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Sygebesøg
Præsten kommer gerne på besøg, hjemme eller på sygehuset. Kontakt gerne præsten, hvis du selv er familiemedlem
eller en bekendt ønsker besøg.
Præsten har naturligvis tavshedspligt.

Ferie- og fridage
Ugentlig fælles fridag for præst, kirketjener og organist:
onsdag.
Sognepræsten afvikler ferie- og fridage, samt weekend-fri:
19.- 31. august
Embedet passes af
19.-24. august: Heine Holmgaard, Bedsted, 74 77 72 37.
25.-27. august: Erling Bjerrum Petersen, Abild, 74 72 28 50.
28.-31. august: Heine Holmgaard, Bedsted, 74 77 72 37.

Adresser
Sognepræst:
Bent Oluf Damm, Nørregade 7.........................tlf. 7474 3343
Email: bod@km.dk – Fridag: onsdag.
Præst for den tyske frimenighed: Mattias Alpen,
Garvergade 14, 6240 Løgumkloster...............tlf. 7474 3333
Graver & kirketjener:
Henry Holm Hansen, Løjtvedvej 8
Telefon v. kirken 7374 5410..........................mob. 2043 6128
Email: nrlkirke@mail.dk – Fridag: onsdag.
Gravermedhjælper:
Lena Nørgaard træffes på 2043 6128 på graverens fridage
Organist:
Judy Hunskjær Olsen...........................................tlf. 2244 8506
Korleder: Mette Frost Clausen..........................tlf. 2092 7509
Kirkemedarbejder:
Birte Møller, birtem@nrloegumkirke.dk .......tlf. 2990 2409
Træffes mandag og tirsdag fra 9-13
Kirkesangere:
Amalie Høeg, Strømvej 9....................................tlf. 7120 1516
Marianne Holm Hansen, Løjtvedvej 8............tlf. 6074 6188
Karsten Brejl, Lærkevej 17..................................tlf. 7474 4424
Menighedsrådet:
Formand:
Jens Jørgensen, Fælledvej 21 ............................tlf. 51324796
Næstformand:
Erik Kusk Clausen, Vester Terpvej 3.................tlf. 26198240
Kirkeværge:
Hans Krüger, Møldamager 36 ...........................tlf. 22778315
Kasserer:
Andreas Nielsen, Enghavevej, 41.......................tlf 22456637
Kontaktperson:
Lars Birkmose, Sognegade 32............................tlf. 24935686
Menigt medlem:
Arne Møller Villumsen, Enghavevej 19...........tlf. 74745954
Medarbejdernes repræsentant i menighedsrådet.
Henry Holm Hansen, Løjtvedvej 8................... tlf. 74743626
Sognepræsten er ”født” medlem af menighedsrådet.
Nørre Løgum Kirkes hjemmeside: nrloegumkirke.dk

Nr. Løgum Kirke

Gudstjenestetider
6. august
8. s e.trin.
		
13. august
9. s.e.trin

10.00 Bent Oluf Damm
Matt. 7, 15-21

20. august
10. s.e.trin
		
27. august
11.s.e.trin.
		
3. september
12.s.e.trin.
		
10. september
13.s.e.trin.

9.00 Heine Holmgaard
Luk. 19, 41-48

10.00 Bent Oluf Damm
Luk. 16, 1-9

9.00 Erling Bjerrum Petersen
Luk. 18, 9-14
10.00 Bent Oluf Damm
Mar. 7, 31-37		
10.00 Bent Oluf Damm
Luk 10, 23-37			

17.september
10.00 Bent Oluf Damm
14.s.e.trin.
Luk. 17, 11-19
		
Høstgudstjeneste
		
Høstfrokost
Efter høstgudstjenesten søndag 17. september kl. 10.00 er der høstfrokost
i konfirmandstuen. Menighedsrådet håber menigheden ligesom sidste
år møder talstærkt op til høstfrokost i vore dejlige rammer. Med dette
kirkeblad følger en kuvert til hjemmene i sognet og menighed. I kuverten
ligger en høsthilsen hvor der også er mulighed for at angive et formål man
ønsker støttet med en høstgave. Kuverten kan afleveres ved høstgudstjenesten.
24. september
15.s.e.trin.

10.30 Bent Oluf Damm
Matt. 6, 24-34

1. oktober
16.s.e.trin.

10.00 Bent Oluf Damm
Luk. 7, 11-17

Stof til næste kirkeblad:

Afleveres senest 4. sept. (oktober/november) gerne pr. mail: bod@km.dk

Høst, efterår eftertanke
I denne tid vokser afgrøderne på markerne som tegn på
at det går mod høsttid.
Søndag d. 17. september er der høstgudstjeneste i Nr. Løgum Kirke.

Webmaster: Birte Møller birtem@nrloegumkirke.dk
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Præstens ord
Høstgudstjeneste
Høsttiden er en livsbekræftende tid. De små frø har ofret sig og der kommer
nyt liv og nye kerner. Slid og slæb bliver belønnet med afgrøder - nogle år
bedre end andre. Men afgrøder bliver det til hvert år. Og det er der grund til
at glæde sig over og takke for. Derfor, holdes der hvert år høstgudstjenester
rundt om i landet. Vi fejrer høsten i september måned med høstgudstjeneste i Nr. Løgum Kirke. Høstgudstjeneste er en fest, hvor vi alle kan glæde os
sammen med landmændene i tak over, at høsten er kommet godt i hus. Den
høst som giver os alle brød på bordet. Sådan har det været i generationer.
Men en høstgudstjeneste er mere end bare landmændenes glæde og tak
over høsten. Høstgudstjenesten er nemlig også en fest, hvor vi alle får lejlighed til at takke for alt det vi får skænket - lige fra de frugter og grøntsager
vi selv kan plukke i haven - til de daglige fødevarer vi køber - til selve livet vi
har fået skænket som en gave.

Formiddagscafé i konfirmandstuen
Tirsdag 15. august kl. 9.30:
”Mit liv fra hyrdedreng til omvandrende alt-mulig-mand” v. Aksel Kristiansen,
Aabenraa
Tirsdag 19. september kl. 9.30:
”Kirkeligt socialt arbejde” v. stiftspræst i diakoni, Ian Ørtenblad-Andsager,
Døstrup.
Tirsdag 10. oktober kl. 9.30:
”Hvad gør godt, når livet gør ondt?” v. psykolog og familieterapeut,
Annette Due Madsen, Bagsværd.

Kirkekoret
Onsdage kl. 15.15-16.15. Henvendelse til Mette Frost Clausen: 20927509.

Juniorklubben for 4.-7. klasse
mødes i konfirmandstuen tirsdage fra 19.00-20.30 medmindre andet er anført.
22. august:
Så er vi klar igen
29. august:
17.00-20.30: Det sejler derud-ad.
Vi spiser undervejs
5. september: Bibel- og spilleaften
8.-9. sep.
Møjn te` æ` dyn i menighedslokalerne.
I får en særlig invitation.
12. sep.
Ingen junior, da vi skal have udsovet efter at have sagt: Møjn te æ dyn
19. sep.
Juniortræf: Vi spiser sammen. Husk: 18.30-20.30.
26. sep.
Drenge/pige aften
3. okt.
Vi svømmer en tur. Husk: 18.30-20.30.
Henvendelse vedr. Juniorklubben: Lars Birkmose 24935687 eller sognepræsten

For at udtrykke vores tak over det, synger vi nogle af de kendte efterårssalmer - som for eksempel Grundtvigs Nu falmer skoven trindt om land.
Brød i kirken
Det daglige brød er en gave. Høsten giver os mulighed for at bage brød.
I kirken deles der hver søndag et lille brød ud. Det ser ikke ud af meget.
Men det gives af Gud i kærlighed. Han ofrede sig, som kornet på marken
ofrer sig - netop den kærlighed, der skaber overflod ved at dele.

Messy Church
For hele familien (Bedsteforældre og andre interesserede også MEGET velkomne!)
De næste gange er fredag 1. september og 6. oktober
Programmet starter kl. 17.00, drop in fra kl 16.30.
Mad samt deltagelse pr familie 50,-kr. Enkelt-deltager 20,- kr.
Tilmelding til sognepræsten på 74743343 eller bod@km.dk,
gerne senest torsdag morgen

Minikonfirmander
Der tilbydes minikonfirmandundervisning for elever fra 3. klasse.
Undervisningen varer 1,5 time og starter mandag d. 30. oktober efter skoletid.
Der afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag 18. marts.
Undervisningen varetages af Kirkemedarbejder Birte Møller og sognepræst Bent
Oluf Damm som kan kontaktes for nærmere oplysninger.

Menighedsrådsmøder
Alle møder afholdes i Kirkens menighedslokaler, og er offentlige. Dagsorden og referat kan ses i kirken, på præstens opslagstavle og på kirkens hjemmeside.
Næste møde tirsdag d. 15. august kl. 19.00.

Babysalmesang i Nørre Løgum kirke
Torsdage kl 10.00 – 10.45 mødes vi i kirken, hvorefter vi får
kaffe og hygger i konfirmandstuen.
Nyt hold starter torsdag 26. oktober 2017.
Kontakt kirkekorleder og musiklærer Mette Frost Clausen,
sms 20927509 eller mettefc@nrloegumkirke.dk

Information
Velkommen indenfor i
Kirkens menighedslokaler

I ugens løb er der en række aktiviteter i kirkens menighedslokaler. Også uden for disse er man velkommen til at kigge
indenfor også selvom der ikke lige er noget på programmet. Man kan finde programmer for vore forskellige aktiviteter samt kigge i en række blade fra forskellige kirkelige
organisationer. Der er også mulighed for at kigge på vores
lille bogsalg. De fleste hverdage (- onsdag) vil der være
adgang fra 9-17. Ring evt. til sognepræsten.

Hjemmesiden

Læs hvad der sker i Menighedshuset og kirken. Se billeder
fra Formiddagscafé, Messy Church og Juniorklubben, og se
eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen.
www.nrloegumkirke.dk

Bogsalg

Der er forskellige bøger både for børn og voksne med
kirkeligt og kristent indhold. Bøgerne er hovedsagelig fra
Forlagsgruppen LOHSE. Nærmere oplysninger hos sognepræsten.

Læsekredsen

Tirsdag 3. okt. kl. 19.30 i Den gamle Brandstation, Kirkevej 2a, Øster Højst: ”Den ukendte hustru” af Leif Davidsen.
Tilmelding og oplysning: Bente Kjær Jensen, tlf. 40783001
eller mail bente.kj@hotmail.com. Arrangeret af Menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. Løgum.

Nørre Løgum Missionshus

Nørre Løgum Missionshus, Koldingvej 23.
Søndag 27. aug. kl. 14.00:
Sommermøde i Ballum (Kredsmøde)
Torsdag 31. aug.: Basar v. Ole Sørensen, Norea Radio
(Gevinster afleveres inden kl. 19 aftenen før)
Tirsdag 12. sept.:
Husmoderdag (Se nærmere program i kirken)
Torsdag 21. sept. kl 19.30:
Høstfest v. Carsten Mikkelsen, Kolding
Tirsdag 3. okt. kl. 19.00:
Oktobermøde i Nr. Løgum Kirke og menighedslokaler,
v. Sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kolding.
Onsdag 4. okt. kl. 19.30: Oktobermøde v. Sprint Aagaard
Korsholm, Børkop. Henv. vedr. missionshuset kan rettes til
Hans Fredensborg, Enghavevej 10, tlf. 24 47 94 46.

Bibellæseplaner

Det danske Bibelselskab udgiver hvert år en Bibellæseplan
med forslag til Bibeltekster til hver af årets dage. Planer ligger til fri afbenyttelse i kirkens tårnrum. Desuden ligger der
gratis materiale om Bibellæserringen, som udgiver kvartalshæfter med forslag til læsning af bibeltekster og medfølgende kommentar til teksten. Bibellæserringens sortiment
omfatter både læseplaner for begyndere og mere erfarne
bibellæsere, såvel børn som voksne. Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsten. Prøvehæfter fås gratis samme sted.

