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PRÆSTEN SKRIVER:

Men det var i nat det skete!
Hør det nu
kære du,
hyrderne har set det.
Over stalden står Guds stjerne.
Lyset kom
nedenom
til os fra det f,erne!

Se, Guds engleflok i kæde!
Hør engang
deres sang,

Sildt af fødselsglæde.
I den høje luft de synger
om Guds fred
op og ned
englekæden gynger.

Evigt skinner julelyset!
Med Guds håb
og Guds dåb
overvindes gyset,
Barnet i sin krybbevugge
på vor jord
lille - stor
hører vore sukke.



Lad os danse, lad os tralle!
Glædens nat
har os fat,
og den er for alle.
Gamle, unge, bror og søster,
dovenkrop
spring og hop,
julesangen trøster.

Kærlighedens frø er sået!

Jesus er
os så nær
som det før var spået.
Over stalden står Guds stierne.
Lyset kom
nedenom
til os fra det fjerne!
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GUDSTJENESTER VTNTER 2A22-23

l-l-. dec. kl. 10 Tredje s. i advent
1B. dec. INGEN
2L. dec. kl. 10,30 |ulegudstjeneste med

Friskolen i Løgumkloster
23. dec. kl. 15,30 Lillejuleaften
24. dec. kl. 15,30 fuleaften
25. dec. kl. 10 fuledag

FERIE indtil aftenarrangementet

19. jan. kl. 19

22. jan. kl. 10
29.jan.kl. 10

5. feb.
L2. feb. kL 10
19. feb.
26. feb. kL 10

5. marts kl. 10
12. marts
19. marts kl. 14
26. marts kl. 10

I Markusevangeliets fodspor
med billeder og musik.
Tredje s. eft. hellig 3 konger
Sidste s. efter hellig 3 konger

INGEN
Seksagesima
INGEN
Første søndag i fasten

Anden s. i fasten
INGEN
Midfaste - Generalforsamling
Maria Bebudelse

Kirkebil: Ring til Agerskov Taxi aftenen før på 74833640.
Præsten: Tlf. nr.2871,5t43 - mail:rrtqr@
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Onsdag den 2L. december
kl. halv elleve
kommer Løgumkloster Friskole til juleguds-
tjeneste, Det har skolen gjort i mange år,
men der har været et par års pause på grund
af corona. Nu ses vi igen. Og det glæder vi os
til. Alle andre er også velkomnel

fulegudstienester den
23. 0924. dec. kI. 15,30.
Grundet corona-smitten havde vi sidste år
både julegudstjeneste den 23. og24. dec. - og
menighedens bestyrelse vil gerne fastholde, at
vi også i år har julegudstjeneste både den 23.
og24, dec. Nu s§ldes det ikke mere corona,
men bestyrelsen mener det er praktisk. Vi må
se hvordan vi gør det næste år?

Torsdag d. L9. ian. kl. 19
rår vi besøg af en nordmand ved navn Christian
Stejlskal, som vil føre os i fodsporet på det æld
ste nedskrevne evangelium - Markusevangeliet -
med 90 billeder fra Israel, og egen musik. Mød
op og vær med på rejsen. Det er gratis for med-
lemmer af Bovlund Frimenighed - for Øvrige kos-
ter det 50 kr. som kan betales ved indgangen,
kontant eller mobilpay.



Et lille uddrag af Samuel Beckett's skuespil
"Vi venter på Godot". Hovedpersone.rne er
to de to lazaroner eller vagabonderi eller
ganske almindelig e mennesker : ESTRAGON
og VLADIMIR - som venter på at noget skal
ske, på at en de kalder for GODOT skal op-
søge dem - de er, kort sagt, er på udkig efter
noget meningsfuldt i tilværelsen - lisom vi
alle i grunden er - de to beftnder sig et øde
sted omkring etlille udgåettræ på en høj:

ESTRAGON: Hvadgør vi nu?

VLADIMIR: Mens vi venter.

ESTRAGON: Mens vi venter. (tavshed)

VLADIMIR: Hvad om vi gjorde vores øvelser?

ESTRAGON: Vores benbevægelser.

VLADIMIR: For at blive smidige.

ESTRAGON: For at slappe af.

VLADIMIR: Og holde os varme.

ESTRAGN: Og rolige.
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VLADIMIR: Kom så.
(Han gør nogle små hop. Estragon efterligner ham),

ESTRAGON (sfan dser): Det er nok, jeg er træt.

VLADIMIR (sfan dser også): Vi er ikke i træning.
Lad os lave nogle vejrtrækningsøvelser.

ESTRAGON: Jeg vil ikke trække vejret mere.

VLADIMIR: Du har ret. (pause): Lad os støtte os
til træet så vi ikke falder.

(De tar vaklende fat i træet)

ESTRAGON: Tror du Gud ser mig?

VLADIMIR: Vi må lukke Øjnene.

ESTRAGON: Gud, hav medlidenhed med mig!

VLADIMIR (ltdt gnaven): Og hvad med mig?

ESTRAGON: Med mig, med mig,med mig. Nåde!

I adventstiden venter vi, lisom de to mænd på
den lille høj med det udgåede træ. Vi venter på
Guds komme i barnet som fødes i stalden i Betle-
hem. Vladimir og Estragon kalder den de venter
for Godot - det er uden tvivl en omskrivning af
ordene Frelser og Gud.



ADVENT

Mens vi venter
sidst i november
lander sneen på biler
veje træer og tage
tunge s§er
spejles i sorte pytter

kulden sniger sig
ind i ryg og ben
lampen over bordet
er tændt hele dagen
grenenes streger af tusch
vipper frem og tilbage

solen ses ikke
skønt den er der
og flytter sig sydover
og svinger mod vest
og hurtigt daler
mens tavse fnug
strejfer ruden i mørket.

GLÆDELIG IUL & GODT NYTÅR
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