Stillingsopslag
Sejler du langs Sønderjyllands Lillebælts-kyst, sætter kurs ind i Genner Bugt og går i land på Kalvø, er du på
stedet, der binder Genner og Løjt sognes historie sammen. Her byggedes i 1800-tallet store træskibe, der
på verdenshavene sørgede for en storhedstid for området, hvor landbrug var og er en anden fællesnævner.
Også i dag har de to landsbyer noget til fælles: Begge har meget aktive lokalråd, der med stort lokalt
sammenhold er i fuld gang med at realisere ny udvikling.
Biskoppen i Haderslev har netop besluttet, at de to lokalsamfund skal have endnu mere til fælles – nemlig
1,6 præst i det ny, sammenlagte Løjt-Genner Pastorat. Vi har allerede en fuldtidsansat præst og søger nu en
kollega til hende i form af en 60 procents overenskomstansat præst.
De to præster skal sammen være med til at virkeliggøre og udvikle det ny samarbejde. De skal arbejde
ligeværdigt og lige tilknyttet de to sogne.
Fælles for de to sogne er, at vi er glade for vores kirke, og at vi oplever en god og stabil kirkegang og et
aktivt kirkeliv. Vi vil vore kirker, præster og ansatte det godt og har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø
for alle med plads til at arbejde med det, som den enkelte brænder for.
Vi søger en præst, der arbejder med sin teologi og er dygtig til at prædike dagens tekst i et for den almene
borger forståeligt sprog. Begge sogne har et grundtvigsk præg – forsamlingshus, rigt foreningsliv og lyst til
både tradition og fornyelse.
I Genner Sogn er kirken ung – bygget på en bakketop i 1930’erne efter en indsamling blandt de lokale. I Løjt
Sogn er kirken gammel – de første sten blev lagt i 1100-tallet midt på halvøen Løjt Land.
I dag er der 815 indbyggere i Genner, hvor Genner Univers med dagpleje, børnehave og skole for 0.-6.
klasse lige ved siden af idrætshal og -anlæg og forsamlingshus er det naturlige samlingspunkt. Den ny præst
får med træffetid i Genner god mulighed for at lære sognet at kende.
Blandt 3505 indbyggere i Løjt er mange unge familier og tilflyttere – også her naturligt samlet omkring
dagtilbud til de små, skole for 0.-9. klasse samt idræts- og foreningsliv. Løjt har også en tysk menighed, der
med egen præst samles til gudstjeneste en gang om måneden og til sammenkomster.
I begge byer mødes og samles ældre og børn og unge og dem midt i mellem i mange foreninger og klubber
både hver for sig og sammen. Et møde, som kirkerne i de to sogne også bidrager til med aktiviteter som
korsang og minikonfirmander samt foredrag og sammenkomster. Begge sognes konfirmander undervises i
Løjt, og der er konfirmation i begge kirker. Natur og landskab indbyder til aktiviteter, også for kirkerne i
form af friluftsgudstjenester og kirkevandring.
Se mere om Løjt og Genner sogne på www.loejtsogn.dk og www.gennersogn.dk
Kontakt: Formand for menighedsrådet i Genner, Erik Berg, tlf. 23279721, og formand for menighedsrådet i
Løjt, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, tlf. 20948717.

