Højskolelærer Aksel Krogslund Olesen,
Løgumkloster
Jeg spurgte for år tilbage på et af mine salmekurser på Højskolen om hvad, der gør
en god salme? Hele tavlen blev fyldt af
gode og velmenende forslag, indtil en
ældre dame rejste sig nede bagved og
sagde: ”En god salme er for mig én, jeg
lærte som barn!” Det siger i al sin rigtighed noget om tid, tradition og forankring. I
så fald skulle jeg vælge et par traditionelle
salmer, som f.eks. ”I al sin glans ...”, som
jeg sang solo for hele klassen i 3. klasse
eller ”I Østen stiger solen op ...”, som blev
sunget stående til indledning på hver regnetime hos frk. Thomsen. Jeg har nemlig
været så heldig at få salmerne ind ved
familiesammenkomster, til gudstjenester,
til FDF og i skolen og de har fulgt mig hele
min voksentid.
Af nyere salmer synes jeg Lisbeth S.
Andersens salmer står stærkt og fornyende. Sten Kaalø, Jens Rosendal, Holger
Lissner og Inge H. Aarestrup er andre gode
og nutidige salmedigtere. Når jeg så alligevel vælger Gunnar Jensens ”Til Glæden”
(se foregående side) – som nogle med
rette kunne sige slet ikke er en salme – er
det af flere grunde. Her formår digteren i
et fint poetisk sprog – uden fremmedord,
modeord og behov for baggrundsviden –
at beskrive det forunderlige i, at vi i det
hele taget lever og kan glæde os, selvom
livet til tider kan være svært og er til stadig
kamp. Gunnar Jensen brugte som forlæg
tegneren Herluf Jensenius’ tegning af den
lille dreng, der holder sin far i pegefingeren og skal ”lige ud ad landevejen”. Og
livets landevej er som bekendt ikke spor

lige; vi kender den ikke selv og magter
ikke at bestemme alt selv. Vejen er snoet
og der er skjulte steder, vi absolut ikke
kender på forhånd og heldigvis for det.

Jensenius skriver under sit billede: ”Den
tidligt faderløse vandringsmand valgte
nemlig sidenhen – i frygt for farer, i tvivl
om vej – en faderhånd at holde sig til.
Dette blev min livskunst ... Jeg takker Gud
for livet. Det var morsomt at leve!”.
Oprindelig er digtet på 3 store vers til
Beethovens storslåede melodi fra 9. symfoni. Jeg syntes melodien var for voldsom
i forhold til teksten. I efteråret 2003 kom
en ny melodi til mig; jeg spillede og sang
den for Gunnar og han blev rørt og glad.
Gunnar Jensen skrev den til sin yngste
søns konfirmation for længe siden og vi
har i min familie brugt den flere gange og
vil bruge den fremover til konfirmation,
dåb og andre større højtideligheder. Ideen
er hermed givet videre.
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i
Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder
noget særligt for dem.
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LØGUMKLOSTER KIRKE

SOMMERKONCERTER
4. juli - 22.august 2007
Onsdag den 4. juli kl. 20.00
EVA ØSTERGAARD, fløjte
POUL SKJØLSTRUP LARSEN, orgel
Værker af Bach

Onsdag den 11. juli kl. 20.00
METTE LYSHØJ ULRIKKEHOLM, sopran
POUL SKJØLSTRUP LARSEN, orgel
Værker af Purcell, Schütz og Bach

Onsdag den 18. juli kl. 20.00
Niels Jørgen Tranberg, bas
Søren Storm Larsen og Hanne Askou, violin
Trine Klüver Møller, cello
Lasse Toft Eriksen, orgel
Musik af Bach, Telemann og Händel

Onsdag den 25. juli kl. 20.00
KAREN LAWRENCE, orgel
Orgelmusik fra romantikken

Onsdag den 1. august kl. 20.00
DET SØNDERJYSKE VOKALENSEMBLE
Karen Lawrence, orgel
Poul Skjølstrup Larsen, dirigent

Onsdag den 8. august kl. 20.00
THOMAS JENSEN, fløjte
PETER LANGBERG, orgel
Musik af Alain, Bach, Langlais og Martin,

Onsdag den 15. august kl. 20.00
CAROLYN SCHUSTER FOURNIER, orgel
Tre toccataer af Johann Sebastian Bach

Onsdag den 22. august kl. 20.00
VIA ARTIS KONSORT
Stjernevejen - Spansk musik fra middelalder og renæssance

Entré kr. 40/€6 - børn og unge under 18 år gratis
Nærmere oplysninger på tlf. 74745240 eller www.loegumkloster-kirke.dk
ANDRE KONCERTER:

Søndag den 10. juni kl. 16.00
St. Michaelis Kirkes Ungdomskor, Hamborg
Løgumkloster Kirkes Børne – og Ungdomskor
Fri entré

Fredag den 22. juni kl. 20.00
Kammerkoret Broccoli
Lotte Smith-Petersen, dirigent
Fri entré
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Orientering
fra menighedsrådet

Der findes kun
gratis kærlighed

2007 ser ud til at blive et stilfærdigt år,
hvad angår store projekter. Forskellige
vedligeholdelsesopgaver står for døren,
men generelt står det godt til.
Arbejdstilsynet har aflagt det obligatoriske besøg og var godt tilfreds. Der har
været syn med provst og arkitekt og sammen med menighedsrådet er der peget på
forskellige arbejder ved kirken, præstegården, konfirmandstuen og kirkegården.
Vi har fået nye læderhynder i Kapitelsalen og fået opsat håndløber ved trappen
ned til Kapitelsalen. Koncertudvalget har
haft en vellykket koncert med Poul
Dissing og der er igangsat et samarbejde/venskab med et kor fra Tyskland.
Bænkeudvalget har et par gange haft
besøg af arkitekterne, som skal komme
med forslag til nye bænke. De første skitser håber udvalget at have allerede i indeværende år.
Regnskabet for 2006 er nu afsluttet og
udviser et underskud på ca. 320.000 kr,
som dækkes af kassebeholdningen.
Menighedsrådet har besluttet at støtte et
projekt med Gadebørn i Afrika. Der skal
bruges 275,- kr. pr måned, som vil blive
indsamlet ved søndagens kollekt. Endvidere har menighedsrådet nedsat en
arbejdsgruppe, der skal prøve at pege på
opgaver, hvor menighedens medlemmer
mere kan inddrages, f.eks. Børneklub,
Kirkekaffe, børnepasning under gudstjenesten, men også nye opgaver, hvor andre
end menighedsrådets medlemmer kan inddrages. Mere om det senere.
Knud O. Thams

Jeg siger igen til dig:
Lykken har ikke meget at gøre
med rigdom og ejendom.
Lykken kommer aldrig
pr. check eller girokort.
Du kan købe underholdning
og fritidsfornøjelser;
men et tilfreds og ubekymret hjerte,
som udelukkende giver dig glæde,
når du ellers har alt,
det kan du ikke købe,
aldrig og ingen steder.
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Det er ubetaleligt!
At råbe ”forår”!
At råbe ”solskin”!
At lade sig fange
af lyset, dette mirakel,
- og af livet.
Se lærken,
hvordan den syngende svinger sig højt på
himlen.
Ved du hvorfor?
Fordi den ikke skal betale husleje.
Se op mod himlen og syng,
fordi solen skinner gratis for dig!
Jeg kan lide den,
der selv ved,
at han ikke ved alt,
og som ikke skjuler det.
Jeg kan ikke lide nogen
af de selvglade,
som ikke er rare mennesker
og bestemt ikke er trofaste venner.

Jeg kan lide den,
der erkender sin begrænsning
og sine svagheder,
og som tålmodigt kan leve med det.
Fra ”Giv glæden en chance”
af Phil Bosman.

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.
”Løgumkloster Kirke” udkommer 4
gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 16/7-2007.
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
E-mail: lgk.kirkegaard@mail.dk
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
Mandag den 28. maj
2. Pinsedag
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen

Søndag den 5. august
9. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 3. juni
Trinitatis el. Hellig Trefoldigheds søndag
kl. 10.00: Heine Holmgaard (kaffe)

Søndag den 12. august
10. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 10. juni
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen

Torsdag den 16. august
Kloster-Markedsgudstjeneste
kl. 21.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 17. juni
2. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard

Søndag den 19. august
11. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard

Søndag den 24. juni
3. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Bent Oluf Damm

Søndag den 26. august
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 1. juli
4. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 2. september
13. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Søndag den 8. juli
5. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Børnepasning
under prædikenen ved alle gudstjenester.

Søndag den 15. juli
6. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 22. juli
7. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 29. juli
8. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

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.

