information

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.

Gudstjenestetider
4. august
7. s.e.trin.

10.30 Bent Oluf Damm
Luk. 19, 1-10

Sognepræsten afvikler ferie og weekend-fri:
12.-18. august: Embedet passes af Heine Holmgaard,
Bedsted, tlf. 74 77 72 37.
19.-25. august: Embedet passes af Thorsten B. Christensen, Hostrup-Højst, tlf. 74 73 41 12.
23.-26. september: Embedet passes af Erling Bjerrum
Petersen, Abild, tlf. 74 72 28 50.
27.-30 September: Embedet passes af Heine Holmgaard,
Bedsted, tlf. 74 77 72 37.

11. august
8.s.e.trin.

10.00 Bent Oluf Damm
Matt. 7, 15-21

18. august
9. s.e.trin.

8.30 Mattias Alpen (Tysk gudstjeneste)
10.30 Heine Holmgaard
Luk. 16, 1-9

25. august
10. s.e.trin.

10.00 Jens Jensen
Luk. 19, 41-48

Adresser

1. september
11.s.e.trin.

10.00 Bent Oluf Damm
Luk. 18, 9-14

8. september
12. s.e.trin.

10.30 Bent Oluf Damm
Mark. 7, 31-37

15. september
13. s.e.trin.

10.00 Bent Oluf Damm
Luk. 10, 23-37

22. september

10.00 Bent Oluf Damm
Høstgudstjeneste
Luk. 17, 11-19

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:
Lars Petersen, Nørregade 27
Telefon v. kirken 7374 5410 ..............................tlf. 2043 6128
Email: nrlkirke@mail.dk - Fridag: onsdag.
Gravermedhjælper:
Solveig Margrethe Gehrt. Fridag: onsdag
Telefon v. kirken ....................................................tlf. 9117 6240
Organist og korleder:
Judy Hunskjær Olsen, fridag mandag. ..........tlf. 2244 8506
Babysalmesangs-leder:
Mette Frost Clausen ............................................tlf. 2092 7509
Kirkemedarbejder:
Birte Møller, birtem@nrloegumkirke.dk ......tlf. 2990 2409
Træffes mandag og tirsdag fra 9-13
Kirkesangere:
Ingvard Christensen ............................................tlf. 4117 6292
Anna Sofie Kousgaard ........................................tlf. 6172 8979
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
Medarbejdernes repræsentant i menighedsrådet.
Lars Petersen ....................................................... tlf. 2043 6128
Sognepræsten er ”født” medlem af menighedsrådet.
Nørre Løgum Kirkes hjemmeside: nrloegumkirke.dk
Webmaster: Birte Møller birtem@nrloegumkirke.dk

Nr. Løgum Kirke

14. s.e.trin

Høstgudstjeneste
Med dette kirkeblad følger en kuvert med indlagt
seddel hvor der er mulighed for at anføre et
beløb udfor et 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.

29. september
15. s.e.trin

9.00 Heine Holmgaard
Matt. 6, 24-34

6. oktober
16. s.e.trin.

10.00 Bent Oluf Damm
Luk. 7, 11-17

Stof til næste kirkeblad:

Afleveres senest 23. aug. (oktober/november) gerne pr. mail: bod@km.dk

Juni · Juli 2019

Information
Messy Church

For hele familien (Bedsteforældre og andre interesserede er også MEGET velkomne!) Vi holder sommerferie i august, og starter igen fredag 6. september.
(Næste gang er fredag 4. oktober).

Information
Menighedsrådsmøder

Præstens ord
Tillid og Tro

Alle møder afholdes i Kirkens menighedslokaler, og er offentlige. Dagsorden og
referat kan ses i kirken, på præstens opslagstavle og på kirkens hjemmeside.

Tillid er noget helt fantastisk. Vi oplever det mellem
mennesker, og ved at det flytter noget. Modsat er
det en dyb smerte når vi føler at tillid bliver misbrugt.

Mad samt deltagelse: Pr. familie kr 50,-. Enkelt-deltager kr. 20,-.
Tilmelding til sognepræsten på tlf. 74 74 33 43 eller bod@km.dk, gerne senest
torsdag morgen

Nørre Løgum Missions Forening (IM)
Møderne holdes i kirkens menighedslokaler kl. 19.30 medmindre andet er anført.

Tro er at turde vove. Fuldstændig mod alle odds at
satse på at

Bemærk: Datoer for hele året kan findes på hjemmesiden.

19. sept.:

Programmet starter kl. 17.00, drop in fra kl 16.30.

Formiddagscafé i konfirmandstuen

Tirsdag 20. august kl 9.30: ”Tanzania tur-retur”.
V. sognepræst Robert S. Andersen, Hjordkær, som i 2005-2009
var missionær i Tanzania, og flere gange har været tilbage for at
undervise på en bibelskole i Sikonge i Vest-tanzania.
Tirsdag 17. september kl 9.30: ”Mit liv som flygtning”
v. asylansøgere fra Åløkke Asylcenter.
Bent Oluf Damm interviewer, og der vil være tolk efter behov.

Mandag 26. august.
Torsdag 12. september.

29. august: Martin H. Jensen, BDM

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) tirsdage i lige uger
kl. 14.00-16.00.
Medbring gerne dine egne strikkepinde.

Bemærk: Datoer for Formiddagscafé hele året kan findes på hjemmesiden.

Vel mødt til hyggeligt samvær med glødende strikkepinde omkring kaffen og en
god snak!
Nørkleklubben starter igen tirsdag 6. august efter sommerferien.

Kirkekoret

Hjemmesiden

Onsdage kl 15.30 – 16.30. For alle sangglade børn/unge i 3.-9.klasse.
Henvendelse til Judy Hunskjær Olsen, tlf. 22 44 85 06.
Koret holder sommerferie i skolens sommerferie.

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

Babysalmesang i Nørre Løgum kirke

Bogsalg

Kontakt musiklærer Mette Frost Clausen, sms 209 27 509
eller met-tefc@nrloegumkirke.dk

Nærmere oplysninger hos sognepræsten.

Næste hold starter torsdag 24. oktober.

Juniorklubben for 4.-7. klasse

mødes i konfirmandstuen tirsdage fra 18.30-20.00 medmindre andet er anført.
20. august:

Vi er klar igen efter sommer-ferien. Fotoløb

27. august:

17.00: Vi sejler ned ad åen i kano. Vi har mad med til tu-ren.

3. sept.:

Find rundt i labyrinten i majsmarken

6.-7. sept.:

Møjn te æ dyn – særligt program senere

10. sept.:

Aflyst, vi skal have udsovet efter: ””møjn te æ dyn”

17. sept.:

Bibel og spilleaften

24. sept.:

Aktiv i hallen på Løgumkloster Efterskole

Henvendelse vedr. Juniorklubben: Lars Birkmose 24935687 eller sognepræsten

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

Læsekredsen

Holder pause i sommerhalvåret, og starter op igen tirsdag 1. oktober kl. 19.30 i
Bedsted Kirkehus, Kirkegade 27.
Den bog, som her skal drøftes er: ”Marens vilje” af Pernille Juhl
Tilmelding og oplysning:
Bente Kjær Jensen tlf. 40 78 30 01 eller mail: ben-te.kj@hotmail.com
Arrangeret af Menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. Løgum

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.
Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræsten. Prøvehæfter fås gratis samme sted.

Min ældste søn var ikke fyldt 2 år. Vi var på familietur og mens forældrene stod og snakkede var han
kravlet op i en rutsjebane, og stod i en højde der
var flere gange hans egen. ”Faaar” råbte han. Alene
oppe i højderne var han parat til at kaste sig ned i
mine arme, i stedet for at tage turen ned af slisken
på egen hånd. Så snart jeg havde løftet armene for
at gribe, sprang han. Han havde tillid. Vidste at jeg
ville gøre alt for at gribe ham. Selvfølgelig greb jeg.
Den situation glemmer jeg ikke. Den minder mig om
at sådan en tillid må vi have til vores himmelske far.
Gud svigter ikke vores tillid. Da vi kastede os ud på
egen hånd satte han alt ind på at gribe os. Der blev
lagt en frelsesplan med det ene formål.
”Tillid” og ”tro” er i familie. Forfatteren til Hebræerbrevet i Det nye Testamente har kædet det således
sammen: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses.
Den kristne tro er tillid til Gud i Himlen og hans Søn,
Jesus Kristus. Tillid til, at Gud elsker os så højt at han
døde af det! Og tillid til, at når Jesus sagde, at han
døde på korset for at tage imod Guds vrede over
synd, så passer det.
Til gengæld kan jeg slippe for at møde Guds vrede
over min synd. Jeg bæres af have tillid til Jesus, at
han har frelst mig.
Mange mennesket kalder det naivt at have sådan en
tillid. Men det er livsfarligt at tro at man kan klare sig
uden.
Gert Grube har rammende sagt det sådan:
Det, der for fornuften er det glade vanvid, det er for
troen den glade tillid.
Bent O. Damm, sognepræst

