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

Ferie- og fridage
Ugentlig fælles fridag for præst, kirketjener: onsdag.
Organist: mandag
Sognepræsten afvikler ferie og weekend-fri:
29. sept. - 14. okt., samt 17. - 18. nov.
Embedet passes af
29. sept. – 7. okt.:
Heine Holmgaard, Bedsted, tlf. 74 77 72 37
8. -14. okt.: Erling Bjerrum Petersen, Abild, tlf. 74 72 28 50
17. - 18. nov.: Heine Holmgaard, Bedsted, tlf. 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.
Organist:
Judy Hunskjær Olsen...........................................tlf. 2244 8506
Babysalmesang:
Mette Frost Clausen .............................................tlf. 2092 7509
Kirkemedarbejder:
Birte Møller, birtem@nrloegumkirke.dk .......tlf. 2990 2409
Træffes mandag og tirsdag fra 9-13
Kirkesangere:
Anna Sofie Kousgaard.........................................tlf. 6172 8979
Marianne Holm Hansen......................................tlf. 6074 6188
Karsten Brejl............................................................tlf. 7474 4424
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

Gudstjenestetider
7. oktober
19.s.e.trin

10.00 Jens Jensen
Joh. 1, 35-51

14. oktober
20.s.e.trin

9.00 Erling B. Petersen
Matt. 21,28-44

21. oktober
21.s.e.trin.
Luk 13, 1-9

8.30 Mathias Alpen (Tysk gudstjeneste)
10.30 Bent Oluf Damm

28. oktober
22.s.e.trin

10.30 Bent Oluf Damm, BUSK- Gudstjeneste*
Matt 18, 1-14

4. november
Alle helgens dag

14.00 Bent Oluf Damm
Matt. 5, 13-16		

11. november
24.s.e.trin

10.00 Bent Oluf Damm
Joh. 5, 17-29

18. november
25.s.e.trin

10.00 Heine Holmgaard
Luk 17, 20-33

25. november
Sidste s. i kirkeåret

10.00 Bent Oluf Damm
Matt. 11, 25-30

2. december
1.s. advent

10.00 Bent Oluf Damm
Matt. 21, 1-9

Så er der ryddet og sået græs i det ny-indkøbte stykke jord nordøst for kirken.

*BUSK Gudstjeneste: Familiegudstjeneste. Børn Unge Sogn Kirke.

Minikonfirmand-undervisning
Minikonfirmander
Minikonfirmander
for alle elever i 3. klasse
Vi starter mandag 5. november kl 14.16
(når de står af skolebussen fra Løgumkloster ved
Nr. Løgum Kirke) og slutter hver gang kl 16.00.
Vi mødes 11 mandage (dog fri i skolens juleferie) indtil der
er en festlig afslutning for minikonfirmanderne og deres
familier til en familie-gudstjeneste søndag 3. febr. kl. 10.00.
Undervisningen er gratis og varetages af
sognepræst Bent Oluf Damm og
kirkemedarbejder/pædagog Birte Møller.

13 konfirmander er netop startet med undervisningen.

Sted: Nr. Løgum Kirkes menighedslokaler:
Nørregade 7, Løgumgaarde.
Se nærmere oplysninger på hjemmesiden.

Stof til næste kirkeblad:

Afleveres senest 1. nov. (december/januar) gerne pr. mail: bod@km.dk

Oktober · November 2018

Information
Messy Church
For hele familien (Bedsteforældre og andre interesserede er også MEGET velkomne!)
De næste gange er fredag 5. oktober og 2. november.
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 tlf. 7474 3343 eller bod@km.dk, gerne senest
torsdag morgen
Bemærk: Datoer for hele året kan findes på hjemmesiden.

Formiddagscafé i konfirmandstuen
Tirsdag 23. oktober kl. 9.30:
"Herren er min hyrde". Salme 23 - set med en fårehyrdes øjne.
V. fåre-avler, Åse Svendsen, Gånsager, Skærbæk.
Tirsdag 13. november kl. 9.30
” Glæder og udfordringer i den tredje alder”
I livets forskellige overgange, er der altid både bekymringer og nye muligheder, der
kan banke på.
Sådan er det også, når vi befinder os i den såkaldte tredje alder.
Hvordan kan vi hjælpe hinanden og os selv til at nære troen, håbet og kærligheden i
dette livskapitel?
v. psykolog og familieterapeut, Annette Due Madsen, Bagsværd.
Bemærk: Datoer for Formiddagscafé 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. 22 44 85 06

Juniorklubben for 4.-7. klasse
mødes i konfirmandstuen tirsdage fra 19.00-20.30 medmindre andet er anført.
2. okt.
Bibel- og spilleaften
9. okt.
17.30-20.30: Juniortræf. Vi spiser sammen, og tager derefter ud og
sælger lodsedler
Efterårsferie
23. okt. Mørke-løb
28. okt. Kl. 10.00: BUSK-gudstjeneste.
Efter BUSK-gudstjenesten inviteres Juniorklubben og deres forældre,
søskende og bedsteforældre sammen med spejderne til pizza i
menighedslokalet
30. okt. Vi svømmer en tur. Husk: 18.30-20.30
6.. nov. Bibel- og legeaften
9. nov.
FREDAG kl. 15–19: Vi tager til Jump-a-lot og spiser på Mc Donalds
13. nov. Fri efter Jump-a-lot
20. nov. Kl. 18.30: Den store bagedyst
27. nov. Jule-krea-aften med Lisbet Birkmose
4. dec.
Bibel- og spilleaften
Henvendelse vedr. Juniorklubben: Lars Birkmose 24935687 eller sognepræsten

Bibellæseplaner
Det danske Bibelselskab udgiver hvert år en Bibellæseplan med forslag til Bibeltekster
til hver af årets dage. Planer ligger til fri afbe-nyttelse i kirkens tårnrum.
Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsten. Prøvehæfter fås gratis samme sted.

Information
Menighedsrådsmøder

Torsdag 27. oktober kl. 19.00 samt torsdag 22. november 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.

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

Nørre Løgum Missionshus

Tirsdag 2. og onsdag 3. oktober: Oktober-møder i Løgumkloster
Fredag 26. oktober kl. 18.30: Vi spiser sammen. Tale v. Mette Hornstrup
November-møderække:
5.-6.november: I Bredebro
7.-8. november: I Tønder

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 strikkeinteresserede, 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 glødende strikkepinde omkring kaffen og en
god snak! Der er plads til nye strikkere!

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

2. oktober 2018 kl. 19.30 i Æ` Kirkkro, Hostrup:
Forfatteren Kerstin Ekman: "Guds barmhjertighed”
Den 14.november 2018 kl. 19.30 i Kirkehuset, Bedsted:
Forfatteren Martin A. Hansen: "Løgneren".
Tilmelding og oplysning:
Bente Kjær Jensen tlf. 40783001 eller mail bente.kj@hotmail.com
Arrangeret af Menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. Løgum

Præstens ord
Det trækker overskrifter
at være kendt
Ved kassen i et supermarked er der udsyn til de nyeste
ugeblade med billeder af og historier om de kendte.
Men i virkeligheden kender vi ikke mange af dem
rigtigt, for vi har aldrig mødt dem. Man kan have en
mistanke om, at sandhedsværdien i disse historier ikke
altid har højeste prioritet.
For nogle kan det være et mål at blive kendt.
Måske er der mennesker, der føler tilfredsstillelse i at
trække overskrifter. Andre ønsker at leve skjult. For det
er ikke altid trygt at være kendis. De kan heller ikke
altid genkende sig selv i overskrifterne. I den verden er
der ofte ikke langt fra succes til fiasko.
Kan det være trygt at være kendt? Ja, når det er af én,
der kender mig til bunds og alligevel elsker mig.
Kong David fra Bibelens gamle testamente var én af
sin tids kendte. Havde der været ugeblade til, ville han
have trukket store overskrifter. Måske også med historier af tvivlsom karakter. Han ville næppe have nydt at få
hele sit privatliv udtrykt i oneliners.
Der kom et tidspunkt, hvor det gik op for David, at han
var kendt af Gud. Endda før han kendte sig selv, havde
Gud ransaget ham og kendt ham. Allerede da han var
foster i mors liv. Og han kunne ikke løbe fra det. Men
da det gik op for David, hvad Gud brugte sin viden til,
blev det trygt for ham at være kendt af Gud.
David er ikke ene om at være kendt af Gud. Gud kendte
os før nogen andre og kastede sin kærlighed på os. Det
er faktisk ret trygt og godt at vide, at Gud ikke snager
i vores liv for at sætte overskrifter, men ransager vores
liv for at lede os ad evig-heds vej.
Bent Oluf Damm, Sognepræst
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke.
Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte.
Led mig ad evigheds vej.

Fra GTs salme 139. Salme af David

Henry H. Hansen
går på efterløn

Nr. Løgum Kirkes graver og kirketjener Henry Holm
Hansen har besluttet at gå på efterløn efter 23 års
ansættelse ved Nr. Løgum Kirke.
Vi tager afsked med Henry ved gudstjenesten
1. søndag i advent, 3. dec. kl. 10.00.
Efter gudstjenesten vil der være let anretning i
kirkens menighedslokaler.
Af hensyn til planlægningen gerne tilmelding til
Bent Oluf Damm, tlf. 74 74 33 43, mail: bod@km.dk
Eller Jens Jørgensen, tlf. 51 32 47 86,
mail: jsg@topdanmark.dk, senest tirsdag d. 27/11

