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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 weekend-fri:
15.-17. december, 18.-20 januar, 27.-28. januar.
Embedet passes af
15.-17. december og 27.-28. januar:
Heine Holmgaard, Bedsted, 74 77 72 37.
18.- 20. januar:
Erling Bjerrum Petersen, Abild, 74 74 28 50.

Gudstjenestetider
3. december
10.00 Bent Oluf Damm
1.s i advent
Luk 4, 16-30
Markering af den nye handicapvenlige indgangssti til kirken.
10. december
2.s i advent

16.00 Bent Oluf Damm
Alle tiders historie koncert med Lise Petersen

17. december
3.s i advent

10.00 Heine Holmgaard
Luk. 1, 67-80

19. december

16.30 Bent Oluf Damm
For børnehaven og dagplejen.
Alle familier med småbørn er velkomne

23. december

13.00 Bent Oluf Damm
Handicap Syd
14.30 Bent Oluf Damm
Handicap Syd

24. december
4.s i advent/ juleaften

14.00 Bent Oluf Damm
16.00 Bent Oluf Damm
Luk. 2, 1-14

25. december
Juledag

10.00 Bent Oluf Damm
Joh. 1, 1-14

26. december
2. juledag

9.00 Bent Oluf Damm
Matt 10, 32-42

31. december

INGEN GUDSTJENESTE

1. januar
Nytårsdag

14.00 Bent Oluf Damm
Matt. 6, 5-13

7. januar
1.s.e.h.3.k

10.00 Bent Oluf Damm
Mark 10, 13-16

14. januar
2.s.e.h.3.k

10.00 Bent Oluf Damm
Joh. 4, 5-26

21. januar
Sidste s.e.h.3.k

16.30 Bent Oluf Damm
Pizza-gudstjeneste

28. januar
Septuagesima

9.00 Heine Holmgaard
Matt. 25, 14-30

4. februar
Seksagesima

10.30 Bent Oluf Damm
Mark 4, 26-32

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.
Organist:
Judy Hunskjær Olsen (pt. orlov) ......................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
Webmaster: Birte Møller birtem@nrloegumkirke.dk

Nr. Løgum Kirke
Glædelig jul og godt nytår!

Så blev indgangs stien til kirken mere handicapvenlig…
Med et flot resultat!
Markeres i forbindelse med kirkedørskaffen 1. søndag i advent
(3.december) Se evt. flere billeder på www.nrloegumkirke.dk

”Spænd over os dit himmelsejl”

Der er startet nye babyer til babysalmesang

Stof til næste kirkeblad:

Afleveres senest 5. januar (februar/marts) gerne pr. mail: bod@km.dk
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Adventsfest

Evangelisk Alliance

Koncert i kirken 10. december kl. 16

Mandag d. 8. januar hos Ida og Ingvard Lund, Nørregade 33
Tirsdag d. 9. januar hos Hans Fredensborg Enghavevej 10
Onsdag d. 10. januar hos Jytte og Anders Nissen, Oldemorshovedvej 2
Torsdag d. 11. januar hos Marianne og Henry H. Hansen, Løjtvedvej 8
Fredag d. 12. januar hos Helga og Bent O. Damm i præstegården

Tirsdag 5. december kl. 14.30 i Kirkens menighedslokaler.
Eftermiddagen vil byde på kaffe bord, oplæsning, hygge, sang og musikalske indslag.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag, der er særligt tilrettelagt for seniorer.

Lise Petersen har udgivet den kombinerede cd og bog ”Alletiders Historie”, som er
en musikalsk genfortælling af juleevangeliet for hele familien. Der spreder sig en eventyrlig
stemning, når juleevangeliets farverige persongalleri fortæller deres del af historien:
Kameler, engle, hyrder og får - ja, selv det vrantne æsel, som bærer Maria – synger om,
hvordan det var, at være med til den første jul.
Kom til en overraskende, hyggelig og underholdende oplevelse af juleevangeliet for
børn og voksne i en koncert som veksler mellem musik og fortælling.

Messy Church

For hele familien (Bedsteforældre og andre interesserede også MEGET velkomne!)
De næste gange er fredag 1. december og fredag 5. januar.
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.

Formiddagscafé i konfirmandstuen

Tirsdag 12. december kl 9.30:
”Stinne mæ æ Bibel” v. viceforstander på Løgumkloster Refugium, Kirsten Bjerrum.
Tirsdag 23. januar kl 9.30:
”Med stetoskopet om halsen og evangeliet på hjertet i Manila” v. Anne Line Birkmose.

Kirkekoret

Onsdage kl 15.15-16.15.
For alle sangglade børn/unge i 3.-9.klasse. Henvendelse til Mette Frost Clausen: 20927509.

Babysalmesang i Nørre Løgum kirke

Hver torsdag indtil 14. december:
Kl 10.00 – 10.45 synger vi i kirken, hvorefter vi får kaffe og hygger i
konfirmandstuen.
Nyt hold starter 5. april 2018
Kontakt kirkekorleder og musiklærer Mette Frost Clausen,
sms 209 27 509 eller mettefc@nrloegumkirke.dk

Juniorklubben for 4.-7. klasse

mødes i konfirmandstuen tirsdage fra 19.00-20.30 medmindre andet er anført.
5. dec.
Julekreativ – hvis du er heldig, kan du lave den sidste julegave i aften
12. dec. Juleafslutning med flæskesteg og brune kartofler. Vi laver bolsjer til julen.
Husk: 17.30-20.30.
Juleferie
9. jan.
Fuld fart på juniorklubben igen med banko og store gevinster
16. jan.
Bibel- og spilleaften
23. jan.
Juniortræf med årsfest og valg til børnerådet. Husk: 17.30-20.30
Henvendelse vedr. Juniorklubben: Lars Birkmose 24935687 eller sognepræsten.

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, arrangeret af Evangelisk
Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den
basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden. I Nr. Løgum
sogn indbydes til følgende bedemøder:

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration
til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage. Den fremlægges i kirken.

Menighedsrådet

Skal konstituere sig hvert år op til kirkeårets begyndelse. Dette skete ved mødet
9. november.
Alle forblev på deres nuværende poster. Menighedsrådet afholder møde torsdag
d. 7. december kl. 19.00. Alle møder afholdes i Kirkens menighedslokaler, og er offentlige.
Dagsorden og referat kan ses i kirken, på præstens opslagstavle og på kirkens hjemmeside.

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

Torsdag 18. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen, Nr. Løgum:
”Svin” af Christian Dalsgaard.
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

7. december kl. 19.30: Adventsfest ved Aksel Kristiansen, Aabenraa
Torsdag d. 18. januar kl. 19.30: Generalforsamling
Se desuden bedemøder under Evangelisk Alliance
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 afbenyt-telse 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 er-farne bibellæsere, såvel børn som
voksne. Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsten. Prøvehæfter fås gratis samme sted.

Præstens ord
Godt nytår, Gud!
Vi siger ”Godt nytår!” til hinanden nytårsaften. Og når
vi møder hinanden på gaden eller i kirken lige før eller
efter nytår. Men hvad er egentlig et godt nyt år set med
Guds øjne?
Det er lidt sært at spørge om, men hvorfor ikke?
Mon ikke et godt nyt år for Gud er når mennesker hører
hvad han vil os? I Julen glæder vi os over Jesu fødsel. At
vi har Guds velbehag, og at han var villig til at ofre det
kæreste, han havde, for vor frelses skyld.
Et godt nyt år for Gud må være når julen ikke bare varer
til Påske, men strækker sig over hele året, når budskabet
om frelserens fødsel trænger så dybt ind i os, så det påvirker hele vores måde at leve på. Så bliver det et godt
nyt år – for Gud!
Nytår og nytårsforsætter hører som regel sammen.
Det kan være at smide et par kilo. Eller holde op med
at ryge. Fint nok, men det kunne også være noget helt
andet.
Et par forslag, som ville bidrage til et godt nyt år for Gud:
1) Har du en Bibel, så prøv at bruge den! Har du ikke
nogen, så køb én, eller lån hos præsten. Hent en
bibellæseplan i kirken og gå så i gang! Det vil du
ikke fortryde.
2) Gå i kirke om søndagen! Mange snyder sig selv for
det. ”Kan man ikke være kristen uden at gå i kirke?”
Tja, - eller : ”Kan man være et menneske uden at
spise?” Man kan godt, men det er ikke let at blive
ved!
3) Prøv at bruge 5 minutter på bøn hver dag! Det er
ikke så let, som det måske lyder. Der er jo så meget
andet. Men hvorfor ikke bare sætte sig stille i 5
minutter og lade tankerne gå opad? Bøn er at snakke
fortroligt med Gud, som man snakker med en god
ven. Fortæl om du er ked af det eller glad.
Sig tak, hvis du har noget at takke for.
4) Brug nogle af dine penge på at gøre andre glade!
F.eks. dem, der sulter, eller dem, der aldrig har hørt
noget om Jesus Kristus. Du kommer næppe til at
mangle noget, men du får en indre glæde.
5) Brug noget af din tid på at være noget for andre.
Glæd en med et besøg eller en hjælpende hånd. En
telefonopringning til én, som er alene. Der er nok at
gå i gang med.
Bare 5 forslag til gode nytårsforsætter. Der er mange
måder at indrette sig på, så det bliver et godt nyt år for
Gud og mest af alt for dig.!
Prøv det….
Bent Oluf Damm Sognepræst

Kristendomskursus

I løbet vinteren afvikles introkursus i Kristendom.
Forløbet vil være over ca. 8 gange. Kurset er startet 23. november.
I december er der kursus 14. december.
Nærmere oplysninger hos sognepræsten samt på hjemmesiden.

Hjemmesiden

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

