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Kirkeligt Arbejde

Alt Godt!

i sognet:

”Alt godt” er den sidste del af den smukke
hilsen, som vist især er blevet forbundet
med Frans af Assisi. ”Fred og alt godt”
eller ”Pax et Bonum” som det hedder på
latin.
Som hilsen, når man mødes, udtrykker
ordene den forventning og det håb man har
til det, man skal være fælles om. ”Fred og
alt godt” betyder ikke at man ikke véd, at
tilværelsen altid har sine knaster, men at
man har tillid til at der er en fælles grund,
hvorfra det gode, og den ægte fred og
egentligt liv kan vokse.
Jeg glæder mig og har store forventninger til arbejdet som præst i Løgumkloster.
Kirken er fantastisk smuk, der er spændende linier at trække tilbage i den kirkelige
tradition, der er et meget kvalificeret og
levende musikliv, et menighedsråd, der
udtrykker stor interesse i et godt arbejde
for sognet, et stærkt kulturliv, højskole og
efterskole - og meget mere, som jeg nu
skal lære nærmere at kende.
Kirken befinder sig for tiden i en spændende fase. Den skal vedblive med at være
kirke for alle i et sogn og ikke blive en
særlig klub for nogle få. Og skal den, som
der står i en af de nyeste ministerielle
betænkninger, opfylde sin mission og forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser, så kræver det, at man sætter sig sammen, tænker i visioner og arbejder med,
hvordan visionerne konkret skal udmøntes, og finder ud af hvad der kan skabes af
nye former, og hvad af alt det gode gamle
der skal bevares. Alt det glæder jeg mig til
at gå ind i et samarbejde om med menighedsråd og alle interesserede i sognet.
Jeg har haft den lykke at få mulighed for
at arbejde virkelig bredt som præst igennem 17 år. En del år som sygehuspræst og
af og til også fængselspræst i Helsingør
har givet mig erfaring i mødet mennesker
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i livets sværeste situationer. Og som sognepræst i Helsingør fik jeg afprøvet former
for arbejde med børn og unge, som jeg har
haft glæde af at tage med mig. I Brørup her
i Ribe Stift, hvor jeg har været de sidste tre
år, var der stor opbakning både hos menighedsrådet og blandt folk i almindelighed
til at udfolde et arbejde med netop børn og
unge og familier med børn. Og jeg har lært
at lytte mig frem til hvad der er lokal tradition og set, hvordan der kan arbejdes
med den, så den på en gang bevares og fornyes.
For mig er børn og unge ikke bare nogle,
der bliver en del af kirken engang – de er
det nu, og som sådan skal de respekteres.
Det vil jeg meget gerne arbejde for. Af
samme grund er konfirmandundervisningen meget vigtig for mig, sammen med et
godt samarbejde med skolen. Men jeg
håber også at finde former, hvor intens og
engageret samtale om mening, liv og tro
kan føres på en helt almen og tilgængelig
måde – på tværs af alle aldre og forhåndsplaceringer. Mine egne interessefelter kan
fortælle lidt om, hvad den slags kan dreje
sig om: Jeg har undervist i bibelsk fortolkning, både Det nye Testamente og Det
gamle Testamente, på Religionspædagogisk Center på Frederiksberg. Jeg har
afprøvet et åbent ”prædikenværksted” i
mit sogn, arrangeret studiekreds og studierejser til Assisi og Rom. Mine foredrag har
haft så forskellige emner som ”Brorsons
liv og salmer”, ”Kirkens identitet”,
”Kødets opstandelse”, ”Frans og Assisi”,
”Medicinsk etik”, ”Det nye verdensbillede
– New Age og kristendommen”, ” Hvad
sker der, når vi dør?, ”Påsken i Elle-Mie
Ejdrup Hansens kunst”, og jeg har arrangeret mange forskellige debatmøder om,
hvad der rører sig netop nu i det kirkelige
landskab.
Det helt fundamentale for mig er forsøget på, på en enkel og vedkommende

måde, at formidle troen på Guds suverænitet, - Guds forsyn og almagt og omsorg og - helt centralt - troen på Kristus, som
den, der bringer det store håb og det evige
livs lys og glæde til os, også i dette liv og
vores dage her. Også prædikens form er
vigtig for mig. Der skal arbejdes grundigt
med teksten, men jeg tilstræber at resultatet har en fri, mundtlig form, som koncentrerer sig om det centrale i den kristne tro,
og som vover at tolke konsekvenser frem
for den enkelte og hele kirkens liv.
Det er også en given ting for mig at kirken, foruden den klassiske højmesse, må
arbejde med andre gudstjenesteformer og
liturgisk fornyelse for at imødekomme
menneskers behov i dag.
Jeg er gift med Kristen Skriver Frandsen, som er leder af Folkekirkens Mission,
men som også er præst, og vi har børnene
Clara, Jorunn, Lavrans og Grethe. Den
ældste skal begynde i gymnasiet efter
sommerferien, og den yngste i børnehaveklassen. De to mellemste går i 3. og 5.
klasse. Hele familien glæder sig meget til
at flytte til Løgumkloster, og håber, at vi
også finder venner og bekendte og et godt
liv hos jer.
Fred og alt godt!
Thala Juul Holm
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LØGUMKLOSTER KIRKE

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

Onsdag den 11. juli kl. 20.00
METTE LYSHØJ ULRIKKEHOLM, sopran
POUL SKJØLSTUP 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
Regnskabet for 2007 er afsluttet og godkendt. Kirkens tag er nu blevet sømmet
efter, hvorved vi forsøger at forebygge
stormskader på kirkens tag. Desværre har
vi haft en anden skade på kirken, nemlig at
en eller flere tyve, har fjernet en del af kirkens kobbernedløbsrør.
Projekt ”nye kirkebænke” skrider også
stille og roligt frem, dog er pengene ikke
fundet endnu. Det samlede menighedsråd
har haft møde med arkitekterne. ”Kirkebænkeudvalget” har besøgt en kirke på
Fyn, hvor de har bænke, som ligger meget
tæt på den model, der arbejdes på til
Løgumkloster Kirke.
I forbindelse med præsteskiftet, skal der
altid ske en renovering/gennemgang af
præstegården. Selv om Bodil og Thorkild
Schousboe har passet usædvanligt godt på
præstegården, er der alligevel en del ting
der skal gøres, nu hvor boligen alligevel
står tom i en kort tid. Der skal males
indendørs, males vinduer, kontoret skal
lydisoleres og badeværelset skal fornyes.
Med præsteskifte kommer jo uundgåeligt
en afsked, en afsked med en præst som har
været afholdt, accepteret, respekteret og
meget mere i vor menighed. Tak til
Thorkild for godt samarbejde og engagement i menighedsrådet og som præst. Tak
til Bodil for dine indsatser, hjælp og
opbakning og ikke mindst tak for alle de
gode hjemmebagte boller, tærter, lagkager,
æblekager og meget mere, som du trofast
har serveret for os, ved alle menighedsrådsmøder gennem mere end 11 år. Vi
håber og ønsker for jer, at I må få det
otium, I har ønsket jer.
Pr. 1. juli tiltræder vor nye præst, Thala
Vibeke Juul Holm. Vi byder Thala og hendes familie velkommen og vi glæder os,
og ser frem til et godt og spændende samarbejde.
Knud O. Thams
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DET SKER I SOGNET
Indsættelsesgudstjeneste
Søndag den 29. juni kl. 10:00
Domprovst i Ribe, Jens Torkild Bak, indsætter Thala Juul Holm som sognepræst
ved Løgumkloster kirke. Efter gudstjenesten er der reception på Refugiet, hvor
alle er velkomne.

Kirkebladet
Kirkebladet kan være lidt forsinket denne
gang. Det skyldes at vi i forbindelse med
præsteskiftet gerne vil have opdaterede
oplysninger med. Tak til Brag Tryksager
og Løgumkloster Y-mens klub, som
denne gang uddeler bladet, for en ekstraordinær indsats for at vi kan nå det.

Sognepræstens ferie
Thala Juul Holm holder ferie
fra den 21.7 – 11.8.

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: Sognepræsten
2. onsdag: Højskolen
3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center
4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center
5. onsdag: Sognepræsten

Løgumkloster kirkes ungdomskor

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.

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:
Fra 1.7. 2008: Thala Juul Holm,
Storegade 7, tlf. 74 74 47 47, fax ...57 47
E-mail: tvjh@km.dk
Fridag: Mandag
Konstitueret kirkebogsførende
præst til 1.7.: Heine Holmgaard
Kirkegade 27, Bedsted
tlf. 74 77 72 37. E-mail: heih@km.dk

Dåb: Aftale om dåb træffes helst 3 uger
før den ønskede dato. Der opgives navn og
adresse på mindst 3 faddere.

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.
Redaktion: K. O. Thams og Poul
Skjølstrup Larsen (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 1. juni
2. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Bent Oluf Damm

Søndag den 3. august
11. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Se dagspressen

Søndag den 8. juni
3. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Finn Rosenberg

Torsdag den 7. august
Kloster Markeds-gudstjeneste
Kl. 21.00: Kirsten Elisabeth
Christensen

Søndag den 15. juni
4. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Uffe Bjerre
Søndag den 22. juni
5. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Heine Holmgaard
Søndag den 29. juni
6. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm
(Indsættelsesgudstjeneste
og efterfølgende reception
på Refugiet)
Søndag den 6. juli
7. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm
Søndag den 13. juli
8. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm
Søndag den 20. juli
9. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Se dagspressen
Søndag den 27. juli
10. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Se dagspressen
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Søndag den 10. august
12. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Se dagspressen
Søndag den 17. august
13. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm
Søndag den 24. august
14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm
Søndag den 31. august
15. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Thala Juul Holm

