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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

Foto: K. 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.

Fra 1. december
Sognepræst:
Ditte Sjelborg-Pedersen, Løjt Nørregade 8
Tlf. 7461 7519, mobil 5185 6513, e-mail: dis@km.dk
Mandag fri

INDHOLD
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medlemmer
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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

Deltids-sognepræst
Anette Jensen, mobil 5185 6512, mail aneje@km.dk
Mandag fri
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
Første søndag i advent fejrer vi kirkeårets
nytår.
I Løjt fejrer vi også, at Ditte Sjelborg-Pedersen vender tilbage fra barselsorlov, som 100
procents præst i Løjt-Genner Pastorat. Sammen med sin nu tidligere barselsvikar, Anette
Jensen, tager de to nu hånd om alle de arbejdsopgaver, der er i Genner og Løjt Sogne.
Anette Jensen blev nemlig den 1. oktober
indsat som 60 procents præst i pastoratets
to kirker. Sammen vil de sammen med de to
menighedsråd udvikle det gode kirkeliv i de to
sogne. Dog skal de to præster i førte omgang
finde deres egne roller i deres nye samarbejde, og efterhånden vil vi starte nye tiltag ud
fra de ideer præsterne og menighedsrådene
har og ud fra ønsker, som vi har fået fra vores
sognebørn. Vi byder begge præster velkomne
i det ny pastorat, og vi glæder os til at trække

i arbejdstøjet sammen med dem for at skabe
den kirke og det kirkeliv, som vi i lang tid har
ønsket os her i Løjt.
De seneste par måneder har der i overgangen til det ny Løjt-Genner Pastorat desværre
været ændringer og aflysning af gudstjeneste
samt af konfirmandundervisningstimer. Det
beklager vi, men vi håber i fremtiden at kunne
tilgodese alle aldersgrupper i vore sogne.
Vi i menighedsrådet vil gerne sige tak for det
gode fremmøde, der er ved kirkelige handlinger i vores kirke og konfirmandhus. Det er
skønt at mødes med jer i dette fællesskab.
I den kommende tid vil også familierne være
præget af stort fællesskab, når julens klokker
ringer ind til denne dejlige højtid.
Glædelig jul og velsignet nytår ønskes til
alle!

Løjt Sogns
julekoncert
Mandag, den 4. december, klokken
19.30 indbyder menighedsrådet i Løjt
Sogn til årets julekoncert i Løjt Kirke.
Korsangere og instrumentalister vil
med advents- og julemusik markere
den forestående julehøjtid. Der er
gratis adgang til koncerten, som indgår
i en ubrudt række af julekoncerter helt
tilbage til 1974.

3

Fadervor og Mor
Af Ditte Sjelborg-Pedersen

sjov oplevelse at tage hul på tilværelsen som
forældre – noget man kan forberede sig på,
og så alligevel ikke helt.
Jeg har i hvert fald lært, at man sagtens
kan holde sig kørende en hel dag på to timers søvn, at en natlampe, der spiller vuggeviser, er en kærkommen ven i nøden, og
at man ALDRIG må lade en tallerken med
grød stå bare et øjeblik alene ved et sultent
spædbarn.
Det har været en dejlig tid, hvor både Martin og jeg har nydt at have tid sammen med
Ingeborg.

For et lille års tid siden, da vi kunne tænde
det første lys i adventskransen, deltog jeg
i min sidste gudstjeneste, inden jeg gik på
barsel.
Jeg må indrømme, på det tidspunkt var jeg
begyndt at se frem til at kunne overlade de
tidlige såvel som de sene møder, de mange
telefonsamtaler og ikke mindst den daglige
bunke mails til andre.
Præstekjolen føltes altså en hel del strammere, og turen op til prædikestolen var til
sidst meget lang.
Men det var også en vemodig dag. Jeg
holder utroligt meget af mit virke her i byen.
Et virke, hvor jeg får lov til at blive en del af
jeres hverdag her i Løjt. Udover, at jeg stort
set er i kirken hver søndag formiddag, har jeg
haft fornøjelsen af at være med til alt fra Skt.
Hans i strandkanten, hygge i børnehaven til
middag med pensionistforeningen – ja, jeg
har sågar været pestramt i 1500-tallet i selskab med Løjts konfirmander.
Men udover en alsidig hverdag har I samtidig også inviteret mig ind til at være en
del af jeres mærkedage – til bryllupper og
barnedåb, men også til de tider med sorg
og tab – tider, vi nemmest kommer igennem
sammen.
Alt det fik jeg lov til at være en del af på det
halvandet år, jeg har været i Løjt, inden jeg
gik på barsel.
Det har betydet, at når jeg i løbet af det
sidste års tid, har kunnet kigge over på vores smukke kirke, har det været en erindring
om, at der også var et spændende, sjovt og
vigtigt arbejde at vende tilbage til, når året
gik på held.
Arbejdet i kirken blev imidlertid sat på
pause, en tidlig fredag morgen i januar, da
Ingeborg meldte sin ankomst. For Martin og
jeg har det været en dejlig, overvældende og

Løjt og Genner sammen
Når jeg søndag den 3. december vender
tilbage til præsteembedet, er der sket flere
nye ting her i sognet.
Løjt og Genner er netop blevet lagt ind under ét pastorat.
Der venter et arbejde med at tilpasse samarbejdet mellem de to sogne, men jeg er helt
sikker på, at sognene vil få stor glæde af hinanden.
I den forbindelse har jeg også glæden af at
byde velkommen til min nu tidligere barselsvikar Anette Jensen, som i første omgang
blev ansat, da jeg gik på barsel i det sene
efterår, og som nu er blevet fastansat i LøjtGenner Pastorat.
Jeg har indtil nu haft fornøjelsen af at følge
Anettes arbejde fra kirkebænken, og jeg glæder mig nu til at arbejde sammen med hende
om alle de vigtige og spændende opgaver,
der er i det nye Løjt-Genner Pastorat.
Det er en hverdag, der er ny for os begge,
men jeg er ikke i tvivl om, at begge sogne
vil opleve en positiv virkning, idet vi nu er
to til at bære de mange aktiviteter, vi har i
sognene.
Ikke mindst, når vi nu står overfor en travl
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jul. Jeg ser frem til at møde mange af jer til
gudstjenester og til igen, lidt lettere på tå end
sidst, at træde op på prædikestolen. Og jeg
glæder mig ikke mindst til at møde jer til såvel hverdag som højtid.
En ny hverdag venter mig lige om hjørnet,
hvor jeg skal forsøge at få en god blanding af
både bleer, grød – bøn og gode samtaler til

at gå op i en højere enhed – og jeg glæder
mig!
–––
Ved kirkekaffen efter gudstjenesten søndag,
den 3. december, klokken 10.30, byder vi velkommen tilbage til Ditte Sjelborg-Pedersen.
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Kolleger: Den 1. oktober blev Anette Jensen, til venstre, i såvel Genner Kirke som i Løjt Kirke
indsat som deltidsbeskæftiget sognepræst. Hun er nu kollega med sognepræst Ditte SjelborgPedersen, også præst begge steder. Foto: Christian Christensen.
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JUL

KAN VI STADIG HØRE
BUDSKABET?

Af Anette Jensen
skal til, hvis danskerne skal blive kloge på
kirke og kristendom. Og det skal vi, uvidenhed er aldrig godt! Heldigvis har vi konfirmandundervisningen, vi har minikonfirmandundervisningen og forhåbentlig snart
babysalmesang, som er med til at oplyse
og forhåbentlig også oplive børn, unge og
deres forældre. Og her op under jul har konfirmanderne hørt om julen, de synger julens
salmer længe før jul, og også skolen er med,
alle klasserne kommer til juleafslutning i
kirken. Det samme gælder børnehave- og
dagplejebørn.
Det er alletiders, at børn og unge kommer
til kirken og hører og synger om det, der er
julens egentlige indhold og budskab. Så
kan de jo som voksne langt bedre selv tage
stilling til, om det er her, de hører hjemme.

Det er snart JUL! Det har forretninger, kataloger og reklamer for længst gjort os opmærksomme på. Også i en sådan grad at
vi nærmest er blevet trætte af julen, før vi
overhovedet er nået frem til den. Og er det
ikke også sådan, at julens egentlige budskab og indhold har det med at drukne i al
hurlumhejet!
Det har i hvert fald kirken og dens præster talt med store ord om op under jul gennem de seneste årtier. Siden 70’erne har det
oven i købet været smart ikke at vide noget
om kristendommen og nærmest skilte med
sin uvidenhed. Folk har gjort en dyd ud af,
at de bestemt ikke var underlagt nogen religion, at de var frie, uafhængige mennesker.
Men resultatet har blot været en ubehjælpsom form for uvidenhed. For uanset om vi
er kristne eller ej, skal vi kende til landets
religion. Vide hvorfor vi fejrer jul, påske og
pinse.
Og der er noget, der tyder på, at det
er ved at vende. Alene det, at DR sender
dramaserien ”Herrens veje”, hvor troen og
folkekirken bliver taget op og gransket,
ja, bliver et kernetema i en public service
produktion! Det er interessant. Det er heller ikke længere usædvanligt, at en kendt
person åbent fortæller i medierne, at vedkommende er kristen. Det er som om, der
er kommet en modbevægelse. Samtidig har
der fra alle sider været lagt mange kræfter i
at fejre og markere 500-året for reformationen. For uanset om vi er folkekirkekristne eller ej, skal vi jo vide, hvem Martin Luther var
og hvad, han stod for, alene af den grund,
at reformationen i den grad har præget vort
samfund.
Det er oplysning og undervisning, der

Det er julen
Og det er godt at begynde ved julen, for JULEN er jo det helt centrale, det er ikke bare
julegaver og stearinhygge. Det er det også,
men det er først og fremmest fortællingen
om mennesket Jesus, Guds søn, der blev
født ind i denne verden. JUL er fortællingen
om ham, det er fortællingen om, at Gud ønsker, at vi skal lære hans vilje med vort liv at
kende gennem et menneske. Det var derfor, han lod sin søn føde til denne verden.
Kristendom er det, han stod for, og det han
sagde og gjorde, og det er stadig så markant vigtigt, at det har bud til os – også i
dag, så mange år efter.
Hvad er det, der gør, at den historie rammer os midt i hjertekulen år efter år? For
vi kender jo historien. Er det mon dette,
at Gud viser sig i det allermest skrøbelige
og uimponerende – et barn? At han over7

rasker. En Gud, som træder ind i historien,
ville efter vores målestok vel gøre det med
større effekt. Vise sig som en magtfuld skikkelse, træde frem på scenen med pomp og
pragt. Men juleevangeliet er så langt fra en
magtdemonstration, man kan komme. Det
overrasker os og rører ved blidere strenge i
sindet. Et ungt par og et lille barn i en stald
for 2000 år siden, hyrder på marken og englesang. Her er for en gang skyld ikke tale
om magt og opvisning af ydre imponerende
og skræmmende effekter.
Tværtimod! Umiddelbart er juleevangeliet
en poetisk fortælling med eventyrets fortryllende skær, vi elsker fortællingen. Men ser
vi nøjere til og tænker efter, så er manglen
på hygge i juleevangeliet dog til at få øje
på! En stald kan have noget hyggeligt over

sig – ganske vist – men det har vel været
så som så med hygiejnen. Som fødestue
har det ikke været optimalt! Og selv om vi
ikke fatter det, synes det er kontrastfyldt og
modsætningsfyldt, at Gud kommer til verden i et barn i en stald – så var det i det
barn, at Gud viste sig for os. Han blev som
en af os, levede et menneskeliv som os. Det
er os, det gælder, dig og mig. Det er os, der
får en kærlighedserklæring. For JULEN er
en kærlighedserklæring fra Gud, og den er
så stor, at vi næppe kan fatte den. Vores
historie begynder med juleevangeliet. Vi er
omsluttede af den store kærlighed. Det er
det, der er det store under, det er det, der er
evangeliet. Det er det, JULEN handler om.
Glædelig jul!

JULEHJÆLP
Har du brug for ekstraordinær hjælp for at give dine børn og din familie en god jul,
eller kender du nogle, der har, kan du søge julehjælp hos Løjt Sogns menighedsråd.
Kontakt Marianne Bork Steffensen, tlf. 7461 8046 og mail mbs@aabenraa.dk
Sidste frist 10. december.
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LUTHER-EG PLANTET I SOL
Af Kirsten L. H. Christensen
Løjt Kirkeby har fået et varigt minde om 500året for reformationen - for Martin Luthers
opgør med den katolske kirke, som førte til
den protestantiske kirke, vi kender i dag.
Solen skinnede, og vinden fik kirkens store flag til at blafre, da omkring 60 samledes
for at se en eg blive plantet på den grønne
plads foran kirken. Med formand for menighedsrådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen,
og formand for menighedsrådets kirkegårdsog skovudvalg, Christian Albert Claussen, i
spidsen blev træet plantet og af sognepræst
Anette Jensen gødet med ord fra en bøn
skrevet til jubilæums-træplantningen, som
har fundet sted mange steder i Danmark og
i Europa. I bønnen hedder det blandt andet:
– Må du give mennesker glæde. Må du
holde håbet grønt, give troen grene at klatre

i og give kærligheden vækst. Må Gud gøre
dig til et tegn blandt mange på Guds kærlighed.
Den lokale tyske præst, Martin Witte, fra
Løjts tyske menighed, der også deltog i dagens dansk-tyske reformationsgudstjeneste den 29. oktober, betegnede træet som
en Luther-eg og som et tegn på god samhørighed mellem de to menigheder i Løjt.
Efter plantningen bød menighedsrådet i
konfirmandhuset på en bid mad – som om
Luthers tid.
-Forsiden: Egetræet, der skal minde os om
500-året for reformationen, er plantet på
den grønne plads tæt ved Løjt Kirke.

Sognepræst Anette Jensen havde selskab af den tyske menigheds præst, Martin Witte, da
Luther-egen blev plantet den 29. oktober.
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Det kimer nu
Af Leif Nissen, kirketjener og kirkegårdsleder
Ringe-skikke er overlevering fra graver til graver, og måden, hvorpå der bliver ringet med
kirkeklokkerne i Løjt, er ført videre fra generation til generation. Jeg har selv fået fortalt,
hvordan der ringes i Løjt fra en tidligere graver.

dagligt kl. 8.00 og 16.00. Vi har her i Løjt
dog valgt at bibeholde den gamle skik og
ringer i sommerhalvåret kl. 7.00 og 18.00. I
den mørkere tid ringes kl. 8.00 og henholdsvis kl. 17.00 og 16.00.

Morgenringning
Morgenringningen sker ikke for at ringe solen op og aftenringningen selvfølgelig heller
ikke for at ringe solen ned. Det skal solen
nok selv finde ud af.
Morgen- og aftenringningen er at kalde
sammen til bøn til arbejdstids begyndelse
og slutning. Dette var tidligere ensbetydende med solopgang og solnedgang. En mere
moderne fortolkning vil være, at der ringes

Sjæleringning
Mange steder i Sønderjylland er det skik at
ringe sjæleringning. Det vil sige, at der ringes, når der er dødsfald i sognet. Det gør vi
også i Løjt. Der ringes på alle hverdage kl.
10.40-11.00 og igen kl. 11.10-11.30, altså
2 x 20 minutter. Er der flere dødsfald samme dag ringes yderligere 20 minutter. I det
tilfælde, at et barn er død, ringes kun med
den ene klokke og kun i 20 minutter.

Når der til jul, påske og pinse kimes med klokkerne, foregår det ved håndkraft og med hjælp
af et hundehalsbånd, en snor og et kosteskaft. Foto: Christian Christensen.
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Højtidskimen
Som mange sikkert har lagt mærke til, ringes der anderledes til højtiderne – jul, påske
og pinse. Da kimer vi med klokkerne. Det
foregår med en Storm P.-agtig konstruktion.
Den består af et hundehalsbånd, en snor og
et kosteskaft. Halsbåndet lægges om klokkernes knebel, den bevægelige metalstang,
der hænger inde i klokken og får den til at
give lyd. Til båndet er bundet en snor, som
vi er to, der bevæger hurtigt, og derved opstår den særlige kimen. Det står på i 3 x 15
minutter og lige før aftenringningen, dog til
juleaften en time før første gudstjeneste.
Så er der naturligvis ringningen til gudstje-

nesten om søndagen. Den starter altid en time
før gudstjenesten, hvor vi ringer med den ene
klokke, og en halv time før ringer vi med den
anden klokke for til sidst lige før gudstjenestens begyndelse at ringe med begge klokker
og at afslutte med bedeslag, altså 3 x 3 slag.
Alle disse måder, hvorpå der ringes, er
med til at give et sogn og en kirke sin egen
identitet, da der i Danmark ikke findes to
sogne/kirker, der ringer på samme måde.
Og jeg ved fra mine kolleger rundt om i landet, at der sættes meget ind på at bibeholde
disse særkender – selv om der er sket små
ændringer, så ringningerne i dag afspejler
den tid, vi lever i.

NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Af Martin Witte og Uta Boemke
Der findes mange måder at beskæftige sig
med reformationen for 500 år siden. Hvilken
mangfoldighed vi har oplevet både i den
danske folkekirke og i vores tyske menighed i Nordschleswig. Vi tænker især på den
økumeniske gudstjeneste i februar og den
nationale reformationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke. Vi holdt menighedsmøde og
foredrag om reformationen og dens betydning i vores tid. Reformationsskibet ankrede
op i Sønderborg. Konfirmanderne dykkede
ned i middelalderen i rollespillet Luthers
nøgle. På folkemødet i Ribe kunne man opleve mange arrangementer.
Et af de sidste højdepunkter var koncerterne med Ein reformatorisches Requiem
med Nordschleswigsche Musikvereinigungs kor og Landesjugendorchester Schleswig-Holstein med urpremiere i København
og i Berlin, Haderslev, Løgumkloster og
Aabenraa i oktober og vores fælles reformationsgudstjeneste i Løjt Kirke 29.oktober.

Må mindet om reformationstiden bekræfte og styrke vort fællesskab under evangeliet fremover. Det er så fint, at vi realiserer
det netop i Løjt Sogn.
I novembermødet og -gudstjenesten mindedes vi de døde fra kirkeåret. Og så er det
snart jul. Det nye år 2018 står under bibelens ord (Offb. 21, 6 – løseord af Herrnhuter
brødremenighed): – Så sagde Gud til mig:
De, der tørster, vil jeg frit lade drikke af kilden med det livgivende vand.
Vi ønsker alle en trøstefuld mindetid, glædelig jul og Guds velsignelse i det nye år!
Vore menighedsmøder: Fredag 8. december kl. 15.00 adventsfest på Restaurant Knapp – tilmelding til Martin Witte tlf.
74 58 23 13 til og med 5. december. Onsdag
24. januar kl. 16.00 menighedseftermiddag i konfirmandhuset – emne: Livets kilde.
Onsdag 14. februar kl. 16.00 menighedseftermiddag i konfirmandhuset – det tyske
mindretal i Sydsverige.
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Som på andre kirkegårde i Aabenraa Provsti er gravsteder på Løjt Kirkegård nu gratis for medlemmer af folkekirken. Foto: Christian Christensen.

GRAVSTEDER

ER NU GRATIS FOR MEDLEMMER
Af provst Kirsten Kruchov Sønderby
I Aabenraa Provsti er gravstedet blevet gratis
– for medlemmer af folkekirken
Begravelses- og kirkegårdskikkene er i hastig forandring i disse år. Over hele Danmark
forholder menighedsråd, provstier og stifter
sig til ændrede forhold. Helt kort formuleret
kan man sige, at det, der sker i disse år er,

at det areal, som er i brug til begravelser på
landets kirkegårde, bliver mindre og mindre.
Det er der flere grunde til: Mange vælger kremering frem for kistebegravelse.
De gamle familiegravsteder bliver nedlagt.
Når et gravsted kan forlænges efter første fredningstid, vælger flere at nedlægge
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i stedet. Måske er der også økonomiske
grunde.
I Aabenraa Provstiudvalg har de forandrede skikke og udfordringen med de ”tomme”
kirkegårde ført til nye overvejelser:
– Hvorfor har vi kirkegårdene, og hvilken
retning skal forandringer tage?
– Skal der være parkanlæg på kirkegården, eller skal kirkegårdens drift tilpasses
behovet for begravelsesplads?
– Kan vi indrette kirkegårdenes drift sådan,
at ligningsmidlerne, vores medlemmers kirkeskattebidrag, faktisk dækker udgifterne?
Vi har bestemt os for, at anlægge det syn
på økonomien, at kirkegårdens drift lokalt bør
kunne tilpasses de ressourcer, som folkekirkemedlemmerne allerede betaler i kirkeskat.
Vi mener ikke, at kirkegårdene skal drives
som park- eller haveanlæg. Kirkegårdene
skal tjene som pæne og smukke begravelsespladser.
Sagt helt direkte, så har vi kirkegårde for
at kunne begrave vore døde og for, at vi som
pårørende kan sørge, besøge og mindes i
værdige rammer.

Vi mener, at det skal være gratis for folkekirkemedlemmer, at erhverve et gravsted,
både til nedsættelse af urne og til kiste.
Gravkastningen skal være gratis, og forlængelse af gravstedet skal være gratis. Den kirkelige handling er også fortsat gratis.
Det vil sige, at hvis man som pårørende
til et folkekirkemedlem, selv vælger at vedligeholde gravstedet i fredningstiden, så koster det ikke de efterladte (eller boet) efter
afdøde noget overhovedet.
Provstiudvalget har udviklet en økonomisk
beregningsmodel for provstiets kirkegårdes
drift, som menighedsrådene kan bruge som
hjælp til at styre deres fremtidige driftsmodel.
For ikke-medlemmer bliver prisen for erhvervelse og gravsteds-leje, hvad der svarer
til en krone om dagen, for begravelse/gravkastning 3643 kr. og 799 kr. for urnenedsættelse
Ikke-medlemmer vil også de fleste steder
skulle betale for en eventuel leje af kirken,
hvis man trods manglende medlemskab ønsker en kirkelig højtidelighed.

FASTELAVN
Søndag, den 11. februar, klokken 14,
inviteres til fastelavnsgudstjeneste i Løjt
Kirke, og bagefter skal katten slås af
tønden på pladsen ved konfirmandhuset.
Alle børn opfordres til at klæde sig ud og
til at tage far og mor og bedsteforældre
med. Og så er der kakao og boller til alle.
Denne dag er der også indskrivning af
minikonfirmander.
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S
den øndag
11. f
e
kl. 1 bruar
4

8. fe
b
kl. 1 ruar
9.30

FOREDRAG

Martin Luthers frimodige tale omkring
middagsbordet. Martin Luther og hans
kone, Käthe, holdt gennem årene i Wittenberg åbent hus for mange, som også
fik mad. Omkring bordet diskuteredes
tidens emner, og nogle af gæsterne fik
den idé at notere, hvad Luther sagde.

MED GODBIDDER
Der er godbidder på programmet, når
Løjt Sogns menighedsråd den 8. februar
klokken 19.30 inviterer til foredrag i konfirmandhuset. Godbidderne kommer
foredragsholderen, Jacob Ørsted, med.

Jacob Ørsted er dansk præst i Flensburg.

”Godbidder” er titlen på en bog, som
han har skrevet om og med citater fra

Menighedsrådet byder på mad – Luthergryde.

GODT NYTÅR
NYTÅRSDAG
Efter gudstjenesten nytårsdag,
mandag, den 1. januar, klokken 15,
mødes vi i konfirmandhuset til et glas
champagne og et stykke kransekage
for at ønske hinanden godt nytår.
Alle er hjerteligt velkomne.

ADVENTS
HYGGE

7. d
ece
kl. 1 mber
4

FOR PENSIONISTER
Torsdag, den 7. december 2017, kl. 14, i
konfirmandhuset. Fællessang og kaffe.
Arrangeret i samarbejde med Løjts Sogns
Pensionistforening.
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KIRKEKAFFE
EFTER
GUDSTJENESTEN
Af Ditte Sjelborg-Pedersen
Alle er hjerteligt velkomne til kirkekaffe efter gudstjenesten
i konfirmandhuset disse søndage:
3. december
28. januar
11. februar
4. marts
Vel mødt!

KIRKEBOGEN
VIELSE
Esther Vase og Kelly Bossi-Andresen
Kaja Westergaard og Lars Andreasen
Bente Gundersen og Henning Bruhn
Diana Kruse Nielsen og Lars Rasmussen
Henriette Marie Riggelsen og
Halvor Friedrichsen Knudsen
Anne Sibbesen og Kasper Stoof Jensen

DØBTE
Laura Victoria From Eskildsen
Luna Ahalya Larsen
Malte Wehner Bigum
Marie Jessen Petersen
Mikkel Jobbe Brandt
Luis Hagen
Vilde My Kammersgaard
Villads Emil Wipplinger Andersen
Emil Theodor Holst
Summer Køpke Christensen
Peter Christian Mortensen
Frede Thorup Hansen

DØDE
Kirsten Friis
Helene Christine Svennesen
Inger Essendrop
Karin Iversen
Ruth Thomsen
Gudrun Bodil Møller
Eric Turnowsky
Birgit Jacobsen
Villy Gerber
15

GUDSTJENESTER
December

Søndag, den 14. januar
2. s.e. helligtrekonger Joh. 4,5-26
Løjt kl. 9.00
Sangeftermiddag i Genner Forsamlingshus kl. 14.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 10. december
2. s. i advent Matt. 25,1-13
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 21. januar
Sidste s.e. helligtrekonger Joh. 12,23-33
Genner kl. 10.30
Løjt kl. 16.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 17. december
3. s. i advent Luk. 1,67-80
Løjt kl. 10.30
Højmesse
Genner kl. 16.00
De ni læsninger
Anette Jensen

Søndag, den 28. januar
Septuagesima Matt. 25,14-30
Genner kl.9.00
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen
Kirkekaffe

Søndag, den 24. december
Juleaften Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25
Genner kl. 14.00 Anette Jensen
Løjt 15.30 Ditte Sjelborg-Pedersen
Genner 16.30 Ditte Sjelborg-Pedersen
Løjt 16.45 Anette Jensen

Februar

Søndag, den 4. februar
Seksagesima Mark 4,26-32
Genner kl. 9.00
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Mandag, den 25. december
Juledag Joh. 1,1-14
Genner kl. 9.00
Løjt kl.10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 11. februar
Fastelavn Luk. 18,31-43
Genner kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
Løjt kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
Minikonfirmand-indskrivning
Kirkekaffe
Ditte Sjelborg-Pedersen

Tirsdag, den 26. december
2. juledag Matt. 10,32-42
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen
Søndag, den 31. december
Julesøndag Matt. 2,13-23
Ingen gudstjeneste

Søndag, den 18. februar
1.s. i fasten Luk. 22,24-32
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen

Januar

Mandag, den 1. januar

Nytårsdag Matt. 6,5-13
Genner kl. 14.00
Champagne
Løjt kl. 15.00
Champagne og kransekage
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 25. februar
2.s. i fasten Mark. 9,14-29
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Gratis kirkebil

Søndag, den 7. januar
1. s.e. helligtrekonger Mark. 10,13-16
Genner kl. 9.00
Løjt 10.30
Anette Jensen

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

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tyske gudstjenester

Juleaftensdag, den 24. december kl. 10.30
Tirsdag, den 30. januar kl. 14.30 med altergang
Tirsdag, den 27. februar kl. 14.30

Søndag, den 24. december, klokken 14.00
Søndag, den 14. januar, klokken 10.30
Søndag, den 11. februar, klokken 10.30
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