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information
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.

Gudstjenestetider
5. august
10.s.e.trin

9.00 Heine Holmgaard
Matt. 11,16-24

Ugentlig fælles fridag for præst, kirketjener og organist:
onsdag.
Sognepræsten afvikler ferie og weekend-fri:
25. juli-10. august
Embedet passes:
25.-30. juli: Sten Haarløv, Løgumkloster, tlf. 7474 4747
1.-5. august: Heine Holmgaard, Bedsted, tlf. 7477 7237
6.-10. august: Thorsten Bjerg Christensen, Hostrup,
tlf. 2047 8301

12. august
11.s.e.trin.

10.30 Bent Oluf Damm
Luk 7, 36-50

19. august
12.s.e.trin

8.30 Mattias Alpen (tysk gudstjeneste)
Matt 12, 31-42

19. august
12.s.e.trin

10.30 Bent Oluf Damm
Matt 12, 31-42

Adresser

26. august
13.s.e.trin

10.00 Bent Oluf Damm
Matt. 20, 20-28

2. september
14.s.e.trin

10.30 Bent Oluf Damm
Joh. 5, 1-15

9. september
15.s.e.trin

10.00 Bent Oluf Damm
Luk 10, 38-42

16. september
16.s.e.trin

9.00 Heine Holmgaard
Joh. 11, 19-45

23. september

10.00 Bent Oluf Damm
Høstgudstjeneste
Mark. 2, 14-22

Ferie- og fridage

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 ..........................................tlf. 2244 8506
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
Babysalmesang:
Mette Frost Clausen ............................................tlf. 2092 7509
Menighedsrådet:
Formand:
Jens Jørgensen, Fælledvej 21 ..........................tlf. 5132 4796
Næstformand:
Erik Kusk Clausen, Vester Terpvej 3 ...............tlf. 2619 8240
Kirkeværge:
Hans Krüger, Møldamager 36 .........................tlf. 2277 8315
Kasserer:
Andreas Nielsen, Enghavevej, 41 .....................tlf 2245 6637
Kontaktperson:
Lars Birkmose, Sognegade 32 ..........................tlf. 2493 5686
Menigt medlem:
Arne Møller Villumsen, Enghavevej 19 .........tlf. 7474 5954
Medarbejdernes repræsentant i menighedsrådet.
Henry Holm Hansen, Løjtvedvej 8................. tlf. 7474 3626
Sognepræsten er ”født” medlem af menighedsrådet.
Nørre Løgum Kirkes hjemmeside: nrloegumkirke.dk
Webmaster: Birte Møller birtem@nrloegumkirke.dk

Nr. Løgum Kirke

17.s.e.trin

Høstgudstjeneste
Med dette kirkeblad følger en kuvert med indlagt seddel hvor der er mulighed
for at anføre et beløb udfor eller flere formål man ønsker tiltænkt i forbindelse
med høstofferet.
Læg pengene i kuverten og aflever dem ved høstgudstjenesten eller i
præstegården.
Høstfrokost
Efter høstgudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let frokost i
menighedslokalerne.
30. september
18.s.e.trin

9.00 Heine Holmgaard
Joh. 15, 1-11

7. oktober
19.s.e.trin

10.00 Jens Jensen
Joh. 1, 35-51

Stof til næste kirkeblad:

Afleveres senest 24. aug. (oktober/november) gerne pr. mail: bod@km.dk
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Messy Church

Menighedsrådsmøder

For hele familien (Bedsteforældre og andre interesserede er også MEGET
velkomne!)
De næste gange er fredag 7. september og 5. oktober.
Programmet starter kl. 17.00, drop in fra kl 16.30.
Mad samt deltagelse pr. familie 50,- kr. Enkelt deltager 20,- kr.

Torsdag 27. september 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.

Tilmelding til sognepræsten på tlf. 7474 3343 eller bod@km.dk,
gerne senest torsdag morgen
Bemærk: Datoer for hele året kan findes på hjemmesiden.

Formiddagscafé i konfirmandstuen
Tirsdag 21. august kl 9.30:
”Langt ude - men tæt på alt det, der betyder noget”
Barndom med træskostøvler, fantasi, gearfri cykel og
morgensang.
- Om at være årgang 1962 og barn i Nr. Løgum
v. Tine Illum, Sognepræst, Sdr. Bjert
Tirsdag 18. september kl 9.30
” Præster i krig”
Sogne- og flyverpræst Heinrich W. Pedersen, Nørup,
fortæller om præstens virke i forsvaret.
Bemærk: Datoer for hele året kan findes på hjemmesiden.

Kirkekoret
Onsdage kl. 15.15-16.15.
For alle sangglade børn/unge i 3.-9. klasse.
Henvendelse til Judy Hunskjær Olsen, tlf. 2244 8506.

Juniorklubben for 4.-7. klasse
mødes i konfirmandstuen tirsdage fra 19.00-20.30 medmindre andet er anført.
21. aug.
28. aug.

Så er vi klar igen. Foto-løb
17.00-20.30: Kano-tur
Vi spiser undervejs
4. sep.
Bibel- og legeaften
11. sep.
Sten eller træ. Krea-aften
14.-15. sep. Møjn te` æ` dyn i menighedslokalerne.
I får en særlig invitation.
18. sep.
Ingen junior, da vi skal have sovet ud efter at have sagt: Møjn te æ dyn
25. sep.
Majs-labyrint
2. okt.
Bibel- og spilleaften
Henvendelse vedr. Juniorklubben: Lars Birkmose, tlf. 2493 5687 eller sognepræsten.

Nørre Løgum Missionshus
Søndag 26. august, kl. 14.00: Sommermøde i Ballum
Torsdag 30. august, kl. 19.30: Basar v. Åbne Døre
Tirsdag 11. september: Husmoderdag i Emanuel i Skærbæk
Torsdag 20. september, kl. 19.30: Høstfest v. Poul A. Nyborg

Nørkle-klub i Nørre Løgum Kirke
Har du lyst til at være med til at strikke dåbsklude (eller
strømper og kludetæpper eller andet som gives til de,
som trænger) og samtidig nyde det gode samvær med
andre strikke-interesserede, er du meget velkommen!
Vi mødes i Kirkens Menighedslokaler (Nørregade 7)
om tirsdagen i lige uger kl. 14.00-16.00.
Medbring gerne dine egne strikkepinde nr. 2,5 eller 3.
Vel mødt til hyggeligt samvær med gløden-de strikkepinde omkring kaffen og en
god snak!
Nørkleklubben starter, efter sommerpausen, tirsdag 21. august.
Nye strikkere er meget velkomne!

Bogsalg

Præstens ord
Lys er livsvigtigt
Mens dette skrives er vi tæt på årets længste dag. Vi
nyder de lyse timer og kan ikke undvære lyset. Opholdt vi os konstant i mørke ville vi dø. Var vi blinde,
ville vi være afhængige af andre som lever i lyset. Vi
ser hvor vigtigt lyset og varmen er i naturen. Først når
der er lys og varme, kan blomster og blade folde sig
ud og blive til, det de er bestemt til.
I en grisestald med nyfødte grise, ved grisene at de
skal finde ind under den varme lampe. Vi mærker
lysets betydning om sommeren, hvor det er lettere, at
komme op fordi det er lyst.
Lys er glæde, håb, varme og fred
Mørket er symbol på sorg, kulde og ufred. Lys er symbol på glæde, håb, varme og fred.
Man taler om ”at komme i rampelyset”. Det er når man
kommer i centrum. Nogen nyder det, andre har rigtig
svært ved det. I kirken har vi også lys. Lys på alteret.
Lys på døbefonten når der er dåb.
Sat ind i Gud lys
Da vi blev døbt blev vi sat ind i Guds lys. Det er hans
plan at der skal være en stærk lysstråle fra ham til os.
En stråle af velsignelse, kærlighed og tryghed og
frihed. Når Gud lader sin lysstråle lyse kan han se det
mærke, som blev sat på os i dåben. Hans korsmærke
over pande og bryst.
Bliv i Guds lys
”Far, må vi sidde lidt hos dig, må vi lytte til dit ord og
mærke, at du er her. Far, må vi se lidt af dit lys, må vi
mærke der er fred til vores sarte sjæle”. Sådan lyder
det i en sang der siger noget meget vigtigt om at lade
Guds lys vise os vejen frem i livet.

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

Guds lys er det lys, der giver os lov til at se, at vi ikke
får det maksimale ud af livet uden ham. Det er med
os som med blomster og blade, - vi kan kun udfolde
os til det, der var meningen, hvis Guds lys får lov til at
skinne på os.

Læsekredsen

Som kristne søger vi ind i den varme stråle, hvor hans
mærke kan ses. Derfor blev vi døbt, beder til Gud,
læser i Bibelen, går til nadver og er med i fællesskabet
med andre kristne. I dåben fik vi på en særlig måde
lov til at mærke at Gud er der. Vi blev født til, at mærke
Gud og se hans lys. Og mærke at han er der.

Holder pause hen over sommeren.
Sæsonen starter igen 2. oktober 2018 kl. 19.30 i Æ` Kirkkro, Hostrup:
Forfatteren Kerstin Ekman: ”Guds barmhjertighed”
Tilmelding og oplysning: Bente Kjær Jensen tlf. 4078 3001 eller mail
ben-te.kj@hotmail.com
Arrangeret af Menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. Løgum

Babysalmesang i Nørre Løgum kirke
Nyt hold starter torsdag 25. oktober til 13. december.
Kontakt musiklærer Mette Frost Clausen, sms 209 27 509
eller mettefc@nrloegumkirke.dk

Bent Oluf Damm, Sognepræst

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

