Vores blad

Kirke og Sogn

KIRKE OG SOGN

www.østerløgumsogn.dk
Sognepræst:
Ann Bork Damsgaard
Søndergade 9, Øster Løgum
6230 Rødekro
E-mail: abd@km.dk
Tlf. 40 25 55 92
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Martin Ugilt Thomsen
Hovslundvej 44, tlf. 4046 0371
E-mail: ugilt@live.dk
Næstformand og Kontaktperson:
Trine Bjerg Ørum,
Vestervej 17, tlf. 5143 8846

ØSTER LØGUM SOGN

Tysk Frimenighedspræst:
Martin Witte, tlf. 7458 2313
Organist: Kirsten Borella Carlson
E-mail: kbc@km.dk
Tlf. 6120 1854
ØSTER LØGUM KIRKE
Graver: Elisabeth S. Jensen
Tlf. 2055 0099
E-mail: aelg.kirke@mail.dk
Gravermedhjælper: Yannick Aarup
Kirkesanger: Maren Andersen

Kasserer: Karin Work,
Rugbjergvej 14, tlf. 6155 0256
Kirkeværge: Alf Ingfeldt,
Stationsvej 59, tlf. 7466 4527
Medlem: Birgitte Neldeberg Ravn
Øster Løgumvej 73, tlf. 2166 7213

Praktiske oplysninger
Kirkebilen

DANTAXI, Tlf. 7025 2525
Kirkebilen er gratis og skal bestilles
dagen før brug senest kl. 12.00. Det skal
oplyses at det drejer sig om kørsel til
kirken og det er gratis.

Kirkebakken

Alle med særlige grunde (alder, handicap, barnedåb
m.v.) er velkomne til at
køre op til kirken i egen bil. Man er også
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velkommen til at bestille kirkebilen, også
selv om man er den eneste, der skal med,
og det kun er kirkebakken, man har
svært ved at komme op ad. Det gælder
både Øster Løgum og Genner kirke.

Mandag er kirkepersonalets fridag
Kirkepersonalet holder fri om mandagen.
Man kan naturligvis altid ringe og
indtale en besked på telefonsvaren eller
sende en mail, så vil man blive kontaktet
hurtigst muligt.
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Visionsdag for menighedsråd
og medarbejdere ved
Øster Løgum kirke
Onsdag d. 19. september blev der på Mommark handelsskole afholdt visionsdag for menighedsråd og personale ved Øster Løgum kirke. Baggrunden for
denne visionsdag var, at vi i menighedsrådet godt kunne tænke os at se lidt
nærmere på de ting vi gør her i kirken. Hvad gør vi godt, hvad skal forandres,
skal der nye tiltag til?
Det kan være svært at stille skarpt på det man til daglig ser på og holder af,
derfor fik vi hjælp af konsulent Søren Moldrup. Han bad os om at tage udgangspunkt i alt det positive der sker i kirken og ud fra det finde ud af, hvad vi ønsker
der skal fokuseres på. Alle var hurtige enige om, at det vi gerne vil først og
fremmest handler om mennesker og ikke mursten, dog på en måde så disse to
kan kombineres. Det vi rigtigt gerne vil er at arbejde for at gøre kirken fællesskabende. En kirke som når bredt ud i sognet og som folk føler et ejerskab overfor.
Efter nogle gode og lærerige timer sammen med Søren Moldrup skulle menighedsråd og medarbejdere til at arbejde sammen på en ny og uvant måde. Der
skulle laves mad på grill og ikke alle var lige hjemmevant i kokkerollen.

Tiltag som udspringer af visionsdagen:
•
•
•
•
•
•
•

Vi vil gerne i højere grad involvere lokalsamfundet. Heriblandt lokalråd, borgerforeninger og ikke mindst Børne Universet.
Sogneaften i kirken. Emnerne må gerne omhandle Sognet, Kirken eller
have et lokalhistorisk sigte.
Sognecafe. Afholdes i dagtimerne i Præstegården.
Gudstjeneste søndag eftermiddag med efterfølgende kirkekaffe a la sandwich, let måltid.
To gange om året skal intervallet være, den ene gang i anledning af ”syng
dansk ugen” og anden gang i foråret.
Menighedsrådet indfører læsning fra den ”Ny Aftale” (Bibelen på nudansk)
som prøveordning i et år. Forsøget igangsættes pr. 1. søndag i advent.
Menighedsrådet indfører nadverritual B som prøveordning i et år. Forsøget
igangsættes pr. 1. søndag i advent

Kirkebog - Øster Løgum Kirke
Som en del af jer sikkert er bekendt med, så trådte den
nye persondatalov i kraft i slutningen af maj måned.
Det har medført, at det ikke længere er lovligt at videregive personlige oplysninger uden skrifteligt samtykke.

I fremtiden skal alle der får foretaget en kirkelig handling i Øster Løgum Kirke underskrive en erklæring, hvis
de ønsker oplysningerne offentliggjort.
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Madpakke dage
Mange af os sidder sikkert og spiser vores frokost alene, enten fordi vi er enlige eller arbejder alene. Det er også tilfældet for graveren og præsten og det
har vi tænkt os at lave om på, derfor vil vi indføre madpakkedage hvor vi og
dem der har lyst og lejlighed kan komme og spise sammen med os i præstegården. Alle er hjerteligt velkommen!
Torsdag d. 17. januar kl. 12.00
Torsdag d. 21. februar kl. 12.00

Julehygge i præstegården
Onsdag d. 5. december kl. 14.00 i præstegården.
Traditioner hører julen til, og derfor afholdes der igen i år julehygge i præstegården, hvor vi synger julen ind og får lidt
godt til ganen.
Alle er hjertelig velkomne.

Syng julen ind
Torsdag d. 13. december kl. 19.30 i Øster Løgum Kirke
Sammen med voksenkoret synger vi både nye og gamle julesange fra ind- og udland.
Det bliver en hyggelig og stemningsfyldt aften. Voksenkoret deltager og der er kirkekaffe.

De ni læsninger
Søndag d. 17. december kl. 14.00 i Genner Kirke
Igen i år vil vi afholde “de ni læsninger”. Vi vil sammen lytte til centrale tekster fra både det Nye og det Gamle Testamente, vi vil synge fællessalmer og lytte til salmer. Voksenkoret vil sammen med Kirsten Borella føre os igennem
salmer og læsninger, og på denne stemningsfyldte måde minde os om alle de historier, som hænger sammen med
julens centrale fortælling om Jesu fødsel.

Nytårsdag Velkommen til det nye år tirdag d. 1. januar
Kom og vær med til at byde det nye år velkommen. Vi markerer det nye år med en gudstjeneste
Øster Løgum kirke kl. 16.00. Menighedsrådet er bagefter vært ved kransekage og champagne.

Kyndelmisse
Torsdag d. 25. januar kl. 19.30 i Øster Løgum Kirke
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenesmesse. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den1. november og den 1. maj er gået.
Men kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel.
Voksenkoret deltager og efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
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Spejdernes Nytårsparole
Søndag d. 6. januar kl. 14.00 i Øster Løgum Kirke
Nytåret markeres ved, at spejderne tradition tro deltager i gudstjenesten den første søndag i det nye år, hvor de holder
deres nytårsparole.
Børnekoret medvirker ved gudstjenesten

Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum
Søndag d. 3. februar kl. 10.30
En gang om året afholder vi dåbsjubilæum i Øster Løgum Kirke.
Vi inviterer alle børn, der blev døbt for fem og ti år siden i Øster Løgum kirke, sammen med deres familier til børnegudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. Børn der blev døbt i andre kirker, men som i dag er bosiddende i Øster
Løgum Sogn, er også velkomne til at være med.
Alle børn får en dåbslysestage med hjem som minde om deres dåb.
Alle børn er velkomne til denne dejlige dag i Kirken, det er et festligt arrangement, hvor man har mulighed for at fejre
sit barns dåb sammen med andre familier i Øster Løgum Sogn.

Fastelavn
Fastelavnssøndag d. 3. marts kl. 13.30 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Øster Løgum kirke. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning arrangeret af borgerforeningen på kroen.
Børnekoret medvirker ved gudstjenesten

Fortællekoncert med Mathilde Falch
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.30 i Øster Løgum Kirke
Dørene åbnes kl 19.00 - billetter kan købes på www.billetto.dk - søg efter Mathilde Falch eller kontakt sognepræsten på tlf. 40 25 55 92 eller mail abd@km.dk
Billetterne koster kr. 75,-
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Månedens salme
Månedens salme bliver sunget til alle almindelige gudstjenester den pågældende måned.

December - Nummer 74

Januar - Nummer 787

1. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen
her!

Mel.: Erik Sommer 1981
1. Du, som har tændt millioner af
stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og
værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Vær velkommen, Herrens år
(Advent)
Mel.: A.P. Berggreen 1852

2. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen
her!
3. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom
herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen
her!
4 Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens
dag.
Velkommen, nytår, og velkommen
her!
Dansk adventssalme (1556).
N.F.S. Grundtvig 1849.

Du som har tændt millioner af
stjerner

2. Tak for den lysende dag, der er
gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
3. Tak for hver glæde, der fyldte
vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en
fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver
smerte,
du ved alene, hvad tjener os
bedst.
4. Tak for de mennesker, som blev
vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe
forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
5. Du, som har tændt millioner af
stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og
værner,
lys i det mørke, som kommer fra
os.
Johannes Johansen 1981 og
1982.

Februar - Nummer 717
I går var hveden moden

Mel.: Nu blomstertiden kommer
1. I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nu’ets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.
2. Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stædigt vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.
3. Derfor - på ugens morgen
må vi herhen igen,
hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening;
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge
om håb og kærlighed.
4. Her døber vi de spæde,
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der - rakt fra slægt til slægt gir ordet hjertets visdom
og eftertankens vægt.
5. Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.
Lisbeth Smedegaard Andersen
1994 og 2000.
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Vi er altid allerede elskede
Skrevet at Nis Callesen

O

m at vælge kærlighedens vej og troen på det gode
symboliseret i opstandelsen på 3 dagen efter det
onde. Hella Joof tryllebinder med sit engagement og
lidenskab.
En fyldt kirke fik noget at gå hjem på, da hun med udgangspunkt i sin udgave af en katekismus tog publikum
med gennem sit forhold til den kristne tro. Fra barndommen i Birkerød til glæden ved at kunne glædes over
fremsynet mod alderdommens visdom. Hvordan man
ved at zoome ind på den enkelte, kan bruge kærligheden frem for ondskab og had.
Troen på det gode og kærlige, og muligheden for den
direkte kontakt til gud. Gud tager telefonen hvis den ringer, gud giver et ”like” på din besked og gud hjælper

når du har behov. Hvordan man ikke kan forvente hjælp
til at hævne, men hvordan en altomfavnende kærlighedskrammer kan bruges til at ændre den verden, den
enkelte og vi alle lever i. Vi er alle guds børn, på godt
og ondt, men den kærlige far omfavner os alle med sin
kærlighed.
Til 500 års jubilæet for Martin Luther udgav Hella en
nyfortolkning af den gamle katekismus til brug ved
konfirmandundervisningen. Nyfortolket og moderne i sit sprog, og med mod og kærlighed stor nok til
at acceptere andre holdninger til værket. Et super
foredrag der giver stof til eftertanke, mod på at vende den anden kind til, og hvis ikke at turde vælge
Herrens veje, så at vælge den hvor kærligheden er.
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