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AKTUELT
Syng med dit barn!
Hjælp fra nabopræsten
Alle småbørnsmødre og –fædre kan
allerede nu begynde at glæde sig
til efteråret, hvor vi begynder med
babysalmesang i Løjt kirke.

Løjt sogn er stort. Faktisk så stort,
at én præst knapt kan følge med.
Antallet af barnedåb, vielser og begravelser vokser støt med antallet af
indbyggere i Løjt sogn. Der er rigeligt at se til, og det er glædeligt at så
mange vælger at lade de store dage
i livet knytte an til kirken.
I Løjt er der ansat én præst, selvom
antallet af kirkelige handlinger langt
overstiger, hvad en enkelt præst kan
overkomme. Derfor har sognepræst
Hans Peter Erbs fra Øster LøgumGenner velvilligt stillet sig til rådighed med en hjælpende hånd.
Det betyder i praksis, at pastor Erbs
i den anden uge af hver måned varetager de kirkelige handlinger, der
måtte være. Lige fra gudstjeneste og
dåb til vielser og begravelser.
I den uge holder sognepræsten i Løjt
selvfølgelig ikke ferie. Kontoret og
telefonen vil være åben som vanligt.

Salmer er en vigtig del af vores
kulturarv, og babysalmesang er
en mulighed for at give nogle af
de smukke salmer videre til vores
børn. Selvom de små ikke forstår
teksterne, kan de alligevel opfange
lyden og stemningen i salmerne.
Undersøgelser har vist, at dét børn
hører de første måneder af deres
liv, det glemmer de aldrig. Salmerne
lagres i hukommelsen og kan senere
vækkes til genkendelsens glæde,
ligesom barnet gradvist vil forstå og
værdsætte betydningen af ordene.
Babysalmesang giver desuden en
mulighed for at være i det smukke
kirkerum og nyde den særlige
klang på en uformel måde. Her kan
skabes en helt særlig stemning af
ro og fordybelse til glæde for både
forældre og babyer i en til tider travl
og larmende hverdag.
Vi forventer at begynde sidst i
september. Forløbet vil strække sig
over 8 gange og vil ligge torsdag
formiddag. I fællesskab med organist
og præst er det kirkesanger Kirstine
Bjerregaard Hansen, der vil stå for
salmesangstimerne.
I næste nummer af kirkebladet
præsenterer hun forløbet nærmere.
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Loejtsogn.dk

AKTUELT
Løjt kirke på Facebook

Løjt kirke har fået ny hjemmeside.
Kirkens nye adresse i cyberspace er:
loejtsogn.dk
Udover et nyt og mere tidssvarende
design, har den nye hjemmesider
muligheder, som den gamle ikke havde. F.eks. lægges kirkebladet nu ud
på hjemmesiden som pdf-fil. Der er
også på forsiden tilknyttet en kalenderfunktion, så man hele tiden kan
holde øje med næste arrangement.
Hjemmesiden er stadig under opbygning, men hen ad vejen vil det blive
muligt at orientere sig i alt, som vedrører kirken og kirkelivet i Løjt.

Løjt kirke er oprettet som gruppe på
Facebook.dk. Her kan alle os, der
dagligt besøger hjemmesiden, melde
os til. Gør man det, får man automatisk besked i sin indbakke, når der
er særlige arrangementer i kirken –
f.eks. kirkekoncerter, børnegudstjenester mv., eller nyheder af særlig
interesse.

Præstens sommerferie

I år holder sognepræst Kevin O. Asmussen sommerferie i ugerne 30, 31
og 32.
I ferieperioden er det sognepræst
Hans Peter Erbs i Øster Løgum-Genner, der varetager de gudstjenestelige handlinger. Han kan træffes på tlf.
74 66 44 92 og mail: hper@km.dk

Klingpung

Kirkebogen i Løjt

Kollektdage i Løjt kirke

1/2 - 1/5 2010

Døbte
Lykke Kruse Brix
Thilde Mai Poulsen
Luka Bonde Brunhede
Anne Jessen Petersen
Mie Grau Dabelsteen
Christoffer Nagott Press
Freja Kahl Kristensen
Magnus Oubæk Kristensen

Menighedsrådet har besluttet at indsamle kollekt tre gange i løbet af kirkeåret udover den obligatoriske indsamling på Nytårsdag til Det danske
Bibelselskab:
Nytårsdag:
		
Påskedag:
		
Høstgudstjeneste:
Juleaften:

Det Danske Bibelsel		
skab
Samvirkende menig		
hedsplejer

Viede
Marianne Damm og Bjarne Holck Pedersen
Line Nissen og René Johannsen

Kofoeds skole
Børnesagens Fællesråd

Døde
Jørgen Christian Bogh
Erik Unger
Anna Margrethe Braun
Niels Krestian Skou Nielsen
Ingrid Hansen
Axel Truelsen Boysen

Nyt medlem i menighedsrådet
Britta Stubkær har valgt at udtræde
som medlem af menighedsrådet.
Suppleant Hans Ole Kjer Hansen er
derfor blevet ordinært medlem af
menighedsrådet.

3

Konfirmand for en dag

Konfirmationen levede helt op til
mine forventninger. Da vi kom ud
af kirken stod der virkelig mange
mennesker, med roser – og bedst
af alt – min mor stod der med en
motorcykelhjelm, der var malet
i sølv. Jeg blev kørt hjem på en
gammel BMW i en spritny stand.
Derefter tog vi bilen ned til festen,
som vi holdt på ”Royal” i Aabenraa. Gæsterne var der næsten
alle sammen. Familien fra øen var
rejst den tre timers kørsel for at
se mig stråle af glæde.
Gaver, taler, sange og dejlige grin
– det var super pinligt, men jeg
hyggede mig med det.
Efter at maden var spist, var
gæsterne mætte, og jeg havde
fået pakket mine gaver ud. Folk
begyndte efterhånden at tage
af sted. Lidt familie tog med os
hjem, spiste suppe og legede ude
i haven. Da alle så var taget hjem,
begyndte jeg at pakke tasken til
blå mandag, og så gik jeg i seng.
Lå lidt i min seng og kiggede på
mine gaver – men faldt dog i søvn
ganske hurtigt.

Én af årets konfirmander fortæller
her om sin konfirmationsdag søndag, d. 18. april:

Fra første gang til konfirmandundervisning til den sidste har vi
haft tre forskellige præster, og vi
har nydt dem alle. Timerne fløj af
sted med sjov, ballade og alvor.
Da vi så endelig kom til konfirmationsdagen, fandt vi alle ud af,
hvordan det ville være, ikke længere at skulle have undervisning
hos Sophus Boas, hvilket vi virkelig har nydt.
Dagene op til min konfirmation
var stressende, men på en god
måde; jeg var virkelig spændt og
jeg glædede mig til at sidde på
knæ ved alteret foran Sophus for
at få velsignelsen og mit skriftord.
Inden jeg begyndte med at gå til
præst, gjorde jeg det ikke, fordi
jeg troede på Gud – jeg gjorde
det for at være sammen med de
andre.
Men efterhånden begyndte jeg at
forstå budskabet.

Ann-Mari Christensen

Foto: KVS

Konfirmeret den 11. april 2010
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Foto: KVS

Konfirmeret den 18. april 2010

TIL EFTERTANKE af Kevin O. Asmussen
det blev enden af det: ”Jeg vil gøre dit
Det tabte paradis

svangerskab plagsomt og pinefuldt, i
smerte skal du føde dit barn.” (1. Mosebog kap. 3).
Nu sidder de og er fortvivlede med en
slange imellem sig. Det første fjendskab mellem to mennesker er nu
virkelighed. For første gang bliver to
mennesker kendt skyldige.
Hvis man ser efter, opdager man, at
øjenfarven på kvinden og slangen er
den samme. Vel som et udryk for, at
slangen tog magten fra hende, da hun
gjorde noget, der var forkert.

Jeg holder meget af det billede, vi
serpå næste side til højre. Det er Emil
Noldes ”Det tabte paradis”. Her sidder to mennesker – en mand og en
kvinde – med store øjne. Fortvivlelsen
lyser ud af øjnene på kvinden: ”Hvad
gør vi nu?” Manden skuler olmt mod
kvinden, som var det hendes skyld
det hele. De er nøgne, for sådan er
det at være uden for Guds beskyttende have: dér er man nøgen og sårbar og udleveret til det hårde liv. Og
vi ser det. Mandens hænder er overdrevent store – klar til arbejde: ”Med
møje skal du skaffe dig føden alle dine
dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade
spire frem til, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du
spise dit brød, indtil du vender tilbage
til jorden.” (1. Mosebog kap. 3).
Og man ser det på ham: næsten opgivende sidder han og tænker på det
bøvl, hans liv med ét blev fuldt af. Da
kvinden spiste af æblet blev alt forandret. Eva sidder med store bryster, for

I Emil Noldes billede har vi ethvert
menneskes liv i øjesyn. Hvad der
gjaldt for disse første mennesker,
gælder for os. Også vi oplever, hvordan det er at sidde – mand og kvinde
– med hver sin øjenfarve, fordi der
var kræfter, der tog magten fra os,
og der kom en slange imellem os. Og
vi kender skylden. Fortvivlelsen. Den
tomme stirren ud i ingenting, fordi alt,
hvad der var værd at leve for, blev til
uigenkaldelig fortid.
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Og netop kærligheden og døden var
det, der stod tilbage, da Adam og
Eva som kærestepar blev forvist fra
paradisets have til dødens rige.
Og så – ind i denne vor verden, hvor
døden hersker, kommer da Guds søn
og
lægger
sine hænder på dét
æble,
der
er symbolet over alle
symboler
på ødelæggelse
og
adskillelse.
Han lægger
sine hænder
på det brudte, forener
sig
med
det forladte,
holder
sine levende hænder
over os, så
selv ikke døden mere skal adskille os
fra den have, hvor de første mennesker fik liv.

Sådan sidder de og har det – Adam
og Eva – at alt godt er bag dem, og
nu lurer en farefuld og usikker fremtid. Vi ser det på billedet illustreret
med en løve, der er klar til at sætte i
spring til angreb.
Sådan er vort vilkår som mennesker,

der lever i verden mellem fødsel og
død – at livet er truet på så mange
måder. Vort liv i bogstaveligste forstand og vort fælles liv, vort samliv
med andre.

Man kalder Kristus for den anden
Adam. Den første, ham der levede
sammen med Eva, han lod døden få
adgang til livet. Den anden, Kristus,
gav livet adgang til døden.
Og det er så også vort vilkår. Nok
er vi truet, som vi ser det på Noldes
billede, af løver og slanger, der vil
dræbe og adskille, men i dåben – når
Gud lægger sine hænder på et lille
barnehoved – får vi mod til at leve
under livets fortegn. Det skal være
vor tro. At vi har tillid til det gode.
Tillid til at kærligheden er den bærende magt i vort liv.

Hver søndag, når jeg står foran alteret i Løjt kirke, ser jeg på noget
meget opmuntrende. Jeg ser den lille figurgruppe, som pryder forsiden
på denne udgave af kirkebladet. Det
lille Jesus-barn, der nænsomt lægger sin hånd på et æble. Dét æble,
der senere skulle gøre Adam og Eva
så tomme i blikket, fordi nu erfarede
de, at en uafvendelig skyld havde sat
fjendskab mellem både dem indbyrdes og mellem dem og Gud.
Det er engang blevet sagt, at i virkeligheden handler menneskelivet kun
om to ting: kærligheden og døden.
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Tyveri i Løjt kirke.

Onsdag den 22. april brød en ukendt tyv
Samtale
Sognepræsten
altid til
rådighed for
Løjt kirkesstår
gamle
pengeblok
open
og stjal
samtale.
Man
kan
henvende
sig,
når
har
indholdet. Tyveriet medførteman
desværre
behov for at tale med et andet menneske i
en mindre skade på den næsten 400
fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt,
år gamle
kirkebøsse.
For
hvilket
altså betyder,
at intet af
det at
derforhindre
bliver
yderligere
ødelæggelse
af til
detandre,
gamle
præsten
betroet må
fortælles videre
heller
ikke
til
andre
præster
eller
til
præstens
stykke kirkeinventar har menighedsrådet
familie.
besluttet, at kirkeblokken ikke længere

skal bruges til indsamlinger og derfor
lukkes af. I stedet kan bidrag ved de
Dåb
søndages
kollekter
Harforskellige
man fundet en
søndag, hvor
man villægges
holde
barnedåb,
ringer
man
til
præsten
for
at
lave
i en af de to nye kirkebøsser. Der en
er i
aftale.
Samtidig aftalesenighed
et møde iom,
hjemmet
el- er
Menighedsrådet
at det
ler præstegården, hvor præsten og forældrene
vigtigt, at kirken også i fremtiden er åben
gennemgår dåbsritualet.
i alleskal
dagtimer.
Barnet
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.

Sognepræst:

Sognepræst:
Kevin Ocksen Asmussen , Løjt Nørregade 8, 6200
Jan
Unold, Nørregade 8, 6200 Aabenraa
Aabenaa
Træffesbedst:
bedst: tirsdag
tirsdag -- fredag
Træffes
fredag10
10- 11
- 11
Telefon:
7461
7519,
e-mail:koa@km.dk
Telefon: 7461 7519, træffes efter aftale
Menighedsrådets
e-mail:
ju@km.dk formand:
Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201,

Menighedsrådets formand:
tlf. 7461 8686, e-mail: dortheholck@mail.dk
Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201,
Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer:
tlf.
7461 8686, e-mail: dortheholck@mail.dk
Leif Nissen, Skovbyvej 11 , Løjt Kirkeby,

Kirkegårdsleder,
kirketjener
og kasserer:
74 61 83 15, e-mail:
loejtkirke@get2net.dk.
Leif Nissen, Skovbyvej 11 , Løjt Kirkeby,
Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag
74
83 15, e-mail:
kl.61
9.30-10.30.
Privat:loejtkirke@get2net.dk.
Kromai 78
Kontor:
Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag
Kirkegårdsmedhjælper:
kl.Aase
9.30-10.30.
Privat:
Kromai
Diedrichen,
tlf. 2135
003578
Anna Jensen Bertelsen, tlf.2553 7584
Kirkegårdsmedhjælper:
Anette
Carstensen,tlf.
tlf.2940
Aase
Diedrichen,
2135 2270
0035
Kirkeværge:
Anna
Jensen Bertelsen, tlf.2553 7584
KirstenCarstensen,
Svennesen, Skrevenstenvej
Anette
tlf.2940 2270 103,
74 61 70 01,

Kirkeværge:
e-mail: svennesen@hotmail.com.
Kirsten Svennesen, Skrevenstenvej 103,
Organist:
74 61 70 01,
Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,
e-mail: svennesen@hotmail.com.

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.

Løjt Kirkeby, 74 61 79 16.

Organist:
e-mail: Ole.jensen9@lojtskole.dk
Ole
Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,
Kirkesanger:
Løjt
Kirkeby,
74 61 79
16.
Kirstine
Bjerregaard
Hansen,
e-mail:
Ole.jensen9@lojtskole.dk
Haderslevvej
362, Bodum, 7366 2120
Kirkesanger:
Tysk frimenighedspræst:
Frank Menke,
tlf. 7458
2313
Kirstine
Bjerregaard
Hansen,
e-mail: wilstrup@kirche.dk
Haderslevvej
362, Bodum, 7366 2120
Kirkebladet:
Tysk
frimenighedspræst:
KevinSchleswigsche
Ocksen Asmussen
(ansvarshavende)
Nord
Gemeinde:
Marianne
Steffesen,
Jørgen
Lundby
Ring 7464 4004
Sognets hjemmeside:

Kirkebladet:
www.loejtsogn.dk
Jan Unold(ansvarshavende),
Hans Erik Lock, Britta Stubkær,
Marianne
Lundby
Løjt KirkeSteffesen,
er oprettet Jørgen
som gruppe
på facebook

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.

Sognets
Tryk: PJhjemmeside:
SCHMIDT, 70 10 36 00

www.loejtsogn.folkekirken.dk
Tryk: PJ SCHMIDT, 70 10 36 00
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Gudstjenester

Juni
Søndag, d. 6. juni kl. 10
1. s.e.trin. Luk. 12,13-21

August
Søndag, d. 1. august kl. 8,30 (Erbs)
9. s.e. trinitatis Luk. 12,32-48

Søndag, d. 13. juni kl. 8,30
2. s.e.trin. Luk. 14,25-35

Søndag, d. 8. august kl. 8,30 (Erbs)
10. s.e. trinitatis Matt. 11,16-24
Søndag, d. 15. august kl. 10 (Erbs)
11. s.e. trinitatis Luk. 7,36-50

Søndag, d. 20. juni kl. 10
3. s.e.trin. Luk 15,11-32
Kirkekaffe

Søndag, d. 22. august kl. 10
12. s.e. trinitatis Matt. 12,31-42

Søndag, d. 27. juni kl. 8,30
4. s.e.trin. Matt. 5,43-48

Søndag, d. 29. august kl. 10
13. s.e. trinitatis Matt. 20,20-28
Kirkekaffe

Juli
Søndag, d. 4. juli kl. 10
5. s.e. trinitatis Matt. 16,13-26

Tyske gudstjenester

Søndag, d. 11.juli kl. 8,30 (Erbs)
6. s.e. trinitatis Matt. 19,16-26

Søndag, d. 13. juni kl. 10
Friluftsgudstjeneste ved Knivsbjerg

Søndag, d 18. juli kl. 10
7. s.e. trinitatis Matt. 10,24-31

Søndag, d. 8. august kl. 10

Søndag, d. 25. juli kl. 10
8. s.e. trinitatis Matt. 7,22-29
Kirkekaffe

Andagter på
Kirketoftens Ældrecenter
Tirsdag, d. 15. juni kl. 14,30
Tirsdag, d. 17. august kl. 14,30
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