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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
Luthersk Mission
Carsten Tygesen
Vibevej 1, Lgkl. tlf. 98 16 62 39
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

Stof
til eftertanke………….
Ham den dreng der!!!
Du. som er vor Fader .......
Ham den dreng der
han kan sagtens.
Han må være ude lisså længe som han vil
og han går i seng når han gider.
Han kan spise når han gider
og behøver ikke at sidde ordentligt.
Der er ingen der siger til ham
hvad han skal ta på.
Der er ingen der tar sig af ham.
Ingen.
Kære Gud, du bliver nødt til at hjælpe
ham den dreng der.
Britt G. Hallqvist
#################################
Gud skabte alt af intet, og alt, hvad
Gud skal bruge, gør Han først til intet.
Søren Kierkegaard
#################################
En leder er et menneske,
som er i stand til at få andre
til at gøre det, de ikke vil,
og få dem til at synes om det.
Harry S. Truman
#################################

Nordschleswigche Gemeinde
Pastor Matthias Alpen
Garvergade 14, Lgkl. tlf. 74 74 33 33

Det er ikke tornen, der stikker dig det er
dig, som stikker dig på tornen.
Afrikansk ordsprog

Forsidefoto: Lone Stidsen

#################################
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Sort er mange farver
At læse Dostojevski er at blive lukket ind
i et univers af glæde ved at være i live.
Han var en kristen forfatter, og et af de
citater, han holder mest af og citerer flest
gange, er fra Det nye Testamente og lyder:
”Lad det samme sindelag være i jer, som
var i Kristus Jesus”. Et sindelag, der elskede i stedet for at dømme og som lod sig
gribe af medfølelse i stedet for af had og af
agtelse i stedet for foragt. Når man læser
Dostojevski, sker der det, at man gribes af
en ny glæde ved verden, som den er.
Det skyldes hans tro. Nemlig at livet er
skabt i kærlighedens lys, og det liv, som
ser tabt og fordærvet ud, er genskabt i kærlighedens lys. Og i det lys lever han sammen med alle forbryderne i Sibirien.

bliver sort. Når vi sørger, ser vi kun den
sorte farve, men jo dybere sorg, jo flere
farver skal der til, før farven bliver sort.
Blå dage, solskinsdage og grøn frodighed.
Der skal mange farver til, før farven bliver
sort.
Digteren Sophus Clausen taler om at
samle alt i ét eneste ord af solskin og fryd,
før vi lægges i jorden. Digtere og malere
ser farverne, før de ender i sort.
Selv de sorteste liv er til på en uendelig
baggrund af lys og glæde. Lysvæld bag
ved lysvæld, som Jakob Knudsen skriver i
sin livshymne ”Se, nu stiger solen”.
Ikke glæden ved dette eller hint, men
glæden ved at være til. Trods alt, hvad der
gør det svært. Glæden ved at være en skabning, skabt af kærligheden, udfriet af kærligheden og altid på vej hen imod den.
Det er det jeg kalder glæden ved glæden.
Johannes Møllehave
”Det skal mærkes at vi lever”.
Politikens Forlag
#################################

Hvad er meningen
med livet?

Jeg talte engang med en kunstmaler, der
fortalte, at der skal mange farver til, før
farven bliver sort. Der skal både grønt,
rødt, blåt, hvidt og gult, og selv om hun
beskrev en teknik, hørte jeg noget andet i
det. Der skal mange farver til, før farven

Jeg har egentlig aldrig spekuleret på, hvad
meningen med livet er. Dertil har jeg alt
for ofte sunget: ”Vi ej fødes for at dø” og
”Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde”. Den slags kan jo effektivt standse
enhver spekulation om livets mening.
Livet er, som det skal være. Det er selve
meningen. Alle gode gaver, de kommer
ovenfra. Hvorfra skulle de ellers komme?
Fra staten? Bilka? Vennerne? Partiet?
Kunsten? Nej, vel?
Det underlige er, hvordan nogen kan få
den uforklarlige ide, at livet skulle være
meningsløst, og at det er vores opgave at
fylde det med mening.
Lektor Hans Hauge, Århus
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En salme
Af sognepræst Thorkild Schousboe
Igennem de sidste år har Kirkebladets
redaktion opfordret forskellige i vores by
til at skrive om en salme, de holdt af.
I dette sidste nummer, hvor jeg redigerer
bladet, har jeg bedt mig selv skrive om én
af mine yndlingssalmer.
Det er Grundtvigs nadversalme: ”Herre,
hvor skal vi gå hen?”, nr. 459 i
Salmebogen. For en del år siden ville jeg
ikke have valgt den salme. Men der sker
noget med os, som årene går, og vi oplever
det ene og det andet.
Når et menneske får ryggen mod muren
bliver salmens indledende spørgsmål
påtrængende: ”Herre, hvor skal vi gå
hen?” Nej, hvor skal man gå hen, når det
bliver svært? Der findes så mange ord, så
megen velmenende trøst, men hvad er det,
som i grunden holder? Selv evangeliets
ord kan lyde hårde og barske, men siger
salmen: ”dybt vi føler, at på jord døden
er det hårde ord;”. Det Gud har sagt til
os, er blødt som kærligheden, skriver
Grundtvig. Det er et par fantastiske linier:
”hvad der ånder liv i dødt, er som kærligheden blødt.”
Og hvad er det så, som gør det? Det er,
når Guds Ord gør nadverens brød og vin til
Jesu Kristi legeme og blod. Så bliver det
dybt personligt. Gennem Jesu legeme og
blod har Han taget vores død på sig. Så er
det, som hjertet banker i os. Vi skal tage
vor Herre på Hans ord, siger Grundtvig til
os. Og Grundtvig er ikke bange for meget
direkte tale, som i vore dage måske kan
virke stødende: ”Æd hans kød og drik
hans blod, og stat op, som han opstod”.
Nej, her er ikke puttet noget under stolen. I det 5. vers fortsætter Grundtvig med
at gøre opmærksom på, at Guds søn siger
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det lige ud: ”hvo, som i mit kød og blod
tager del med vilje god, livet mit han
har i sig”.
En og anden kunne måske synes, at nu
bliver det lige lovlig meget. Grundtvig var
ikke så bange af sig, og han kendte livets
alvor. I lange perioder var han psykisk syg
og følte sig forladt af Gud og mennesker. I
sådanne situationer vidste han, hvad der
holdt og ikke holdt. Det var dåb og nadver,
for her taler Gud direkte til hver enkelt. Og
det er kun det direkte ord, der virkelig kan
røre et klemt hjerte.
Gud er en stor pædagog. Han ved, at vi
mennesker skal have noget konkret at
holde os til. I dåben er det vandet. I nadveren er det brød og vin. Sakramenter hedder
det, på latin mysterium, hemmelighed,
men man kunne også kalde det for kærtegn – tegn hvormed Gud siger, at han har
os kær.
Det sidste vers skal stå i sin helhed:
”Ene det på jorden véd Jesus og hans
menighed, verden tænker, det er tant,
hjertet føler, det er sandt, at til støv er
dalet ned livet i Guds kærlighed”.
Jo, tant og fjas er der nok af i denne verden, men at livet i Guds kærlighed er dalet
ned til sådan nogen som os, der bare bliver
til støv – det kan overgå enhver forstand.
Det er derfor, det er så vigtigt.

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 10. marts:
Sognepræst Thorkild Schousboe: ”Streger
af et præsteliv mellem 1971 og 2008 –
hvad der begyndte i Indien varede hele
livet”.
Mandag den 7. april:
Forfatteren Jens Smærup
”Hjemkomst”.

Påskelørdag
Lørdag den 22. marts kl. 23.00:
Påskenatsgudstjeneste efter oldkirkeligt
forbillede. Prædikant og liturg: Thorkild
Schousboe.

Koncerter i Løgumkloster Kirke
Langfredag den 21. marts kl. 16.00:
Passionskoncert. Vokalgruppen ”Det var
tidligt” opfører Buxtehudes ”Membra Jesu
Nostri”- med strygerensemble. Fri entré.
Tirsdag den 15. april kl. 20.00:
Løgumkloster Vokalensemble og Poul
Skjølstrup Larsen, dirigent. Fri entré.

Sørensen:

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

Lørdag den 31. maj kl. 19.30
Midt-Vest Pigekor, Herning. Dirigent:
Dorte Bille. Fri entré.

Afskedsgudstjeneste
Søndag den 27. april kl. 10.00:
Afskedsgudstjeneste for sognepræsten og
efterfølgende reception på Refugiet, hvor
alle er velkomne.

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
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Orientering
fra menighedsrådet
Menighedsrådet har taget hul på sit sidste
år i denne valgperiode. Ved kirkeårets
begyndelse var der genvalg til formanden,
Kirsten Moesgaard og næstformanden,
Arne Nicolaisen. Der blev nedsat valgudvalg, og Arne Nicolaisen er formand.
Der forestår mange og store opgaver for
menighedsrådet i 2008. Den største og
vigtigste opgave er at få ansat en ny præst
– en præst, som formår at løfte opgaven
efter Thorkild Schousboe i enhver henseende. Menighedsrådet er meget opsat på
at få løst den opgave så godt som overhovedet muligt.
Den næste opgave bliver udskiftning af
kirkebænke, og det skulle gerne udføres i
dette år. Der foreligger et foreløbigt oplæg,
men projektet skal beskrives til bl.a.
fondsansøgninger til helt eller delvis dækning af udgifterne. Kølerummet i kapellet
skal udvides, urskiven på kirkens nordgavl
repareres, kirkens tag skal eftersømmes og
belysningen på kirkegården skal færdiggøres.
Statistikken for det forgangne år giver
anledning til at konstatere, at kirken bliver
brugt. Ikke mindre end 9229 altergæster
har der været i 2007 mod 7536 året før. 34
koncerter med 4200 tilhørere. Der er indsamlet over 60.000 kr. i klingpungen, lysgloben 15.600 kr. minus udgift til lys og
salg for mere end 45.000 kr. i kirkens
kiosk. Rundvisningerne er dog faldet med
50 til 118, men vi kender ikke rigtig årsagen. Måske at vi i 2007 ikke var med i folderen ”Vejkirker”, men det er vi så fra
2008.
Knud O. Thams
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Tak
Gennem Kirkebladet vil vi gerne sige tak
til hele Løgumkloster sogn for 111/2 fantastiske år som præstepar i Løgumkloster.
Fra den første dag har vi følt os velkomne og taget imod. Det har været et meget,
meget stort privilegium at være præstefolk
i denne by og med den skønne kirke. Vi er
kommet til at elske byen, egnen og menneskene her, så vi vover at blive boende (på
Rypevej).
Jeg skriver hele tiden vi. For vi har
været to om den her opgave. Min kone,
Bodil, har været et stort aktiv i børnearbejdet, Mini-konfirmanderne, De ældres Eftermiddag og meget andet. Da sygdom
kom til, følte vi os begge båret af hele
menighedens omsorg, kærlighed og ikke
mindst forbøn.
Samarbejdet med kirkens øvrige personale har vi oplevet som virkelig godt og
trygt. Og så har vi gennem alle årene været
privilegeret med et formidabelt menighedsråd. Vi har følt, at der blev trukket på
samme hammel, og der har aldrig været et
ondt ord os imellem.
Vi har al mulig grund til at være dybt
taknemmelige for, at vi fik vore sidste
præsteår i Løgumkloster. 35 års virke som
præst, og som team i den gerning, er forbi.
Der har været op- og nedture, men altid
udfordrende. Og søndagens gudstjeneste
har været ugens højdepunkt i alle årene.
Den dag blev der set frem til.
Vi siger tak for alt godt, og vi ønsker
Guds velsignelse over hvert hjem og hver
indbygger i Løgumkloster sogn.
Bodil og Thorkild Schousboe.

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.

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

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.

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

Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage
efter dødsfaldet. Begravelse: Dag og
klokkeslæt aftales med den præst, der skal
forrette begravelsen.

KIRKESANGERE:
Else Nielsen, Guldagervej 23,
tlf. 74 74 44 89
Elna Jefsen Wolff,
tlf. 74834164

”Løgumkloster Kirke” udkommer 4
gange årligt. Udgives af Menighedsrådet.
Næste nummer har dead-line: 14/04 2008. Stof efter denne dato bringes ikke!
Redaktion: K. O. Thams og Thorkild
Schousboe (ansvh.)
Tryk: Brag Tryksager

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. marts
Midfaste søndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Søndag den 9. marts
Mariæ Bebudelsesdag
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 16. marts
Palmesøndag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Torsdag den 20. marts
Skærtorsdag
kl. 19.30: Gunnar Kasper Hansen
Fredag den 21. marts
Langfredag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Lørdag den 22. marts
Påskelørdag
kl. 23.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 23. marts
Påskedag
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Mandag den 24. marts
2. Påskedag
kl. 10.00: Bent Andreasen
Søndag den 30. marts
1. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Eberhard Harbsmeier
Søndag den 6. april
2. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe (kaffe)
Søndag den 13. april
3. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Finn Rosenberg
kl. 12.00: Thorkild Schousboe
(konfirmation med Friskolen)

Fredag den 18. april
Store Bededag
kl. 9.00: Thorkild Schousboe
(konfirmation)
kl. 11.00: Thorkild Schousboe
(konfirmation)
Søndag den 20. april
4. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
Søndag den 27. april
5. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Thorkild Schousboe
(Afskedsgudstjeneste
og efterfølgende reception
på Refugiet)
Torsdag den 1. maj
Kristi Himmelfærdsdag
kl. 10.00: Se dagspressen.
Søndag den 4. maj
6. Søndag efter Påske
kl. 10.00: Se dagspressen
(kaffe)
Søndag den 11. maj
Pinsedag
kl. 10.00: Se dagspressen
Mandag den 12. maj
2. Pinsedag
kl. 10.00: Se dagspressen
Søndag den 18. maj
Trinitatis søndag, Hellig Trefoldighed
kl. 10.00: Se dagspressen
Søndag den 25. maj
1. Søndag efter Trinitatis
kl. 10.00: Se dagspressen

