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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

Foto: Marianne Bork Steffensen

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
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Indtryk fra sommerrejse til
Færøerne
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Broen i Hareskoven
Pinsedåb
Dåbsklude
Vi mindes de døde
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Bagsiden:
Gudstjenesteliste

Organist:
Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,
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
Menighedsrådets formand:
Anna Cecillie Lildholdt Madsen, Barsøvej 134,
Mobil 2094 8717, e-mail: acne.madsen@gmail.com

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

Kirkegårdsleder og kirketjener:
Leif Nissen
Kontor: Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8315, e-mail: loejtkirke@mail.dk
Bedst mandag-fredag kl. 9.30-10.30
Privat: Kromai 78, Løjt Kirkeby

Kirkebladet:
Marianne Bork Steffensen (ansvarshavende),
Anette Jensen og Kirsten L. H. Christensen
Løjt Sogns Menighedspleje
v/ Marianne B. Steffensen
Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8046, mail: mbs@aabenraa.dk

Kasserer:
Christian Paulsen, Løjt Vestervang 2
Tlf. 7461 8286, mobil 3070 8286, e-mail: fampaulsen@stofanet.dk

Besøgstjenesten: tlf. 2263 8096

Kirkegårdsmedhjælpere:
Aase Diedrichsen, tlf. 2135 0035
Anna Jensen Bertelsen, tlf. 2554 7584
Anette Carstensen, tlf. 2940 2270

Sognets hjemmeside:

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

Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook

www.loejtsogn.dk

Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 8746 4010, www.zeuner.dk
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NYT FRA FORMANDEN
Af Anna Cecilie Lildholdt Madsen, formand for Løjt Sogns Menighedsråd
I disse dage, hvor dette blad udkommer, er
vi efter planen forhåbentligt ved at lægge
sidste hånd på ansættelse af vores nye 60
procents præst ved Løjt og Genner kirker.
Det har været en spændende proces at
være med i og en rigtig god måde at lære vore
naboer i Genner at kende på - hvilke værdier,
de har, og hvilke værdier, vi har for et fremadrettet samarbejde om to kirker og to præster.
Vi har haft nogle gode og givtige samtaler om
stort og småt med plads til, at mange ideer er
kommet frem og er vendt, så vi kan få en god
model for vores fremadrettede samarbejde
og for arbejdsmiljøet for vores ansatte. Vi ser
frem til, at vi forsat styrker vores samarbejde
gennem dialog og fælles aktiviteter.
Vi glæder os i begge sogne til at kunne få
en præst ansat og bruge den næste tid på, at
de to præster finder sammen som kolleger. Vi
vil forsat arbejde tæt sammen med præsterne
for at kunne tilgodese de to sognes kirkeliv.
En problemstilling, som et udvalg med
medlemmer fra begge menighedsråd har
drøftet, er vores fælles konfirmandundervisning for både Genner- og Løjt-elever, som i
mange år for størstedelens vedkommende
har foregået i Løjts konfirmandhus. Gennereleverne har ikke altid lært deres egen præst

og kirke så godt at kende som ønskeligt. Vi
har derfor forsøgt at lave en model, så det
næste hold vil få kendskab til begge kirker og
begge præster, da vi ønsker, at Løjt-eleverne
også får kendskab til Genner Kirkes spændende historie. Vi forsætter arbejdet med at
udvikle modellen for, hvordan konfirmandundervisningen kan se ud i fremtiden med det
ny præsteteam.
Vi håber, at borgere fra begge sogne vil føle
det inspirerende at deltage i gudstjenester og
andre arrangementer i begge kirker, som det
er set ved blandt andet kirkevandringerne i
flere år.
Her i løbet af efteråret vil Ann Bork Damsgaard efter seks år takke af som hjælpepræst
ved Løjt Kirke og begynde sit virke som sygehuspræst ved Aabenraa Sygehus samt
forsætte som sognepræst ved Øster Løgum
Kirke. Vi har nydt Anns gudstjenester og andre kirkelige handlinger og hendes undervisning af konfirmander. I perioder, hvor vores
pastorat har været vakant, har hun været en
stor hjælp og støtte i det daglige arbejde. Vi
sender vores bedste ønsker med Ann til hendes nye, spændende virke. Vi vil stadig kunne
møde Ann i forskellige sammenhænge, og
det ser vi frem til.

Forsidebilledet

viser formanden for menighedsrådet i Genner Sogn, Erik Berg, og formanden
for Løjt Sogns menighedsråd, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, der mødes på
den nye bro i Hareskoven.
Symboliserende samarbejdet i det ny Løjt-Genner Pastorat.
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Kirken får mange besøg
Af Kirsten L. H. Christensen
Kirken i Løjt er et yndet udflugtsmål. Fra nær
og fjern kommer mange for at se den flotte,
store kirke. Hver gang er det lokalhistoriker,
kirkeværge og medlem af Løjt Sogns menighedsråd, Erling Læbel Madsen, der tager
imod, viser rundt og fortæller.
Ofte er Erling Maden iført hvide handsker,
når han tager imod gæster. Hvorfor? Fordi
han vil skåne altertavlen så meget som muligt, når han åbner den og viser, at den faktisk har tre udgaver.
I denne sommer har kirken og kirkeværgen haft besøg af blandt andre en stor
gruppe på 108 besøgende fra Grene Sogn,
Billund, på årets sogneudflugt. De var, fortæller Erling Madsen, så begejstret for det,
de så og hørte, at de nu vil anbefale nabosogne også at besøge kirken i Løjt. Også
Christians Sogn i Sønderborg har været på
udflugt til Løjt Kirke.

Fotos: Christian Christensen
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DEN NY PRÆST INDSÆTTES
Søndag, den 1. oktober, indsættes det nyoprettede Løjt-Genner Pastorats fælles, ny præst
i sit embede. Pastoratet får, har biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, besluttet, en
60 procents præst, der sammen med pastoratets fuldtidspræst skal betjene de to sogne.
I skrivende stund vides endnu ikke, hvem
den ny præst bliver. Ansættelsen sker i september.
En indsættelse foregår på den måde,
at provsten, Kirsten Kruchov Sønderby,
Aabenraa Provsti, læser et godkendelsesbrev fra biskoppen op og taler til den ny
præst, der også selv får ordet.

I Genner Kirke finder indsættelsen sted
klokken 10.30 og i Løjt Kirke klokken 14.00.
I Genner bydes efter indsættelsen på pindemadder og et lille glas i kirken og i Løjt på
kaffebord i konfirmandhuset.
I Løjt var der på denne dag før biskoppens
beslutning planlagt høstgudstjeneste og senere foredrag med tidligere biskop i Viborg
Stift, Karsten Nissen, Aabenraa. Høstgudstjenesten holdes i stedet den 24. september
med Anette Jensen som prædikant og foredragsholder.

ASTRID LINDGRENS VERDEN
Den 14. november 2017 fylder Pippis mor
110 år. Det fejrer vi gennem Dorte Futtrups
fortælling, hvor hun inddrager højdepunkter i
Astrid Lindgrens forfatterskab. Dorte Futtrup
er landskendt fortæller, og hendes fortælling
om dagens fødselar tager udgangspunkt i
spørgsmål, der rummer tilværelsens store
spørgsmål. Der trækkes tråde til både filosofi, kristendom og skiftende tiders børnesyn.
Arrangementet finder sted 14. november
2017 kl. 19.30 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus og er et samarbejde mellem Løjt Menighedsråd og Løjt Højskoleforening.

Dorte Futtrup,
foredragsholder
og professionel
fortæller

KIRKEKAFFE

ADVENTSHYGGE
for pensionister

EFTER GUDSTJENESTEN

Torsdag d 7.12.17
kl. 14 i konfirmandhuset

Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten
i konfirmandhuset på disse
søndage:

Arrangeret i
samarbejde med
med Løjt Sogns
Pensionistforening

15. oktober
3. december
Alle er hjerteligt velkomne.
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INDTRYK FRA SOMMERREJSE TIL FÆRØERNE
Af Anette Jensen
rin blå, og alle kirkens lamper er også udført
i glas i forskellige farvenuancer. Resultatet er
storslået. Og et besøg i denne kirke er nærmest et must, når man er på Færøerne. Også
til den katolske kirke i Tórshavn har Tróndur
Pattursson udført et smukt alterparti i glas,
hvor centralfeltet er den korsfæstede Kristus,
som viser sine naglemærker frem.
Torbjørn Olsen er en anden af de færøske
kunstnere, som man skal lægge mærke til.
Også han har skabt smuk og interessant kirkekunst til to færøske kirker. Han er tillige aktiv
som kirkekunstner i Danmark. Til kirken i Midvåg har han malet den korsfæstede Kristus
med en blodrød baggrund. Opstandelseshåbet er ikke del af denne altertavle. Det er
kunstnerens bror Marius Olsen, som er model
for Jesusfiguren. Marius er grafisk kunstner
og bor i Finland. Han har fortalt, at det var anstrengende at være model til altertavlen i Midvåg: ”Min bror kunne ikke blive færdig med
altertavlen, jeg måtte hænge tre måneder på
korset”!
Til kirken i Haldarsvik har Torbjørn Olsen
skabt sin mest imponerende altertavle. Scenen er nadveren skærtorsdag aften. Torbjørn
har brugt Leonardo da Vincis ”Den sidste
nadver” som inspiration. Disciplene sidder
ved et langbord, også denne gang er kunstnerens bror Marius Olsen model for Jesus.
Han sidder placeret i midten med alle disciplene omkring sig, og bag ham er en lysende
gul døråbning, som symboliserer opstandelsen. Der er den ekstra finesse ved dette billede, at det er kendte færøske kunstnere og
kulturpersonligheder, som agerer disciple.
Man kan udpege alle personerne, forfattere,
musikere, billedkunstnere og en enkelt lektor
i færøsk sprog. Det fortælles, at både kunstner og modeller havde det særdeles gemytligt under udførelsen af altertavlen, som stod
på gennem flere måneder. Men kunstneren
havde besvær med at udpege Judas. Hvem

Et af mine foretrukne rejsemål er Færøerne.
Også denne sommer har jeg besøgt de smukke og vindomblæste øer ude i Nordatlanten.
Færøerne består af 18 øer, hvoraf de 17 er
beboede. Noget af det, som gør mest indtryk,
når man besøger Færøerne, er den vældige
og imponerende natur. Man bombarderes af
smukke og storslåede landskaber. Men også
Færøernes historie og kultur er spændende.
Med sine godt 48.000 indbyggere er Færøerne rig på kultur. Især kunsten er af høj kvalitet. Man kan tale om en ”guldalderperiode”
for færøsk kunst. Og også i kirkerne gør de
moderne færøske kunstnere sig gældende.
Der er især to kunstnere, som har sat sig
markant aftryk i kirkekunsten. Det er Tróndur
Pattursson og Torbjørn Olsen.
Tróndur Pattursson arbejder fortrinsvis i
glas. Han er 17. generation på kongsbondegården i Kirkebø, hvor han er vokset op og
stadig bor. Tvillingebroderen var ældst og
blev bonde, så Tróndur (alle er på fornavn på
Færøerne) måtte kaste sig over kunsten og
heldigvis for det. Han har været usandsynlig
produktiv og har helt sit eget udtryk, som i høj
grad er inspireret af naturen og havet omkring
Færøerne. Tróndurs foretrukne farve er ultramarin blå. Han har skabt kirkekunst til to kirker på Færøerne og i øvrigt også til en række
kirker i Danmark.
Især kirken i Gøte gør indtryk, her har arkitekt
og kunstner arbejdet sammen, så helhedsindtrykket er usædvanligt smukt. Tróndur Patursson har sat sit fingeraftryk overalt i kirken, alt
udført i glas, hvor ikke mindst alterpartiet med
over 10 meters højde er imponerende. Motivet er både korsfæstelse og himmelfart i et,
og også her spores hans inspiration fra havet.
Disciplene og kvinderne står ved korsets fod,
som er placeret midt i et stormpisket, blåsort
hav. Bag korset lyser en knaldgul farve, som
er symbolet på opstandelsen. Dåbsfadet,
prædikestol og en sidefløj er udført i ultrama6

skulle dog have det stempel på sig? Sagen
løste sig, idet Torbjørn Olsen havde bedt ”disciplene” lade skægget stå, så de havde et
ydre, som umiddelbart ville lede tanken hen

på datidens disciple. En dag møder Torbjørn
maleren Anker Mortensen på gaden. Han har
raget sit skæg af, og omgående lyder det fra
Torbjørn: ”Du skal være Judas”.

HØSTGUDSTJENESTE
KAFFEBORD OG FOREDRAG
Høstgudstjeneste har været en skik fra
gammel tid. Før i tiden var kirken stuvende
fuld netop til høstgudstjeneste. Det var skik,
at man takkede for årets høst ved at gå i kirke. Nu hvor landbrugserhvervet er væsentligt reduceret, er der ikke så mange bønder
længere til at fylde kirken, men så meget
desto mere er der god grund til stadig at
møde talstærkt op til høstgudstjenesten og
istemme de kendte salmer ”Vi pløjed og vi
så’de” og ”Nu falmer skoven”. Tag din nabo

ved hånden og kom til høstgudstjeneste i
Løjt Kirke søndag, den 24. september, klokken 14.
Vi samles efter gudstjenesten i konfirmandhuset til kaffebord, og dernæst
fortæller sognepræst Anette Jensen om
Færøernes rige kulturliv. Færøerne er i rigsfællesskab med Danmark, og vi danskere
bør kende mere til dette nordatlantiske folk
på 48.000 mennesker, som er så rige på flot
natur og stor kultur.
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NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Den 13. juli 2017 skete noget særligt for hele
den tyske menighed og også den danske,
der deler kirke med den tyske menighed i
Syddanmark. Reformationsskibet Artemis lå
for anker i Sønderborg. Skibet kom fra ”Die
Nordkirche”, vores tyske lutherske søsterkirke, der også deler kirkefællesskab med os her
i Sønderjylland. Læs mere på nordkirche.de.
Biskopperne Marianne Christiansen, Haderslev, og biskop Gothart Magaard, Slesvig
og Holsten, ledte en meget festlig dansktysk gudstjeneste kl. 11.00 i Sct. Marie Kirke
i Sønderborg. Folk, der hyggede sig ved havnen, undrede sig over alle de festligt klædte,
der gik fra kirke til skib. Her fik alle frokost,
og deltagerne blev opfordret til at komme i
kontakt med hinanden, både danske og tyske menighedsmedlemmer fra Sønderjylland
og fra det danske mindretal i Sydslesvig. Der

blev hørt både tysk, dansk og selvfølgelig
sønderjysk alle vegne.
Den 1.juli døbtes i Løjt Kirke Carl Jepsen
Hildebrandt, Barsøvej 101. Vi ønsker barnet
og familien Guds velsignelse.
Den 13.september mødes vi igen i konfirmandhuset. Vi ser tilbage på vores dagsrejse til Hallig Hooge den 21. maj i ord og
billeder.
Onsdag, den 11. oktober, kl. 16.00, ”Guds
spor i biblen og i mit liv”.
Onsdag, den 8. november, kl. 16.00,
”Hoppet udover døden”.
Gudstjenester: Se sidste side.
God sensommer og på gensyn!
Martin Witte, Pastor
og Uta Boemke, Kirchenvertreterin

REFORMATIONSGUDSTJENESTE
OG FROKOST

I år har der været en lang række markeringer af, at det er 500 år siden, at reformatoren
Martin Luther satte 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg og dermed indledte sit opgør med
den katolske kirke. Fejringen af Lutheråret

kulminerer i oktober, og over hele landet er
der gudstjenester, hvor reformationsjubilæet
markeres. Det gør vi i Løjt søndag, den 29.
oktober. Efter gudstjenesten klokken 10.30 er
der frokost i konfirmandhuset.
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Broen i Hareskoven
Vi har i sommerens løb fået lavet og opsat
en gangbro i det våde område i Hareskoven.
Broen er 21 m lang og lavet af en produktionshøjskole i Kolding, der har lavet flere
lignende projekter.
Den er betalt med nogle af de penge, vi
fik fra salg af træ til flis, i forbindelse med
oprydningen i vores skove.
Vi har også fået plantet bøgetræer og sitkagran samt ordnet stisystemer i Præsteskoven og i Dybvighoved.
Så Madpakke huset i skoven i Dybvighoved er atter tilgængeligt.
Vores nye bro i Hareskoven kommer man

lettest til via indgangen på Bjergholt ved det
gamle flisestøberi/Matthiesen eller ved at gå
gennem præsteskoven og så følge hegnet
på den anden side mod venstre.
Madpakkehuset er i skoven i Dybvighoved/Nørreskov, og kan findes enten via
Dybvighovedvej ind forbi nr. 270/Svend Esben Lildholdt og så ind gennem skovvejen.
Eller via vejen ind ved Marie Finne, Sandskærvej 585 og så op gennem skoven.
Alle de nævnte skovarealer ejes af Løjt
Sogn.
Rigtig god skovtur.
Skovudvalget
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PINSEDÅB

Den lille pige fik navnet Ingeborg Mansikkamäki Sjelborg Pedersen. Og jo,
navnet, der lyder finsk er finsk. Mansikkamäkki betyder skovjordbærbakke
og er navnet på en slægtsgård i Martin
Jørgensens familie. Hans mormor og
morfar er fra Finland, og han bærer
også selv navnet.

Pinsedag blev sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersens og Martin Jørgensens
datter døbt i Løjt Kirke.
Ved dagens højmesse var der to præster i ornat, for Ditte Sjelborg-Pedersen
døbte selv sin datter, og dagens prædikant var vikarierende sognepræst
Anette Jensen.

Se flere navne på børn døbt i Løjt Kirke
på bladets næstsidste side.

den

DÅBSKLUDE
Vi mødes lørdag 9. september kl. 14 for at
strikke dåbsklude.
Medbring strikkepinde nr. 2.5 og 3. Vi har
garn, mønster m.m. og kaffe på kanden.
Gratis at deltage.
Alle er hjerteligt velkomne.
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Vi mindes de døde
– Den første søndag i november mødes
mennesker i kirker over hele landet for
at mindes dem, de har taget afsked med,
sammen med andre, der har mistet. Allehelgensdag er dagen, hvor man i folkekirken
mindes de døde.
Sådan fortælles på Bibelselskabets hjemmeside om allehelgensdag. I mange kirker,
også i Løjt Kirke, læser præsten fra prædikestolen ved søndagens gudstjeneste navnene op på de, der er døde i årets løb. Det
sker i år søndag, den 5. november.

Foto: Christian Christensen
I Løjt mindes vi samme dag også de mange fra sognet, der mistede livet i første verdenskrig. Det sker ved i fællesskab at lægge
en krans ved mindesmærket med navnene
på de faldne.

KIRKEBOGEN
DØBTE

DØDE

Karoline Keller Damm
Camilla Falkenberg Andersen
Jeppe Henry Täkker
Elias Dehn Asmussen
Ingeborg Masikkamäki Sjelborg Pedersen
Lauritz Thiim Hasselager
Laura Frost Nørgaard

Anni Dorothea Schulz
Tonni Juhl Petersen
Alf Bygge Jensen
Lissi Johannsen
Asmus Beck Petersen
Johannes Holdt
Regner Friis
Frode Billeskov Petterson
Holger Westergaard
Georg Thaysen Luckmann
Svend Aage Jensen
Eva Thomsen
Ove Vagn Sørensen
Ellen Karin Lindgreen

VIELSE
Betina Matthiesen og Mikael Saks
Christina Vadskær Madsen og
Ulrik Tyrrestrup Lassen
Lene Knudsen og Tommy Holm

GULDBRYLLUP
Kirsten og Niels Peder Rasmussen

11

GUDSTJENESTER
September

Søndag d. 29. oktober
20. s.e.trin. Matt. 22,1-14
Genner kl. 9.00
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen
Reformationsgudstjeneste
Frokost

Søndag d. 3. september
12. s.e.trin. Mark. 7,31-37
Løjt kl. 10.30 Anette Jensen
Konfirmandindskrivning
Genner kl. 14.00 Ann Bork Damsgaard
Konfirmandindskrivning

November

Søndag d. 10. september
13 .s.e.trin. Luk. 10,23-37
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen

Søndag d. 5. november
Alle helgens dag Matt. 5,1-12
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 16.00

Søndag d. 17. september
14. s.e.trin. Luk. 17,11-19
Løjt kl. 10.30 Hans Peter Erbs

Søndag d. 12. november
22. s.e.trin. Matt. 18,21-35
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30

Søndag d. 24. september
15. s.e.trin. Matt. 6,24-34
Genner kl. 9.00 Ann Bork Damsgaard
Løjt kl. 14.00 Høstgudstjeneste Anette
Jensen

Søndag d. 19. november
23. s.e.trin. Matt. 22,15-22
Løjt kl. 10.30
Søndag d. 26. november
Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46
Genner kl. 10.30
Løjt kl. 16.00

Oktober

Søndag d. 1. oktober
16. s.e.trin. Luk. 7,11-17
Genner kl. 10.30 Indsættelse
Løjt kl. 14.00 Indsættelse

December

Søndag d. 3. december
1. s.i advent Luk. 4,16-30
Løjt kl. 10.30
Kirkekaffe
Genner kl. 17.00 Kirkens fødselsdag
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag d. 8. oktober
17. s.e.trin. Luk. 14,1-11
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Søndag d. 15. oktober
18. s.e.trin. Matt. 22,34-46
Løjt kl. 10.30 Anette Jensen
Kirkekaffe

Gratis kirkebil

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

Søndag d. 22. oktober
19. s.e.trin. Mark. 2,1-12
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tyske gudstjenester

Søndag, den 10.september, kl. 10.30 – Martin Witte
Søndag, den 12.november, kl. 10.30 – Martin Witte
Søndag, den 1. oktober, kl. 14, høstgudstjeneste på
Knivsbjerg

Tirsdag, den 26. september kl. 14.30, altergang
Tirsdag, den 24. oktober kl. 14.30
Tirsdag, den 28. november kl. 14.30
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