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Kirkeligt Arbejde
i sognet:
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
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………….
Jeg er så splittet.
Jeg vil så meget.
I alting søger
jeg kun mit eget.
Lær mig at følge
min skabers vilje
som himlens fugle
og markens lilje
Mit liv blev bittert
af det jeg ville.
Af trods og vantro
blev verden lille.
Lær mig at følge
min skabers vilje
som himlens fugle
og markens lilje.
Jeg blev Guds skabning
ved døbefonten.
Han spænder om mig
som horisonten.
Lær mig at følge
min skabers vilje
som himlens fugle
og markens lilje.
Johannes Møllehave
#################################
Gud er der også på de grå dage
de grå dage er også Guds
Henning Schjørring
#################################
Tro er intet system,
men tro er spænding, kamp, liv
Kaj Munk

En salme
Af Mille og Per Gammelgaard Poulsen,
Løgumkloster
Når vi lytter til morgenandagten på P2, og
det gør vi hver morgen, så glæder vi os
altid, hvis man begynder med en morgensalme. Bliver Thomas Kingos indholdsrige
”Nu rinder solen op af østerlide” annonceret (nr. 743), så lyder det fra en af os: ”Så,
nu kommer vores salme!”.
Vi ved ikke, om Kingo har været i Norge,
men vi tror det. Norge og Danmark var jo
eet rige på hans tid. Vi har flere gange
været præstefolk under vikartjenesten i
Nordnorge, og vi har oplevet, at ”klippens
top og bjergets side” bliver farvet gyldne,
når solen står op. Og det syn løfter en opad
og skaber glæde og sang i sind og tanke.
Med den glæde og sang skabes tak og tro,
og med troen og takken skabes visheden
om, at vi må leve denne nye dag inde
under Guds nåde, som er utallig som
sandskornene og vanddråberne i det dybe
hav!
Salmens fire første vers er en bekendelse, de tre sidste vers en bøn. I bekendelsen
takker digteren for beskærmelse af ham og
hans kære, i liv og i død. Så kan han gå ind
til den nye dag med frimodighed; for han
ved, at Gud vil bevare ham og hjælpe ham
med at leve sit liv i tillid og tjeneste der,
hvor Gud har sat ham.
Men livet er ikke lutter glæde og sang!
Derfor har vi brug for at gå den bønnens
vej, som de sidste tre vers giver os anvisning på. Guds faderhånd og Guds velsignelse har vi brug for hver dag. For der er
meget ondt i den verden, vi skal leve i. I os
selv er vi svage. Derfor må vi bede Gud
værne os mod det, der kan gøre os blinde,

at vi ikke har øje og sind for det, der hører
Guds rige til.
Kingo slutter sin salme med at bekende,
at selvom vi er svage er vi kendt af Gud. Vi
har oplevet det ”tilforn”, at Gud kan og vil
gribe ind, når det tunge og svære ramte os
små mennesker. Vi må slutte disse tanker,
som ”vores morgensalme” har skabt, med
Kingos ord i vers 7: ”Min sjæl, hvad vil du
mer? Lad Gud kun råde!”
Salmen var oprindelig på 16 vers; men vi
har bevaret den væsentligste del i vor salmebog.

Hvor er evangeliet i denne salme? Hvor
er Jesus Kristus? Navnet er der ikke; men
vi møder det i andre af Kingos ”morgensuk”, som han kalder nogle af disse salmer. Og vi møder det i billedet af solens
opgang, ligesom det lyder 100 år senere i
Ingemanns ”I østen stiger solen op: Den
spreder guld på sky, går over hav og bjergetop, går over land og by!” Kernen i disse
morgensalmer er budskabet om Ham, der
sagde (Johs. 8,12): ”Jeg er verdens lys.
Den, som følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys!” Og der, i
livets lys, der ser vi ret Guds gaver:
Beskærmelsen, frelsen og friheden, nåden
og tilgivelsen!
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i
Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder
noget særligt for dem.
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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:
Bemærk dato!! Onsdag den 29. august:
I Kapitelsalen:
Koncert og præsentation af den særlige jødiske klezmer-musik og dans.
Mandag den 15. oktober:
Forfatteren Knud Sørensen: ”Hjemstavn
og valgstavn”.
Mandag den 19. november:
En aften med Ethisk Råd, herunder en
video om det nye med kunstige organer.

Ældres Eftermiddag
Onsdag den 26. september kl. 14.30:
Tidl. forstander Wolfgang Dibbern, Løgumkloster: ”Overfald på nationale mindesmærker”. Kaffe. Alle er velkomne i
konfirmandstuen, Storegade 7.
Bodil og Thorkild Schousboe

Spillemandsgudstjeneste
Onsdag den 21. november kl. 20.00:
Sammen med Højskolen arrangeres denne
offentlige gudstjeneste, hvor musikken leveres af et spillemandsorkester, og sanger
og organistparret Betty og Peter Arendt
medvirker. Liturg: sognepræst Thorkild
Schousboe

Familiegudstjenester
Søndag den 7. oktober kl. 10.00:
Ved høstgudstjenesten opfordres børnene
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til at medbringe blomster eller lidt frugt,
som kan bæres ind ved gudstjenestens
begyndelse. Efter gudstjenesten kaffe/
sodavand.

Løgumkloster Kirkes Børneklub
Sæsonen begynder efter sommerferien
torsdag den 6. september kl. 15.30 i konfirmandstuen, Storegade 7. Alle børn fra 3
år og til Minikonfirmandalder er velkomne.
Gunvor Sandvad, Birte Sørensen og Kirsten Christensen

Koncerter i Løgumkloster Kirke
Torsdag den 6. september kl. 20.00:
Koncert med Margit Lykke Christiansen,
sopran, Eva Østergaard, fløjte og MarieLouise Langlais, orgel. Musik af den franske komponist Jean Langlais. Fri entré.
Søndag den 16. september kl. 16.00:
Koncert for to orgelpositiver og firehændigt orgelmusik på det store orgel med
organisterne Lasse Toft Eriksen og Poul
Skjølstrup Larsen. Fri entré.
Onsdag den 3. oktober kl. 20.00:
Koncert med Vor Frelsers Kirkes kor,
Esbjerg og sopranen Anne Mette Balling.
Dirigent: Mikkel Andreassen. Orgel:
Lasse Toft Eriksen. Musik af Peter Møller.
Fri entré.
Lørdag den 6. oktober kl. 20.00:
Kammerkoret Dorimus, Aalborg. Fri entré.
Tirsdag den 9. oktober kl. 20.00:
Koncert med sangeren Helene Blum.
Orgel: Poul Skjølstrup Larsen. Nordiske
Folketoner. Fri entré.

Fredag den 26. oktober kl. 20.00:
Nordschleswigsche Musikvereinigung.
Entré.
Lørdag den 3. november kl. 19.30:
Madrigalchor Kiel. Fri entré.
Søndag den 4. november kl. 16.00:
Løgumkloster Vokalensemble: Gabriel
Fauré: Requiem. Dirigent: Poul Skjølstrup
Larsen. Fri entré.
Onsdag den 14. november kl. 19.30:
Sangaften under ledelse af Britta Larsen.
Klaver: Karen Lawrence og Poul
Skjølstrup Larsen. Fri entré.
Lørdag den 1. december kl. 20.00:
Adventskoncert, 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.

#################################

Husk Høstgudstjenesten
søndag d. 7. oktober
kl.10.00 for store og små
################################

Løgumkloster
Kirkes
Børneklub
For børn fra 3 år og
indtil Minikonfirmand
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:
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: 22/10-2007.
Redaktion: Kirsten Stidsen, K. O. Thams
og Thorkild Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager
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Bliver enhver salig i sin
egen tro?
Af sognepræst Thorkild Schousboe
En stor del af den danske befolkning ville
svare ja til ovenstående spørgsmål. For
mange kan den ene religion være lige så
god som den anden – eller lige så dårlig.
Salig betyder lykkelig, og med den
betydning er det noget sludder. Jeg kender
en del mennesker, der har kastet sig ud i al
verdens mærkelige ting på det religiøse
supermarked og er blevet særdeles ulykkelige. Det kommer nemlig som en stor overraskelse for de fleste danskere, at det med
religion faktisk virker.
For en del år siden kastede mange unge
sig ud i det som blev kaldt ”ånden i glasset”. Og mange fik en grim oplevelse. Det
virkede faktisk! I min tid som præst i
Aalborg husker jeg konfirmander, der blev
syge i sindet, fik angstanfald og sågar forsøgte selvmord. Mennesker har oplevet,
hvordan de er kommet i kontakt med den
åndelige verden, og det har ikke altid
været positivt.
Et gammelt ordsprog siger: ”Hvis du ved,
hvad du gør, er du salig!” Mange ved ikke,
hvad de gør og bliver aldeles usalige.
Hvordan er vi kommet i den situation?
I det moderne samfund er de fleste autoriteter brudt ned. Og det er både godt og
dårligt. Blandt autoriteterne der er faldet,
er også troen på en Gud eller magt, der står
over mennesket. I religion, moral og ethik
er mennesket selv blevet autoritet. ”Hvad
der er godt for mig, er rigtigt for mig!” –
”Man skal lytte til sin indre stemme, og
finde ud af, hvordan man føler for det”. –
”Hvis det ikke siger mig noget, så gider jeg
ikke beskæftige mig med det” – ”Hvad er
sandhed?” – Det ene kan vel være lige så
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godt som det andet?” – ”Jeg skal realisere
mig selv.” – ”Husk, at du skal tænke positivt, du skal udvikle dig selv, trække på
dine indre ressourcer.”
Præster og profeter er blevet erstattet af
terapeuter, trænere, coaches, konsulenter,
etik- og etiketterådgivere og personlige
managere, som kan rådgive dig om, hvad
der godt for dig. Vores samfund er blevet et
terapeutisk samfund. Alle behandler alle.
Og enten er vi hinandens redskaber, terapeuter, eller – som oftest – hinandens forhindringer, som må skubbes til side, for at
vi selv kan komme frem. Samfundet er
blevet rammen om det enkelte menneskes
søgen efter mening i dets liv.
Religion og mening
Sådan er det også blevet på det religiøse
marked. Den enkelte søger efter det, der
kan give mening for vedkommende, og
den mening tror mange skal findes ved at
søge indad, finde meningen i sig selv. ”Jeg
skal se, hvad jeg føler for det”. Og derfor
tager vi lidt hist og pist: Lidt re-inkarnation, lidt teosofi, lidt healing, lidt kraniosakral terapi, lidt skæbnetro, lidt tarokkort, lidt Jesus, lidt Gud, lidt shamanisme,
lidt claire-voyance, lidt spiritisme – og
endelig er vi jo stadig medlemmer af
Folkekirken og kalder os ved højtidelige
lejligheder for kristne. Som mange udtrykker det: ”Hvis Folkekirken lod sig modernisere lidt og indoptog og bød alle disse
nye strømninger velkommen, så ville det
nok stå bedre til? Hvad skulle forhindre, at
alle disse ting kunne forenes og dermed
svare på det moderne søgende menneskes
behov?”
Sandhed og løgn
Det er her det indledende spørgsmål bliver interessant. Nej, enhver bliver ikke
salig i sin egen tro. Der er stadig forskel på

sandhed og løgn. Det er her, vi i kirken forbliver gammeldags. Det er ikke ligegyldigt, hvad man tror på. Alle de mange religiøse tiltag virker, og derfor skal man vide,
hvad man gør. Meningen med menneskets
liv kommer ikke indefra. Meningen kommer udefra, fra den Gud, som har skabt os.
Og når vi ikke kan finde den, så skal vi
ikke søge indad, hvor vi blot opdager vores
egen tomhed eller vores egen egoisme,
hvor det gælder om at realisere sig selv, og
hvor de andre står i vejen for det. I kristendommen hedder meningen Jesus Kristus,
og ikke noget andet. Derfor kan kristendom ikke blandes sammen med al slags
religiøs søgen eller optagethed. Man kan
ikke både være hindu, buddhist, shaman,
teosof eller hvad man nu er – og så kristen.
Det er som ild og vand, for det har hver sit
udgangspunkt.
Kristendom
Kristendom er en fællesskabs-religion.
Hvor den moderne religiøsitet har sit
udgangspunkt i individet selv – ”hvad er
godt for mig?” – så har kristendommen sit
udgangspunkt i medmennesket – ”hvad er
godt for mit medmenneske?” Det er ikke
muligt at have et forhold til Gud uden om
sit medmenneske. Det er forholdet til dine
medmennesker, der bestemmer dit forhold
til Gud.
Det er ikke populært i vore dage. Det var
det ikke på Jesu tid, og det er det ikke i
dag. Men man skal ikke lave det om, for at
tilpasse sig ”tidsånden”. Så ryger barnet
ud med badevandet. Og det er måske det,
der er ved at ske i det mest egoistiske af
alle samfund, hvor du er din egen lykkes
smed, og din næste er den største hindring
for din lykke.
Kristendom er en person, Jesus Kristus,
som sagde om sig selv: ”Jeg er vejen,
sandheden og livet”. Det er Han stadig!

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. 74 83 41 64
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 26. august
12. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 4. november
Alle Helgen
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

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

Søndag den 11. november
23. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 9. september
14. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 18. november
24. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen

Søndag den 16. september
15. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard

Onsdag den 21. november
Gudstj. i samarbejde med Højskolen
kl. 20.00: Spillemandsgudstjeneste

Søndag den 23. september
16. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 30. september
17. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 2. december
1. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)

Torsdag den 4. oktober
Gudstjeneste med TPC, offentlig
kl. 19.30: Folkegudstjeneste
Søndag den 7. oktober
18. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(Familie- og Høstgudstjeneste,
kaffe)
Søndag den 14. oktober
19. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard

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.”

Søndag den 21. oktober
20. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Båndservice
Ved henvendelse til sognepræsten kan
man låne optagelse af søndagens gudstjeneste.

Søndag den 28. oktober
21. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Fotografering
og videooptagelser ved gudstjenester og
kirkelige handlinger er ikke tilladt.
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