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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

Foto: Christian Christensen

Samtale
Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende
sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt, hvilket altså betyder, at intet af
det der bliver præsten betroet må fortælles videre til andre, heller ikke
til andre præster eller til præstens familie.
Dåb
Har man fundet en søndag, hvor man vil holde barnedåb, ringer man til
præsten for at lave en aftale. Samtidig aftales et møde i hjemmet eller
præstegården, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet.
Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra kommunen, inden det
kan døbes. Til dåben skal der være mindst tre og højst fem faddere. De
skal selv være døbt og være nået konfirmationsalderen.
Vielse
Når man har fundet en dag, hvor man vil holde bryllup, ringer man til
præsten for at lave en aftale. Inden brylluppet kommer præsten på
besøg for at tale om vielsen i kirken. Ritualet gennemgås og i fællesskab vælger man de salmer, der skal synges i kirken. Desuden vælger
brudeparret to vidner til vielsen.
Inden brylluppet skal man indhente en prøvelsesattest hos kommunen.
Den må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen.
Begravelse og bisættelse
Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn,
hvor man bor. Sædvanligvis kontaktes en bedemand, som ordner
papirer og praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter præsten
for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.
Inden den kirkelige handling kommer præsten på besøg. Her vælges
salmer til højtideligheden.

Sognepræst:
Ditte Sjelborg-Pedersen, Løjt Nørregade 8 (Barselsorlov)
Barselsvikar Anette Jensen
Tlf. 7461 7519, mobil 5185 6512, e-mail: Aneje@km.dk
Mandag fri

Løjt og Genner bliver ét pastorat
Hvordan skal vi forholde os til
ateismen og til andre religioner?
Minikonfirmander
Konfirmation 2017
Højskoledage
Guldkonfirmation –
Gensynets dag
Dåb – Fem søstre døbt
samme dag
Nyt fra den tyske menighed
Tag med på kirkegårdsvandring
Dåbsklude
Kirkekaffe
Kirkebogen
Bagsiden:
Gudstjenesteliste

Løjt Kirkeby, tlf. 7461 7916
e-mail: ole.jensen9@lojtskole.dk
Kirkesanger:
Kirstine Bjerregaard Hansen
Haderslevvej 362, Bodum
Tlf. 7366 2120
e-mail: kirstinemdb@gmail.com

Hjælpepræst
Ann Bork Damsgaard
Tlf. 7466 4492, abd@km.dk

Tysk frimenighedspræst:
Martin Witte, Tlf. 7458 2313. Mail wilstrup@kirche.dk

Menighedsrådets formand:
Anna Cecillie Lildholdt Madsen, Barsøvej 134,
Mobil 2094 8717, e-mail: acne.madsen@gmail.com

Kirkebladet:
Marianne Bork Steffensen (ansvarshavende),
Anette Jensen og Kirsten L. H. Christensen

Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer:
Leif Nissen, Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8315, e-mail: loejtkirke@mail.dk

Løjt Sogns Menighedspleje
v/ Marianne B. Steffensen
Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8046, mail: mbs@aabenraa.dk

Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag
kl. 9:30-10:30. Privat: Kromai 78
Kirkegårdsmedhjælpere:
Aase Diedrichsen, tlf. 2135 0035
Anna Jensen Bertelsen, tlf. 2554 7584
Anette Carstensen, tlf. 2940 2270

Besøgstjenesten: tlf. 2263 8096
Sognets hjemmeside:

www.loejtsogn.dk

Kirkeværge:
Erling Læbel Madsen, Dybvighoved Møllevej 1, 6200 Aabenraa
Tlf. 7461 7804
e-mail: elmmadsen@mail.dk

Organist:
Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,

INDHOLD

Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook
Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 8746 4010, www.zeuner.dk
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LØJT OG GENNER
BLIVER ÉT PASTORAT
Af Anna Cecilie Lildholdt Madsen, formand for Løjt Menighedsråd
Fra den 1. september skal vi vænne os til
nye tider i Løjt Sogn – og i Genner Sogn.
Biskop Marianne Christiansen har i april besluttet, at de to sogne skal lægges sammen
i ét pastorat, Løjt-Genner Pastorat, med 1,6
præstestilling. De to sogne beholder hvert
deres menighedsråd.
Vi i menighedsrådet, biskoppen og provsten i Aabenraa Provsti har i flere år overvejet og drøftet, hvordan vores sognepræst
kan hjælpes til bedre at kunne overkomme
sit arbejde. Løjt Sogn er nemlig sammenlignet med mange andre sogne et meget stort
sogn, så stort, at det kniber meget for én
præst at nå det hele.
I flere år har vores sognepræst fået hjælp
af præsten i Genner-Øster Løgum, men nu
ønsker biskoppen at organisere arbejdet på
en anden måde. Meget snart slås en stilling
på 60 procent op. Biskoppens oprindelige
plan var 1,5 præstestilling, men vi har i begge sognes menighedsråd udtrykt bekymring for, om det ville være nok. Og nu kan vi
glæde os over, at biskoppen har lyttet til os
og udvidet den ekstra præstestilling.
Den, der får den ny stilling, skal sammen
med vores sognepræst, Ditte Sjelborg-Pedersen, som Anette Jensen lige nu vikarierer
for, stå for den kirkelige betjening af de to kirker og de to sogne. Inden den 1. september
holdes en række møder mellem de to sognes
menighedsråd og med præsterne, provst og
biskoppen for at finde en god model for, hvordan det ny samarbejde skal føres ud i livet.

FYLD LØJT KIRKE

Anna Cecilie Lildholdt Madsen

I Løjt menighedsråd ser vi frem til et styrket
samarbejde med vores naboer i Genner for
at bevare det gode kirkeliv i begge sogne og
de tiltag, som vi allerede i dag har den glæde
at samarbejde om.
Biskoppen har besluttet, at sammenlægningen skal evalueres efter to år og igen efter fire
år. Også det er vi i menighedsrådet glade for.

24. september
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Sæt kryds

Hvordan skal vi forholde os til
ateismen og til andre religioner?
Af Anette Jensen, sognepræst
Jamen, hvad så med videnskabens forklaring på verdens tilblivelse. Den fortæller om
et Big Bang, en kæmpe eksplosion for omtrent 15 milliarder år siden, der satte gang i
udviklingen af det univers, vi kender i dag.
Modsiger de to fortællinger – Bibelens Skabelsesberetning og Big Bang-teorien – så
ikke hinanden? Det mener jeg ikke, de gør.
Den moderne videnskab forklarer verdens
tilblivelse gennem beregninger og målinger,
som datidens mennesker ikke var i besiddelse af. Der er næppe tvivl om, at videnskaben
har fundet forklaringen på verdensrummets
tilblivelse. Videnskaben forholder sig imidlertid ikke til alle de andre spørgsmål, som netop Bibelen tager stilling til: Hvad er et menneske? Hvorfor er her godt og ondt? Hvorfor
er vi her? Hvad er meningen med det hele?
På den måde kan man sige, at de to holdninger kan supplere hinanden, de behøver ikke
at modsige hinanden.
Som en kendt personlighed udtrykte det
i et interview for nylig: For mig at se, er der
intet til hinder for, at det var Gud, der trykkede på knappen, da den store eksplosion
fandt sted. Man kan med rette tro, at Gud
står bag Big Bang.
Når vi møder mennesker med en anden
religiøs baggrund, må det også være samtalen, der driver det møde. En rigtig samtale
kræver viden, så religionsmødet er en væsentlig begrundelse for at sætte sig bedre
ind i kristendommen. Det kan man gøre ved
at gå i kirke f.eks., ved at læse bibelen – må-

I første omgang kunne jeg have lyst til at
svare: Mød begge parter med viden, sæt
dig grundligt ind i din egen religion, i dette
tilfælde kristendommen. Mød din diskussionspartner med indsigt og viden. Så står
man meget stærkere, og en samtale kan
blive interessant. Vi har alle gavn af at få
rusket op i egne synspunkter og overbevisninger. En samtale kan bevæge begge parter og gøre klogere. Og vi har jo kun samtalen tilbage, hvis altså begge parter vil.
At folk melder sig ud af folkekirken, måske
fordi de er ateister, må man tage seriøst. Folk
kan have så mange grunde. Som kirke har
vi heller ikke i enhver henseende formået at
gøre os gældende i det moderne samfund.
Imidlertid er der en hel del af de anklager,
som bringes frem mod kristendommen, der
beror på fordomme, som f.eks. at man som
moderne menneske umuligt kan tro på skabelsesberetningen eller for den sags skyld
jomfrufødslen. Så er det, man må fortælle
kritikerne, at skabelsesberetningen blev til
for omtrent 3000 år siden, altså på et tidspunkt hvor den moderne videnskab lå langt
ude i fremtiden. Skabelsesberetningen er en
unik fortælling, en myte, som i poetiske vendinger forsøger at beskrive verdens tilblivelse. Den tids mennesker har også undret
sig: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her?
Hvorfor er her ikke bare ingenting? I fortællingens og poesiens form har forfatterne til
skabelsesberetningen forsøgt at forholde
sig til mysteriet om livets opståen.

HØSTGUDSTJENESTE 1. oktober
hvor tidligere biskop Karsten Nissen prædiker
4

X

Sæt kryds

ske tilmed i den nye oversættelse, Den ny
aftale, og man kan gøre det ved at følge den
foredragsserie, som Aabenraa Provsti har
sat i værk her i Lutheråret. Se nærmere omtale på Løjt Sogns hjemmeside.
Viden og samtale er det grundlag, vi kan
bygge på, når vi møder folk af en anden
(tros)overbevisning, hvad enten det er ateister eller folk med en anden religion.

Ikke mindst nu afdøde biskop Arendt beskæftigede sig med og skrev om mødet
mellem kristne og muslimer. Han var flere år
bosat i Afrika, hvor begge religioner gør sig
gældende. Arendt opmuntrede til samtale og
formulerede sin holdning således: Der findes
én Gud. Vi tror forskelligt på denne ene Gud.
I 2016 var i Løjt sogn fem, der meldte sig
ud af folkekirken, og seks, der meldte sig ind.

MINIKONFIRMANDER
Fire tirsdag eftermiddage har det vrimlet
med små konfirmander i kirke og konfirmandhus i Løjt. 16 minikonfirmander fra 3.
årgang på Løjt Skole har stiftet nærmere bekendtskab med kristendommen, når de har
sunget salmer, øvet sig på Fadervor og talt
om det, der sker i kirken – for eksempel dåb
og nadver.
– Børnene har været meget engageret i
samtalerne om disse emner og har syntes,

at det var spændende at se kirken tæt på og
indefra. Størst var lykken, da det lykkedes
os at få tid til en tur op i kirketårnet sammen
med Leif Nissen for at se kirkeklokkerne,
fortæller Anna Cecilie Lildholdt Madsen, der
sammen med Anette Jensen, Karen Inge
Lundby, Elin Clausen og Dorthe Esbjørn
Holck har taget sig af minikonfirmanderne.
Også næste år tilbyder menighedsrådet
i Løjt Sogn at tage imod minikonfirmander.
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KONFIRMATION 2017
Konfirmeret i Løjt Kirke
den 23. april 2017 af
vikarierende sognepræst
Anette Jensen:

Foto: CLICK Aabenraa /
Münchow Foto

Forrest fra venstre: Dicte From Christensen,
Josefine Borring Thirup, Annika Ulla Hinrichsen, Maja Hedegaard Davidsen, Sif Luna
Lund Christensen, Julie Breinholt Madsen,
Freja Jepsen Kragh, Karolina Knoch og Frida Marie Moshage Lauritzen.

Bagerst fra venstre: Jonas Gregersen Askhim,
Jonas Schmidt Reberholt, Oskar Falkenløve
Knudsgaard, Kevin Pilgaard Mortensen, Frederik Videsen Pryds, Simon Juhl Voss, Emil
Tranberg Magnussen, Johannes William Krag
Andreasen, Nicklas Grete, Anders Højris Lauritzen og Mikkel Helbo Wagner.

Konfirmeret i Løjt Kirke
den 30. april 2017 af
vikarierende sognepræst
Anette Jensen:

Foto: CLICK Aabenraa /
Münchow Foto

Bagerst fra venstre: Lærke Ryvang Caspersen, Baranchai Somwang, Nicolai Bie,
Povl Bonde Christiansen, Benjamin Hviid
Jensen, Peter Emil Bang Heinsen, Casper
Ruben Hansen, Patrick Friis Jepsen, Lasse
Magnussen Reichstein, Karl Emil Meldgaard
Langschwager og Isabella Izette Nielsen.

Forrest fra venstre: Sofie Marie Egholt, Josefine Kjølsen Olsen, Sidse de Kievit Eden
Barsøe, Helena Hymøller Jensen, Laura
Bakkegaard Nielsen, Marie Lycke, Ida
Louise Gulstad Oberg, Emilia Sommerlund
Moldt, Jasmin Sangnakorn Nielsen og Julie
Paulsen Grave.
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HØJSKOLEDAGE
21. - 25. august 2017

Øster Løgum . Løjt Kirkeby . Genner . Kalvø Badehotel

TRÅDEN
MEDVIRKENDE

Layout Mette Seedorff

Peter Hedegaard . Poul Smidt . Mikkel Leth Jespersen
Ronald Risvig . Jørgen Viking . Hans Joachim Offenberg
Poul Joachim Stender . Hanne Vedel . Hans Chr. Hein
Bodil Jørgensen . Kjeld Holm . Peter Orry . Christian Jensen
Anette Hoff . Birthe Merete Jessen og Lene Bilde Freisig
Anette Kjær . Claus Helsbøl
Øster Løgum . Løjt Kirkeby . Genner . Kalvø Badehotel

HØJSKOLEDAGE – PROGRAM
Mandag 21. august . Øster Løgum kirke og kro
Kl. 9.00 Morgensenag i Øster Løgum kirke.
Kl. 10.00 Foredrag: Peter Hedegaard, valgmenighedspræst, Holstebro.
”Moderne tider 1864-2017”.
Kl. 13.00 Foredrag: Poul Smidt, forfatter og journalist, København.
”Viggo Kampmann-modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister”.

Tirsdag 22. august . Løjt kirke og konfirmandhus
Kl. 9.00 Morgensang i Løjt Kirke.
Kl. 10.00 Foredrag: Mikkel Leth Jespersen, museumsinspektør,
Museum Sønderjylland, Aabenraa.
”Sønderjyllands store og lille Søfart”.
Kl. 13.00 Foredrag: Ronald Risvig, valgmenighedspræst Aulum.
”Matador og kristendom”.
Kl. 19.00 Reformationsvandring i Haderslev ved Jørgen Viking,
guide hos Visit Haderslev.
”Hvorfor kaldes Haderslev for Nordens Wittenberg, og hvad skete der”?
Mødested ved Domkirkens hovedindgang.

Onsdag 23. august .

Genner kirke og Forsamlingshu

Kl. 9.00 Morgensang i Genner Kirke.
Kl. 10.00 Foredrag: Hans Joachim Offenberg, seniorforsker, Århus Universitet.
”Myren og mennesket”.
kl. 13.00 Foredrag: Poul Joachim Stender, sognepræst, Kirke Saaby.
”Gud, sex og mad - et oprør mod det sundhedsfikserede Danmark”.
Kl. 19.00 Besøg hos væver Hanne Vedel, ”Spindegården”, Aabenraa.
”Tråden - mit arbejde med tekstiler og mennesker på min vej”.
Mødested: Spindegården, Lindsnakke 22, Aabenraa.

Torsdag 24. august . Kalvø Badehotel og
Genner forsamlingshus

kl. 9.00 Morgensang i Kalvø Badehotel.
Kl. 10.00 Foredrag: Hans Chr. Hein, rektor Kirkemusikskolen, Løgumkloster.
”Johan Sebastian Bach – en kirkelig og verdslig barokkomponist - fortælling og musik”.
Kl. 13.00 Foredrag: Skuespiller Bodil Jørgensen, København.
”Kæmp for alt, hvad du har kær”.
Kl. 15.00 - 16.30 Det maritime Museum er åbent med fortælling om øens skibværft.
19.00 Gudstjeneste i Genner kirke ved biskop Kjeld Holm, Århus.
Efterfølgende foredrag i Forsamlingshuset.
”Mands minde – eller mennesker på min livsvej”.

Fredag den 25.august . Kalvø Badehotel
Kl. 9.00 Morgensang i Kalvø Badehotel.
Kl. 10.00 Foredrag: Peter Orry, chefredaktør JyskeVestkysten, Esbjerg.
og Christian Jensen, chefredaktør, Politiken, København.
”Presselogen og pressen som den 4. statsmagt”.
Kl. 13.00 Foredrag: Anette Hoff, seniorforsker dr. phil, Den gamle By, Århus.
”Den danske kaffehistorie”.
Kl. 15.00 Sønderjysk kaffebord.
Intro ved forfatterne til bogen: ”De glemte kager ”.
ved Birthe Merete Jessen og Lene Bilde Freisig, Aabenraa
Kl. 15.00 - 16.30 Det maritime Museum er åbent med fortælling om øens skibværft.

ARRANGØRER:
Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt Kirkeby og Genner
Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder
Anette Kjær, organist
Sognenes præster Ann Bork Damsgaard
og Ditte Sjelborg-Pedersen
Kalvø Badehotel,
Foto fra bogen ”De glemte Kager”
Folkeuniversitetet og Det Maritime
Kalvø
bidrager også

Adresser

Genner forsamlingshus . Kirkevænget 2
Løjt Konfirmandhus . Kirkepladsen 14
Øster Løgum Kro . Søndergade 14
Kalvø Badehotel . Kalvøvej 12
Morgensang i kirkerne

Deltagerpris
Samlet pris for alle dage incl. foredrag, formiddags- og eftermiddagskaffe, sandwich til frokost og sønderjysk kaffebord:
1.100 kr. Enkelte dage 200 kr. fredag dog 300 kr.

Tilmelding og betaling
efter ”først til mølle princip” dog tidligst 1. juni og senest 7. august
www.billetto.dk:
søg efter ”Højskoledage i Øster Løgum, Løjt og Genner sogne”
Bemærk at man køber billet pr. dag.
Eller kontakt sognepræst Ann Bork Damsgaard:
e-mail: abd@km.dk . tlf.7466 4492.

Overnatningsmuligheder
”Naturperlen”, Genner Strand: natur-perlen.dk
”Strandgården”, Sønderballe: strandgaarden.net
eller ”Kalvø BB” på Kalvø: airbnb.dk

Dagsprogram
9.00

Morgensang og fortælling i kirkerne/Kalvø Badehotel ved Anette Kjær, sanger og organist.

9.30

Formiddagskaffe i konfirmandhus / kro / forsamlingshus og Kalvø Badehotel.

10.00

Foredrag.

12.00

Frokost.

13.00

Foredrag.

15.00

Eftermiddagskaffe.

Guldkonfirmation

GENSYNETS DAG
Af Kirsten L. H. Christensen

De blev konfirmeret den 2. og 9. april i 1967
af pastor Theodor Kühl i Løjt Kirke. Den 8.
april i 2017 mødtes de igen i kirken i Løjt,
denne gang til guldkonfirmation.
Med Henning Faaborg i spidsen var det
lykkedes at finde frem til alle 45 – minus en.
Nogle var forhindret i at være med, men 34
mødte op til de store gensyns dag. Dagen
begyndte med rundstykker i konfirmandhuset. I kirken viste kirkeværge og medlem af
menighedsrådet Erling Læbel Madsen rundt
og fortalte om den omfattende restaurering
af kirken i 1980’erne. Også skolen i Løjt blev
det til en gensyn med. Her viste pedel Per
Gryning rundt, inden alle samledes til spisning på Løjt Kro.
- Snakken gik, og som nogle sagde, så var
det som at komme hjem igen, for alle kunne
huske de gode, gamle tider i Løjt, fortæller
Henning Faaborg. Foto: Anita Lindenborg,
datter af Henning Faaborg.

rå, Brøndby, Knud Jepsen, Lystrup, Preben
Hertz, Løjt, Jan Henning Jessen, Løjt, Leif
Nomanni, Aabenraa, Bjarne Boisen, Løjt,
Paul Erik Bøgelund, Hjordkær, Carl Ove
Hansen, Løjt, Sonja Jepsen (Nissen), Gråsten, Kirsten Møller Nielsen, Snekkersten,
Bodil Hansen (Asmussen), Aabenraa, Tove
Anita Hansen (Mikkelsen), Aabenraa, Isshina Betac (Heidi Betac Nielsen), Tåstrup,
Edith Rasmussen (Vondsild), Aabenraa,
Sigurd Andersen, Dronningmølle, Henning
Faaborg, Haderslev, Rita Tomzak (Byriel),
Aabenraa, Paul Svennesen, Barsø, Bent
Nasser, Rødekro, Johan Grau, Aabenraa,
Carl D. Pedersen, Aabenraa, Åse Eriksen
(Seifert), Felsted, Mona Eriksen (Fries),
Aabenraa, Marichen Torp, Genner, Lisbet
Andersen, Sønderborg, Inge Marie Skøtt
(Høeg), Løjt, Palle Møller, Barsmark, Bent
Kok Jensen, Simmersted, Karen Cornett
(Ravn), Løjt, Børge Gert Paulsen, Sønder
Stenderup, Anna Margrethe Petersen, Rødding, Jonna Hansen (Meier), Aabenraa, og
Anne Lene Sørensen (Schnoor), Aabenraa.

De var med
Tove Gregersen (Påske), Løjt, Bent Søllingv-
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FEM SØSTRE DØBT SAMME DAG
Af Kirsten L. H. Christensen

Jasmin Sangnakorn Nielsen var i tvivl: Ville
hun konfirmeres?
– Jeg var ikke så sikker, for kristendommen har ikke været så meget til stede i vores
familie, fortæller Jasmin, hvis far er ateist og
mor buddhist.
Gradvist nåede hun til vished:
– Da jeg havde været til konfirmationsforberedelse nogle gange, havde mødt præsterne og havde været i kirke, syntes jeg, det
var inspirerende, og at der er meget åbent
og en god stemning, fortæller hun om sine
overvejelser, der blev til sikkerhed om, at hun
ville konfirmeres og derfor også døbes.
– Først var det kun mig, der skulle døbes,
men så ville mine to små søstre også, siger
hun om Nalin på syv og Iris på ni år.
Og så kom julen – og Jasmins to storesøstre kom hjem til Løjt, Maria på 28 og Kirstine på 30 år.

– Vi gik til julegudstjeneste i Løjt Kirke, men
der var ikke plads til os. Da vi var ved at gå
igen, kaldte præsten på os og sagde, at vi
kunne sidde på knæfaldet. Det var meget
specielt at opleve det hele så tæt på, og der
var en god og åben stemning, så mine søstre
sagde: ”Hvorfor bliver vi ikke også døbt?”.
Og sådan gik det til, at vikarierende sognepræst Anette Jensen den 2. april døbte fem
søstre ved gudstjenesten i Løjt Kirke, hvor de
svarede ja til, at de tror på Gud.
– Det handler ikke så meget om at være
kristen eller ej, men om troen, om at have
noget at tro og håbe på, at sige ja til en ekstra god ting, sagde Jasmin i påsken, mens
hun gjorde klar til at blive konfirmeret den 30.
april, hvor hun bekræftede sin dåb – denne
gang alene og uden sin søstre.
– Det er specielt at sige ja til så stor en ting
alene, forudså hun.

Fem søstre på rad på en kirkebænk i Løjt, fra venstre Nalin, Iris og
Jasmin, alle Sangnakorn Nielsen, Maria Lehmann Nielsen og Kristine
Lehmann Graversen. Foto: Orla Lund.
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NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Den 7. april mødtes mange børn fra Deutscher Kindergarten Schauby i Åbæk, og jeg
var inviteret med. Det var en dejlig formiddag i påskens tegn med sang, opdagelse
af forårsvidundere og historie omkring Jesu
opstandelse. Børnene plantede tre bittesmå
blomsterhaver, der kunne beundres ved påskegudstjenesten på Knivsbjerg.
Inden påske holdt vi langfredag i Løjt Kirke en nadvergudstjeneste. Foran alteret lå
et blomsterkassekors fyldt med sort jord.
Ved gudstjenestens slutning sænkede vi
et symbolsk hvedekorn i jorden med Jesu
ord: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Dersom hvedekornet ikke falder til jorden og
dør, bliver det ene, men hvis det dør, bærer det megen frugt.« (Joh. 12,24) Ved den
glade påske-familiegudstjeneste på Knivsbjerg omdannede alle børn dette kors til et
livets træ med mange blomster. Jesus er
opstanden! Senere fik korset en plads foran
Vilstrup Kirke.

I sommerens løb er mange af vore medlemmer bortrejst. Derfor holder vi ikke gudstjeneste hver måned. Se vore terminer på
sidste side. I begyndelsen af juli mødes mange børn i ungdomslejren på Rømø om temaet: Jonas og hvalfisken. Torsdag den 13. juli
ankrer et stort ”Reformationsskib” fra ”Nordkirche” i Tyskland i Sønderborg. Se www.
nordkirchenschiff.de. Varmt velkommen til
at opleve en tysk-dansk festdag ved skibet!
Vor første menighedseftermiddag efter sommerpausen er onsdag den 13.september
kl.16.00 i konfirmandhuset. Vi kikker tilbage
på vor rejse til Hallig Hooge med mange billeder. Vi ønsker alle en dejlig sommer!
Martin Witte, Pastor der Nordschleswigschen Gemeinde, tlf. 74 58 23 13,
wilstrup@kirche.dk
Uta Boemke, Kirchenvertreterin,
www.kirche.dkLørdag 10/6 kl 14-16

REFORMATIONEN FEJRES
Årsdagen for 500-året for Reformationen
fejres i Løjt

Søndag 29. oktober
med Luthergudstjenste og efterfølgende frokost.
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TAG MED
PÅ KIRKEGÅRDSVANDRING
Kirkegårdsvandringer er et kendt og populært begreb på
kirkegården i Aabenraa ofte med lokalhistorikeren Erling
Læbel Madsen fra Løjt som kyndig rundviser. Til sommer
vil han igen dele ud af sin viden – denne gang i Løjt.
Det sker, når Løjt Sogns menighedsråd inviterer til kirkegårdsvandring på kirkegården i Løjt. Her vil Erling Læbel
Madsen, der også er kirkeværge og medlem af Løjt Sogns
menighedsråd, fortælle blandt andet om, hvorfor kirkegården ved kirken ikke længere bruges, hvornår den nuværende kirkegård blev taget i brug, og hvorfor vi i Løjt har
en såkaldt nødkirkegård.
Vandringen finder sted torsdag den 10. august klokken
18.30. Bagefter serveres kaffe i konfirmandhuset.

DÅBSKLUDE

Lørdag 10/6 kl 14-16
Strikkecafe i
Konfirmandhuset

Vil du være med til at strikke dåbsklude?
Dåbskluden bruges til at tørre barnets
hoved med efter dåben.
Dåbsbarnet får efter dåben tilbuddet om
at få kluden med hjem som et varigt minde
om dåben og dens betydning.
Vi regner med at skulle bruge ca 50 om
året. Dåbskludene strikkes på ca. pind
2½-3 og måler ca 21x21 cm.
På vegne af Løjt Sogns menighedsråd

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage,
bare mød op eller kontakt mig.

Marianne B. Steffensen
Løjt Vestervang 16
2263 8096

Det er gratis at deltage, medbring strikkepinde.
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KIRKEKAFFE
EFTER
GUDSTJENESTEN
Af Ditte Sjelborg-Pedersen
Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten i
konfirmandhuset på disse søndage:
18. juni
23. juli
27. august
Alle er hjerteligt velkomne.

KIRKEBOGEN
DØBTE

DØDE

Laura Petersen Mikkelsen
Ea Emilie Jefsen
Silke Røper Jørgensen
Lauritz Ravn Olsen
Jasmin Sangnakorn Nielsen
Iris Sangnakorn Nielsen
Nalin Sangnakorn Nielsen
Maria Lehmann Nielsen
Kristine Lehmann Graversen

Ivan Povlsen Kærgaard
Christine Margrethe Matthiesen
Gudrun Petersen
Leif Petersen
Tage Christensen
Eva Agnete Jensen
Anna Augusta Garvåg
Marianne Faaborg
Inge Marie Larsen
Peter Køhling

VIELSE
Anne Grethe Madsen og Benny Moldt
Miriam Pedersen og Thomas Andrew Smith

GULDBRYLLUP
Jytte og Bendt Hansen
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GUDSTJENESTER
Juni

August

Mandag, den 5. juni, kl. 10.00
Anden Pinsedag Joh. 3,16-21
På Kalvø – Ann Bork Damsgaard

Søndag, den 13. august, kl. 9.00
9. s.e. trin. Luk. 16,1-9
Ann Bork Damsgaard

Søndag, den 11. juni, kl. 9.00
Trinitatis søndag Joh. 3,1-15
Ann Bork Damsgaard

Søndag, den 20. august, kl. 10.30
10. s.e. trin. Luk. 19,41-48
Anette Jensen
Konfirmandindskrivning

Søndag, den 4. juni, kl. 10.30
Pinsedag Joh. 14,22-31
Anette Jensen

Søndag, den 6. august, kl. 9.00
8. s.e. trin. Matt. 7,15-21
Anette Jensen

Søndag, den 18. juni, kl. 10.30
1. s.e. trin. Luk. 16,19-31
Anette Jensen
Kirkekaffe

Søndag, den 27. august, kl. 10.30
11. s.e. trin. Luk. 18,9-14
Anette Jensen
Kirkekaffe

Søndag, den 25. juni, kl. 9.00
2. s.e. trin. Luk. 14,16-24
Ann Bork Damsgaard

September

Søndag, den 3. september, kl. 10.30
12. s.e. trin. Mark. 7,31-37
Anette Jensen
Konfirmandindskrivning

Juli

Søndag, den 2. juli, kl. 9.00
3. s.e. trin. Luk. 15,1-10
Ann Bork Damsgaard

Ferie

Sognepræst Anette Jensen holder ferie fra
og med den 26. juni til og med den
17. juli. Henvendelse til hjælpepræst
Ann Bork Damsgaard, tlf. 74 66 44 92 eller
40 25 55 92, træffes ikke mandag,
abd@km.dk

Søndag, den 9. juli, 10.30
4. s.e. trin. Luk. 6,36-42
Ann Bork Damsgaard
Søndag, den 16. juli, kl. 9.00
5. s.e. trin. Luk. 5,1-11
Ann Bork Damsgaard

Gratis kirkebil

Ved henvendelse til Dan Taxi 70 10 78 00,
kan der bestilles gratis kirkebil til gudstjenester, senest lørdag middag.

Søndag, den 23. juli, kl. 10.30
6. s.e. trin. Matt. 5,20-26
Anette Jensen
Kirkekaffe
Søndag, den 30. juli, kl. 10.30
7. s.e. trin. Luk. 19,1-10
Anette Jensen

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tyske gudstjenester

Tirsdag, den 23. maj, kl.14.30, altergang
Tirsdag, den 20. juni, kl. 14.30
Tirsdag, den 25. juli, kl.14.30
Tirsdag, den 29. august, kl. 14.30, altergang

Søndag, den 11. juni, kl. 10.30 – Martin Witte
Søndag, den 13. august, kl. 10.30 –
Martin Witte
Søndag, den 10. september, kl. 10.30 –
Martin Witte
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