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Dei

Kirkeligt Arbejde
i sognet:
KFUM-spejderne
Formand: Susanne Petersen
Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96

Stof
til eftertanke………….
Tænk engang!!!

KFUM og KFUK på Vesteregnen
Formand: Gunvor Sandvad
Slotsgade 3A, Lgkl. tlf 74 74 59 85

Hvis vi så på verden, som et sted, hvor der
kun var en landsby med præcis 100 mennesker, ville den se cirka sådan her ud:

Indre Mission (Missionshuset)
Formand: P.A. Martinussen
Fasanvej 27, Lgkl. tlf. 74 74 39 77

Der ville være:
57 Asiater
21 Europæere
14 fra Nord- og Sydamerika
8 Afrikanere

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
Adolf Petersen, Nørregade 31,
Løgumgårde, 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 Matthias Alpen
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33
Forsidefoto: Lone Stidsen
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52 ville være kvinder
48 ville mænd
70 ville være ikke-hvide
30 ville være hvide
70 ville være ikke-kristne
30 ville være kristne
89 ville være heteroseksuelle
11 ville være homoseksuelle
6 mennesker ville have 59% af hele verdens rigdom – og alle 6 ville være fra
USA.
Hvis du vågnede op i morges, og følte dig
mere rask end syg, så er du mere heldig
end den million mennesker, som ikke
overlever denne uge.
Hvis du kan læse denne artikel, så er du
heldigere stillet end 2 milliarder i denne
verden – som slet ikke kan læse.
#################################

Tag ansvar for eget
juletræ
Sådan fangede mit øje engang en overskrift i et blad. Artiklen var skrevet af lederen af Kirkens Korshær, Bjarne Lenau
Henriksen. Han skrev sådan:
”Det stod selv i avisen den anden dag:
Tag ansvar for eget juletræ! Jeg tænkte, at
nu strammer de den da for alvor. Ikke nok
med at vi skal tage ansvar for egen læring,
egen sundhed, egen omsorg, egen lykke,
eget liv. Nu skal vi også tage ansvar for
eget juletræ. Hvor går grænsen? Der må da
være noget i vort eget liv, man ikke skal
tage eget ansvar for.

Under overskriften var der en artikel
om, at juleramte familier anbefales at tage
ud i juletræsreservater og fælde lige præcis
det juletræ, de synes bedst om. Så er de
sikre på at få det, som de vil have det. Og
det er vigtigt i dagens individualiserede
samfund, hvor vi er os selv nok og nærmest: At få det, som vi hver især vil have
det.”
Bjarne Lenau Henriksen fortsætter:
”Sproget afslører tidsånden. ”At tage ansvar” er blevet et moderigtigt udtryk. Det

skyldes, at der i de senere år er gået møl i
ansvaret. Ansvar er nemlig ikke længere
noget, vi bare har. Det er noget vi tager.
Der var engang, da Gud blev menneske.
En stjerneklar nat dukkede Han op som et
nyfødt eksemplar af sit eget skaberværk.
På denne lidt aparte guddommelige måde
levede Han sit himmelske skaberansvar
helt ud og helt ned i den mindste jordiske
detalje. I dette menneskebarn kom Gud til
verden med et grænseløst ansvar for det
liv, Han selv havde sat i gang.
Han lod ikke ansvaret stoppe ved fødslen. Han lod det gennemleve et helt menneskeliv under alle forhold, selv de værst
tænkelige, også døden. Det ansvar, Gud
har for sine skabninger, er kærlighed,
barmhjertighed og tilgivelse praktiseret i
kontinuerlig betingelsesløs solidaritet.
Gud kan ikke lade mennesker være i
fred. Med indædt tålmodighed holder Han
os fast på, at kærligheden mellem mennesker er livets allerstørste ansvar og mulighed, at kærligheden binder og forpligter, at
kærligheden knytter de stærkeste bånd
mellem mennesker og giver livet mening,
dybde og glæde. Den kærlighed er ikke
noget, vi kan tage ansvar for. Den kommer
fra Gud og ligger dybt indlejret i vort liv
før alt andet. Den påfører os et uudsletteligt og uoverskueligt ansvar for livet.
Kærligheden hedder Jesus Kristus. Og
Han er med os alle dage, ind til verdens
ende”.
Med disse ord af Bjarne Lenau Henriksen vil redaktionen ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår 2008. Det kan godt
være, at vi for en stund skal glemme det
med juletræet og ansvaret for det også, og
så høre det glade budskab om, hvor ansvaret i grunden kommer fra og hvem og hvad
det retter sig imod.
Thorkild Schousboe Laursen
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En salme
Af Refugiemedarbejder Gunvor Sandvad
Guds fred er glæden i dit sind,
når morgenlyset vælder ind,
når nattens drømme svinder hen,
og livet synes godt igen.
Det er nr. 678 i salmebogen, som begynder
sådan. Salmen er skrevet af Holger Lissner
i 1983 og den fortæller om, hvordan Gud
giver os sin fred midt i vores hverdagsliv.
Freden gør godt, ligesom morgenlyset
efter en søvnløs nat.
Guds fred kommer som en glædelig
overraskelse, når vi mindst venter det. Det
kan være, at vi pludselig får øje på en vej
frem og får mod til at gå den:
Guds fred er styrken i det ord,
der søger dig indtil du tror,
at det som ser umuligt ud,
dog er en mulighed for Gud.
Guds fred er sangen i dit blod,
når kærligheden gir dig mod
og lyst og kraft og overskud,
så du formår at holde ud.
Guds fred er også Guds tilgivelse, som
gør, at vi kan komme videre på trods af
nederlag og skyld:
Guds fred er løftet på den dag,
hvor du har lidt dit nederlag,
men Kristus kommer ind til dig
og siger mildt: Din skyld tar jeg.
Man behøver ikke føle fred og harmoni i
sindet for at erfare Guds fred. Midt i mørket, med sorg og fortvivlelse overalt,
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baner Gud sig vej og giver trøst og håb,
der bærer os igennem mørket:
Guds fred er trøsten i dit savn,
når sorgen tager dig i sin favn,
et stædigt håb, der tror og ved,
vi lever i Guds evighed.
Guds fred er lyset i den nat,
hvor døden griber i dig fat,
men Kristus bryder ind med sit:
Giv slip for dette barn er mit!
Guds fred er ikke en følelse eller en ressource i os selv. Guds fred kommer fra
Gud. Derfor slutter salmen med den bøn:
Kom, Jesus Kristus, kom herind,
og giv mit trætte, bange sind
den fred, jeg kun kan få af dig,
og som du selv har lovet mig!
Redaktionen af Kirkebladet beder forskellige i
Løgumkloster fortælle om en salme, der betyder
noget særligt for dem.

Orientering
fra Menighedsrådet
Ved menighedsrådsmødet den 30. august
meddelte sognepræst Thorkild Schousboe,
at han ønsker at gå på pension i begyndelsen af 2008. Meddelelsen kom som en
overraskelse for Menighedsrådet. Alle
havde regnet med, og håbet på, at hans
pensionering ville ligge flere år ud i fremtiden. Vi respekterer og har fuld forståelse
for hans beslutning. Vi er glade for, at vi
får det at vide i så god tid.
Menighedsrådene har fået påbud om, at
kirkepersonalet ikke må medvirke ved
flytning/bæring af kister fra f.eks. kapel til
kirken. Kirkens forsikring dækker ikke
løfteskader længere. Fremover er det de
pårørendes opgave sammen med bedemanden, at forestå denne håndtering af
kisterne. Ligeledes har menighedsrådet,
som så mange andre institutioner, måttet
udarbejde en rygepolitik.
Da mange har givet udtryk for, at man
sidder dårligt i/på vore bænke. har vi nedsat et ”bænkeudvalg”. Et arkitektfirma har
nu lavet en skitse til en ”hel” løsning. dvs.
ikke blot bænke, men også forslag til ny
belysning, udbygning af orglet, flytning af
prædikestolen samt kalkning af hvælvingerne. Menighedsrådet arbejdet nu videre
med detaljer og økonomi.
På kirkegården er der snart mangel på en
enkelt type gravsteder. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med løsninger. En
skovridder har beset træerne, hvor enkelte
er syge og andre skal beskæres.
Kirkekoret fungerer rigtig godt og tager
nu ud for at give koncerter – mod betaling.
Ad den vej skaffes indtægter til en korrejse senere.
Menighedsrådets dygtige og kompetente

formand, Kirsten Moesgaard, er igen blevet udpeget til at deltage i et udvalgsarbejde under Kirkeministeriet. Denne gang om
præsternes uddannelse. Kirsten Moesgaard er i øvrigt blevet ansat i Ribe Stift
som personalekonsulent.
Knud O. Thams

Alle ønskes
en glædelig jul og et
godt nytår 2008.

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:
Mandag den 21. januar:
Konsulent i Bibelselskabet, ph.d. Gertrud
Y. Iversen, Løgumkloster: Præsentation af
den nye bibeloversættelse på hverdagsdansk: ”En aften om Den nye Aftale”.
Mandag den 11. februar:
Bemærk på Højskolen! Lektor på TPC,
Løgumkloster, Leise Christensen: ”Davids
ansigter – traditionens ansigt og fortællingens ansigt”.

Gudstjeneste for ældre
Torsdag den 6. december kl. 10.15:
Altergangsgudstjeneste i Løgumkloster
Kirke for beboerne på plejecenter Åløkke.
Andre ældre fra byen er velkomne.
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”De ni Læsninger”
Søndag den 23. 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.

Familiegudstjeneste
Mandag den 24. december kl. 14.00:
På grund af de ”uheldige” datoer for julen
er der ikke krybbespil med børn fra
Børnehaveklassen. Familiegudstjenesten
er dog stadig tilrettelagt med henblik på de
mindste.

Hellig Tre Kongers Fest
Som de foregående år afvikles Hellig Tre
Kongers festen for alle over 70 år over to
dage enten lørdag den 5. januar eller
søndag den 6. januar kl. 16.30. Alle får
skriftlig invitation, hvoraf fremgår nærmere detaljer.

Arrangement for konfirmander
Torsdag den 24. januar 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 1. december kl. 20.00:
Adventskoncert. Fri entré.
Søndag den 9. december kl. 20.00:
Julekoncert med Løgumkloster Kirkes
Børne- og Ungdomskor under ledelse af
Poul Skjølstrup Larsen og Karen Lawrence ved orglet. Fri entré.
Lørdag den 15. december kl. 16.00:
”Messias” med Sønderjyllands Symfoniorkester. Entré.
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Fredag den 28. december kl. 20.00:
Tre kvarters festlig orgelmusik med Karen
Lawrence ved orglet. 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
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:
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: 14/01-2008.
Stof efter denne dato bringes ikke!
Redaktion: 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. 23 73 10 29
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 2. december
1. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(kaffe)
Torsdag den 6. december
kl. 10.15: Altergangsgudstjeneste
for plejecenter Åløkke.
Alle er velkomne.
Søndag den 9. december
2. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 16. december
3. Søndag i Advent
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 23. december
4. Søndag i Advent
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
”De Ni Læsninger”

Tirsdag den 1. januar
Nytårsdag
kl. 16.00!!!: Thorkild Schousboe
Lørdag den 5. januar
Hellig Tre Konger
kl. 16.30: Thorkild Schousboe
(For de ældre, se omtale)
Søndag den 6. januar
Hellig Tre Konger
kl. 10.00: Thorkild Schousboe. Spejdernes Nytårsparade. Kaffe.
kl. 16.30: Thorkild Schousboe (f. ældre)
Søndag den 13. januar
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 20. januar
Septuagesima
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Mandag den 24. december
Juleaften
kl. 14.00: Thorkild Schousboe,
familiegudstjeneste.
Se omtale!
kl. 15.00: Matthias Alpen, tysk
kl. 16.30: Thorkild Schousboe

Søndag den 27. januar
Sexagesima
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Tirsdag den 25. december
Kristi fødselsdag, juledag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 10. februar
1. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Bent Andreasen

Onsdag den 26. december
Sct. Stefans dag, 2. juledag
kl. 10.00: Heine Holmgaard

Søndag den 17. februar
2. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 30. december
Julesøndag
kl. 10.00: Gunnar Kasper Hansen

Søndag den 24. februar
3. Søndag i Fasten
kl. 10.00: Thorkild Schousboe

Søndag den 3. februar
Fastelavn
kl. 10.00: Heine Holmgaard (kaffe)

