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DÅB
Hvis du ønsker at blive døbt eller få dit barn døbt i Løjt Kirke, skal du
henvende dig til præstesekretær Gitte Bielefeldt for at aftale hvilken
søn- eller helligdag, som du ønsker dåben. Ved dåb skal der oplyses
navn og adresse på to og højst fem faddere - hvoraf mindst 2 skal
være til stede ved dåben. Fadderne skal være døbt ved en kristen
dåb. Præstesekretæren formidler kontakt til præsten, som ringer dig
op for at aftale en personlig samtale før dåben.
Bemærk at barnet skal være navngivet på borger.dk før dåben.

INDHOLD

VIELSE
Hvis I ønsker at blive viet i Løjt Kirke, skal I henvende jer til præstesekretæren for at aftale dato for vielsen. For at blive viet i Løjt Kirke
skal man enten bo i sognet eller have en anden tilknytning til kirken.
Når tidspunktet for vielsen er aftalt, afleverer I en ægteskabserklæring
til kommunen og får udstedt en prøvelsesattest, som I skal aflevere
til præstesekretær Gitte Bielefeldt sammen med eventuelle ønsker
om navneændring. Læs mere på borger.dk.
Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel på
vielsesdagen. Samtidig skal I oplyse navn og adresse på to vidner,
som skal være til stede ved vielsen.
Præstesekretæren formidler kontakt til præsten, som ringer jer op
for at aftale en personlig samtale.
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BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Tidspunktet for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten.
Det er oftest bedemanden, der har den kontakt, men det kan også
være familien selv, der tager kontakt. Der aftales et tidspunkt for en
samtale med præsten med henblik på at forberede begravelsen/bisættelsen og udvælgelsen af salmer. Kirketjener og kirkegårdsleder
Leif Nissen kontaktes med henblik på sjæleringning og udvælgelse
af gravsted på kirkegården.
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NYT FRA FORMANDEN
tet opfinde nye måder at opholde sig i det
offentlige rum på. Finde telefonen frem for
at kunne være i dialog med andre mennesker, som man ikke kunne samles med og
sidde over for med øjenkontakt. Nye ideer
til at samles digitalt er spiret frem til stor
glæde for mange.

Af
Anna Cecilie
Lildholdt Madsen

Foråret 2020 kommer vi ikke til at glemme
lige med det samme. En virus lagde hele
verden ned. Og på få dage blev vi tvunget
til at stoppe op og i den grad lære at leve
i nuet. Hver dag fik vi oplysning om nye tiltag og retningslinjer fra vores statsminister
og Sundhedsstyrelsen.

Mange har fundet overskuddet frem og
har opfundet nye gode måder, hvormed
man har kunnet glæde alle dem, der sidder alene i denne tid. Det har været med
breve, blomster og telefonopkald. Det har
været dejligt at se den omsorg, vi har for
hinanden også i denne krise.

Børn på skolerne skulle nu gå i skole
hjemme med mor og far som lærere. Det
var slut med at sidde og hyggesnakke med
sidekammeraten for at lægge planer for
legen i frikvarteret. Når skoledagen var
omme, måtte flere erkende, at selvom far
og mor kan mange ting, kunne de ikke
stille op med et helt fodboldhold i haven
til turnering med en anden klasse.

Det har været og vil stadig være en
kæmpe opgave for hele samfundet, hvor
hver især skal tænke i nye måder at give
nærvær og finde god mening med livet
på. Jeg hørte en lille dreng sige: ”Danmark er syg, så vi skal passe godt på hinanden, så bliver den hurtigt rask igen.”
Ved fælles hjælp og ved at løfte i flok,
kommer vi sikkert godt ud på den anden
side. Dette blad er præget af aflysninger
og udsættelser af arrangementer, men vi
glæder os til at kunne planlægge nye arrangementer for jer til efteråret og fejre
konfirmanderne d. 6. og d.13. september.

Forældre til skolebørnene skulle nu være
lærere for alle deres børn på de forskellige
klassetrin. Godt hjulpet af opgaver og vejledninger fra lærerne, som blev lagt ud online. Samtidigt havde forældrene måske et
møde med deres chef eller kunder online
for at klare deres eget job. Hele familien
har været samlet hele døgnet under
samme tag med alle de sjove, hyggelige,
spændende og krævende udforinger, det
nu kan give.

Et enkelt arrangement har vi til jer inden
sommerferien, nemlig et orienteringsmøde
om valg til menighedsrådet. Vi savner
meget nye kollegaer til menighedsrådet,
som kan passe godt på vores smukke kirke
og dens gode arbejdsomme personale. Se
mere inde i bladet.

Mange har måttet stoppe op midt i en
travl hverdag med mange forskellige gøremål for at tænke på en helt ny måde. Der
har været aflysninger på række, arrangementer har måttet udsættes, man har måt-

Pas godt på hinanden,
I ønskes en dejlig sommer!

3

PÅSKE I EN CORONATID
sommeren ser meget anderledes ud, end
nogle af os havde regnet med.
I dette blad skulle der have været billeder
af årets konfirmander.

Af
Sognepræst
Ditte Sjelborg-Pedersen

Måske ville vi også i bladet have haft et billede fra en af vores påskegudstjenester, og
i kirkebogen skulle der have stået flere
navne på dåbsbørn og brudepar.

Når dette blad rammer postkasserne rundt
om i Løjt sogn, håber jeg, at vi måske ved
noget, som jeg ikke ved nu, mens denne
artikel bliver skrevet. Jeg håber, at vi så
småt kan ane et samfund, der forsigtigt
åbner op igen.

Men sådan skulle det ikke være.
Vi her ved kirken har som alle andre i samfundet også kunne mærke de mange restriktioner, der har været som følge på
Corona-virussens komme til Danmark.

Og med vores optimistiske gudstjenesteplan i dette blad, håber jeg også, at vi
snart kan mødes igen. Naturligvis for en
tid, under andre forhold end hvad vi er
vant til, men trods alt samlet til en gudstjeneste.

I nu mere end 1 ½ måned har vi måtte
holde lukket for gudstjenester, koncerter
og foredrag og vi har måtte skære voldsomt ned i antallet af deltagere til både vielser, dåb, begravelser og bisættelser.

Vi kan alle blive enige om hvilken mærkelig
tid vi står i. Selv de ældre rundt om i sognet, som jeg har talt med-, dem der husker
en barndom i krigstiden-, fortæller, at
dette er noget helt andet.
Det er så uvant for os, at vi skal holde afstand, når vi går ture og handler ind, at vi
skal spritte og vaske hænder konstant,
men nok allermest, at vi skal holde os helt
væk fra ældre og syge.
Vores hverdag såvel som vores festdage er
forandret.

Det har ikke været nemt for hverken os
eller for jer, der har haft behov for kirken.
Jeg savner og længes som så mange
andre efter den almindelige hverdag. En
rutine. Jeg savner jer jeg normalt omgås.
Og så savner jeg at holde gudstjeneste.
Jeg savner at stå foran alteret eller prædikestolen og læse op, at knæle ved alterbordet, og synge sammen med menigheden.

Og de seneste mange uger har ikke været
nemme – uger hvor frygten for at blive
ramt af denne sygdom har siddet i baghovedet på de fleste af os. Frygten for at
miste en af vore kære. Frygten for at miste
vores arbejde. Og længe planlagte fødselsdage og fester er blevet aflyst, og

Og det var et savn og en længsel der for
mig blev så tydeligt særligt i påskedagene;
Den største højtid på kirkeåret, hvor vi er
mange der samles i kirkerne.
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Det er i dagene, hvor vi mindes Jesu død,
og fejrer, at Gud væltede stenen fra graven og lod sin søn genopstå, og derved
banede den vej vi alle skal gå.

os. Det hjælper os med at bibeholde
håbet og til at holde modet oppe, indtil vi
igen kan være sammen.
Vi havde ikke mulighed for til at fejre påskens begivenheder sammen i Løjt kirke.
Men Påske bliver det altid uanset!

Alt blev forandret denne påskedag.
Det er, hvad vi hvert år til påske, fejrer i kirker verden over.

Det bliver godt igen.

Og selvom at det i år var en noget anden
fejring, end vi er vant til, synes jeg, at vi
sammen beviste, at kirken er mere end en
bygning af sten. Vi er sammen de levende
stene, som vi synger det med Grundtvig.
Kirken er os mennesker, der er fælles om
evangeliet. Og den kirke var ikke lukket i
påsken. Den er aldrig lukket.
Påskens budskab lød til os i påskedagene,
og de lyder også til os den dag i dag.
Det bliver godt igen.
Efter mørket kommer lyset.
Det er ikke altid lige til at se; Til tider kan
det se mørkt og uoverskueligt ud.
Men efter selv den mørkeste nat bliver det
morgen og dag igen.
Når vi engang ser tilbage på denne mærkelige tid, tror jeg, at vi er mange, der vil
huske en tid præget af afsavn, frygt og bekymring.
Men jeg tror også på, at vi vil se tilbage på
en tid med mange lyspunkter.
En tid hvor vores fællesskab og sammenhold har vist sin styrke.
Vi står sammen i det her.
Vi viser, at de udfordringer, som vi står i, er
vi ikke alene om – dem er vi derimod fælles om. Og her i fællesskabet finder vi
modet til at stå imod det, der skræmmer
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VIGTIG INFORMATION:
Når vi igen får lov til at åbne dørene op for kirken og
gudstjeneste bliver det givetvis under andre forhold
end hvad vi er vant til.
Vi følger naturligvis de gældende retningslinjer, der
er udstukket fra kirkeministeriet.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvilke, arrangementer vi må ændre eller aflyse.
Men vi vil gøre hvad vi kan, for at informere om nye
forholdsregler og bestemmelser på hjemmesiden, på
Facebook og ved kirkedøren.
Og ellers er man som altid, velkommen til at kontakte en af os præster.
Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst
den 29. april 2020

INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Hvert år er der 8. marts indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, som hjælper verdens
fattigste til et bedre liv.
I Løjt sogn var der også planlagt indsamling ved menighedsrådet. Folkekirkens
Nødhjælp havde sendt materiale i form af
en mængde breve, som skulle lægges i
folks postkasser eller afleveres ved døren.
Men indsamlingen måtte desværre annulleres, fordi den faldt sammen med coronakrisens udbrud.
Vi vedlægger et brev i dette kirkeblad,
som skulle ha’ været uddelt ved indsamlingen. For det kan stadig nås at hjælpe.
Hjælpen kan gøre en stor forskel for de
kvinder, mænd og børn, der har brug for
en håndsrækning.
Du kan støtte ved at indbetale til …..

•
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DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS
(Tekst: Carl David af Wirsén, 1889)
1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Vi har fået nye bænke på kirkegården og parken er
færdig tilplantet.
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VIL DU VÆRE VORES
NÆSTE KOLLEGA I
MENIGHEDSRÅDET?

Løjt Menighedsråd består pt. af syv personer (se den orange ramme til højre eller
www.loejtsogn.dk). Vi bor alle i Løjt Kirkeby eller på Løjt Land, og vi har forskellige baggrunde, meninger og holdninger.
Vi ser det som en styrke, at menighedsrådet også i fremtiden repræsenterer så
bred en del af befolkningen i Løjt Sogn
som muligt, herunder demografi, køn,
alder, baggrund, holdninger og meninger.

Suppleanterne deltager i
møderne og debatterne,
hvis de ønsker det. Og alle
er i øvrigt velkomne til at
høre, hvad der foregår!
Hvad laver vi?

Vi holder menighedsrådsmøde én gang om måneden. Og vi lægger stor vægt
på, at alle kommer til orde.
Opgaverne er mangeartede; de kan f.eks.
komme fra kirkeministeriet, biskoppen,
provsten, vores to præster og vores udvalg
(bygnings-, kirkegårds-, skov-, informations/kirkeblads-, aktivitets-, gudstjeneste-, minikonfirmand- og diakoniudvalget).

Det er snart fire år siden, at vi sidst har haft
valg til menighedsrådet. Derfor er det nu
ved at være tid til næste valg - medmindre
corona-pandemien udsætter valget. Vi ses
til:
•

•

Orienteringsmødet, som er udsat til
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19 i Konfirmandhuset.
Her vil vi orientere om arbejdet i de
sidste fire år, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen.
Menighedsrådet skal bestå af otte
medlemmer og to-tre suppleanter.
Eventuel ny dato vil fremgå af
www.loejtsogn.dk
Valgforsamlingsmøde tirsdag den 15.
september 2020 kl. 19 i Konfirmandhuset.
Her opstiller vi kandidaterne, de præsenterer sig, og der bliver mulighed
for debat. Herefter bliver der skriftlig
afstemning.

Hvert udvalg holder typisk 1-4 møder om
året. Et eller flere af udvalgene har næsten
altid orienterings- eller beslutningspunkter
med til menighedsrådsmødets dagsorden.
Det er vores oplevelse, at vores menighedsråd udgør et velfungerende team.
Hvem/hvilke kompetencer
har vi brug for?

At være en del af vores menighedsråd giver
en mulighed for at arbejde med en bred
vifte at opgaver, hvorfor vi har brug for en
lige så bred vifte af kompetencer. Vi arbejder både med kirkelivet, konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, foredrag,
økonomi, pasning af kirken, kirkegården og
skovene samt økonomi, og så tager vi aktivt
del i udviklingen af vores lokalområde i
samarbejde med f.eks. Fællesrådet, Løjt
Skole, Kirketoftens Ældrecenter, Løjt Forsamlings- og Kulturhus, Løjt Højskoleforening og Genner Menighedsråd.

Desuden er begge vores præster fødte
medlemmer af menighedsrådet. Derudover har vi naturligvis en medarbejderrepræsentant (vores organist), og vores
kirkegårdsleder deltager aktivt i møderne.
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VALGTE
MEDLEMMER
AF LØJT
MENIGHEDSRÅD

Og vi er sammen med bl.a. Aabenraa Kommune involveret i byfornyelsen i Løjt Kirkeby.
Og du kan vælge at deltage i forskellige
kurser. Som noget nyt, så vil du som kommende medlem få mulighed for at få en
”gammel” kontaktperson/mentor, indtil
du føler dig i stand til at være ”selvkørende”.

Anna Cecilie
Lildholdt Madsen, Formand

Christian A.
Claussen,
kirkeværge

Christian
Paulsen,
Kasserer

Elin Clausen,
Medlem

Henrik
Waldemar,
Medlem

Marianne Bork
Steffensen,
Næstformand

Vi vil gerne styrke menighedsrådet på IT-,
hjemmeside-, facebook-, referent- og juraområdet.
Vi glæder os til at få nye kolleger ind i menighedsrådet, og dermed nye kompetencer, erfaringer, ideer og holdninger.
Vi har brug for din viden, dine kompetencer og din indsats.
Hvis du vil have indflydelse på udviklingen
af vores fælles fremtid i Løjt Sogn, så kontakt Anna Cecilie på 2094 8717 eller
Torben på 9115 8149 - gerne i dag.
Husk dog at Anna Cecilie arbejder i dagtimerne.

Torben Hansen
Kontaktperson
tlf. 25 04 20 20

Anna Cecilie og Torben
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JESUS OG DEN GODE HYRDE
vi brug for en hyrde, som kan lede os, og
som vi kan have fortrøstning og tillid til.

Af
Anette Jensen,
sognepræst

For mange moderne mennesker er det en
fremmed tankegang. Vi kan selv, vi behøver ikke nogen at læne os op ad. Jesus er
flere steder inde på dette, når han siger, at
heller ikke alle i hans samtid forstår og
hører værdien af det, han siger. Ikke alle
kan høre hyrdens stemme. Det gælder
f.eks. de jøder i templet, han ofte diskuterer med. ”I tror ikke, fordi I ikke hører til
mine får”, siger han et sted. ”I har hørt,
hvad jeg har sagt, og I har set, hvad jeg
har gjort. Men I tror ikke”. De havde nok
besluttet, at de ikke ville være får og heller
ikke havde brug for en hyrde eller en
herre. Måske havde de deres egen sandhed og havde nok i den.

Billedet af den gode hyrde er et af de billeder, Jesus bruger om sig selv. Den gode
hyrde, som sætter sit liv til for menneskene. Forleden søndag var det netop
prædikentema (2. søndag efter påske).
Hyrdebilledet er også et yndet motiv til altertavler. I Genner kirke er det motivet i
det midterste af de tre glasruder, som er
skabt til kirken af kunstneren Johan Thomas Skovgaard i 1935. Man kan lige ane
hans initialer og årstallet nederst til venstre
i billedet.
Jesus er klædt i rød kjortel, han har et lam
lagt om halsen, og bag ham ses flokken af
får. Han er på
vej, der er fart
over billedet,
han har vandrestaven i hånden. Han har
styr på sin flok,
fårene kan være
trygge, for han
passer på dem.

Sådan tænker mange også i dag. Vi har en
kultur, som siger, at unge selv skal finde
deres egen mening og retning og vej i
livet. Vi skal ikke pådutte dem noget. Vi
har en kultur, der hævder, at der ikke er
nogen forpligtende sandhed fra højere
sted til at lede mennesker. Ikke nogen
anden sandhed end den, vi kan finde inde
i os selv. Men måske er vi mennesker bare
ikke særligt gode til at finde sandheder
inde i os selv, eller også er de sandheder,
vi finder dér, temmelig ubetydelige og
ikke til at leve på. Problemet er, at mange
vil være deres egen hyrde, og det magter
vi mennesker ikke. Måske kan denne corona-krise lære os noget om, hvad der er
værd at bygge vores liv på. Det er vigtigt
at høre til et sted, og at tro på noget, der
står fast uden for os selv.

I en tid præget
af stor usikkerhed, af sygdom
og død, kan
man næppe forestille
sig
noget
bedre
Kristusbillede
end dette. Som
mennesker har

Det har jo vist sig, at vi slet ikke kan styre
og kontrollere livet, som vi gerne vil. Livet
10

FASTELAVN
2020
er uforudsigeligt, corona-krisen er slået
ned som et lyn fra en klar himmel. I hvert
fald har den vist, hvor skrøbeligt vort menneskeliv er. At fundamentet under vores liv
kan rives væk i løbet af nul komma fem. Vi
har ikke magt over livet. I stedet er vi blevet mindet om, at døden melder sig, når
og hvor den vil, som en kraft, der undviger
vores kontrol.
Der er sket det interessante, at mennesker
i denne tid har opdaget værdier, som ligger gemt i vores kultur. F.eks. har højskolesangbogen ligget på bestsellerlisten,
Phillip Fabers morgensamling hver dag er
blevet en kæmpe succes, og der er solgt
3 gange så mange udgaver af Bibelen,
som der plejer i marts måned. Ja, flere
henviser til, at Bibelen er en bog, man bør
læse i denne tid. Det gør f.eks. psykologiprofessor Svend Brinkmann i sit program
”Brinkmanns briks”. Det kan godt undre,
især fordi han hidtil har undsagt kristendommen, men der er jo så meget, der undrer og vender på hovedet i denne tid!
Også den kendte billed- og kirkekunstner
Maja Lisa Engelhardt henviser til Bibelen
og siger direkte, at i denne tid tyr hun til
Bibelen, hun afsætter ganske enkelt tid til
bibellæsning. Hun bevarer livsmodet ved
at stå tidligt op hver morgen, så holder
hun to timers morgenstilhed og læser i Bibelen efter kirkeårets rytme. Og det vil jo
sige, at hun i denne tid er nået til billedet
af Kristus som den gode hyrde, den gode
hyrde, som passer på sine får og ikke lader
dem i stikken og særligt ikke, når farerne
lurer.
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KIRKEN ER MERE END
AFLYSNINGER
– dette er for øjeblikket overskriften
på kirkens hjemmeside.

Af
Anette Jensen,
sognepræst
Sidste efterår havde vi med entusiasme og flere partnere både
i Løjt og Genner sogne taget
initiativ til forskellige aktiviteter
under overskriften Genforeningen
2020. Vi fik sammensat et spændende og alsidigt program og udgivet
en fin programfolder med Christian X på
den hvide hest på forsiden, udarbejdet af
Peder Luckmann.

Vi præster har ringet rundt til
folk i sognet, som vi har fornemmet kunne være glade for et
opkald. Vi har lagt prædikenrefleksioner
på kirkens hjemmeside til hver søndag, vi
har også mailet dem rundt til folk i sognet
og også sørget for, at de er nået ud til folk,
som ikke har internetforbindelse.

MEN vi nåede kun at gennemføre festgudstjenesten d. 9. februar, hvor vi efterfølgende samledes omkring 100 mennesker til sønderjysk kaffebord og fællessang
med foredrag om de såkaldte ”forbudte
sange”. Festligt og fornøjeligt var det, og
det er alt det, vi sukker efter lige nu. Men
Danmark lukkede ned, og vi måtte aflyse
alle øvrige 5 programpunkter bl.a. koncerten med Sigurd Barrett, som skulle have
fundet sted i marts måned i Genner Hallen.

Vi har det sikkert på nogenlunde samme
måde for øjeblikket. Nu trænger vi til at
kunne mødes, samles og fornemme fællesskabet og også komme i kirke. Mon der
ikke er en sandsynlighed for, at der foretages en langsom åbning af kirken. Vi står
ikke højest på dagsordenen, det er jo helt
tydeligt. Jeg har også været af den opfattelse, at det eneste rigtige var at stå solidarisk med det øvrige samfund i krisens
første måned, men der må nu være en mulighed for at åbne for et begrænset antal
mennesker efter bestemte retningslinjer.
Lad os håbe, det lysner i løbet af maj
måned.

Nu er det heldigvis besluttet, at alle 2020
programpunkterne kan udskydes og gennemføres senere på året eller næste sommer. Og det er virkelig glædeligt. Så
meget desto mere kan vi så glæde os til at
mødes igen senere, når hele vores verden
forhåbentlig inden alt for længe er nogenlunde normaliseret.
I den forløbne tid har kirkerne været aktive
på forskellige områder.

Nye datoer for 2020 arrangementer vil
blive oplyst på kirkens hjemmeside, på facebook og i dagspressen. Så hold jer endelig opdateret der.
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NYT FRA
DEN TYSKE MENIGHED
Fem et halvt år boede og arbejdede jeg
som præst på Hallig Hooge i Nordsøen.

Der eksisterer digitale måder at hjælpe
børn og forældre derhjemme med skolearbejde og spil.
Folk har været opfindsomme og forsøgt
sig med egne muligheder og færdigheder.

Nogle gange oplevede vi en stormflod.
Vandet skyllede op over hele øen, og kun
”Warfterne” – de forhøjninger, som husene og kirken ligger på - var at se. Så var
vi isolerede og kunne ikke mødes flere
dage.
Coronakrisen minder mig om en sådan
stormflod, selvom krisen er meget mere alvorlig: Den har "oversvømmet" hele verden og lammet livet i alle lande.
Vi fik ikke længere lov til at mødes i skoler,
kirker, kultur- og butikscentre for at
bremse udbredelsen af pandemien.

Dermed har vi opfyldt et bud fra Bibelen.
I første Petersbrev står: ”Tjener hinanden
som gode forvaltere af Guds mangfoldige
nåde, hver med den gave, han har modtaget!” (1 Petr 4.10)
Dette bibelvers er det bibelske ord for maj
måned, valgt af Herrnhuter Brødremenigheden, en tradition som vi også efterlever
i vores menighed.
Vi ser frem til at fejre gudstjenester og at
mødes i konfirmandhuset snart igen i Løjt!
Jeg ønsker os og vore danske venner en
god trinvis ny start på menighedens liv, i
skolen og på arbejdet!

Nu ophæves restriktionerne gradvist igen.
Det har været en meget vanskelig tid for
mange. Men vi har også oplevet megen
solidaritet: Vi tænker på hinanden og hjælper hinanden med venlige ord på telefonen og med en e-mail eller gennem små
hjælpeindsatser.

Men først vil vi nyde sommeren.
Mange hilsner!
Martin Witte, tysk præst.

Nogle ældre har fået en indkøbskurv eller
en fødselsdagshilsen ude ved hoveddørene.
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BABYSALMESANG OG
MINIKONFIRMANDER
I LØJT-GENNER PASTORAT
Som følge af disse uvante og uforudsigelige tider, har vi valgt at udsætte sommerens
babysalmesang og ligeledes venter vi med at planlægge efterårets minikonfirmander.
Vi håber på at vi snart ved mere, og kan fastlægge nogle datoer efter sommerferien.
– Find mere info i næste blad der udkommer i løbet af august.
Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst

KONFIRMATIONER
2020
Årets konfirmationer er flyttet til søndag
den 6.9 og søndag 13.9.
Så i næste nummer af kirkebladet, der
udkommer i slutningen af august, vil der
være opdaterede lister over årets konfirmander i Løjt.

INDSKRIVNING AF
KONFIRMANDER
TIL 2021
Der er på nuværende tidspunkt ikke
fastsat dato for indskrivningen til de nye
konfirmand hold.
Hold øje med kirken Facebookside,
hjemmeside og din postkasse for nærmere informationer.
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KIRKEKAFFE
EFTER GUDSTJENESTEN
Endnu ikke fastsat.
Annonceres fra prædikestolen i god tid,
samt via Facebook siden og hjemmesiden.

AKVAREL MED LØJT KIRKE
Akvarel/postkort af Løjt Kirke malet af og
signeret af Morten Blemsted. Tidligere lektor ved Aabenraa Statsskole 1978-2011.
Hvor han underviste i dansk og fransk.
Morten Blemsted og hans kone Annelise
bor nu i Korsør.
Alle hans billeder er omfattet af lov om ophavsret.
Løjt Kirke / LØ 119 er gengivet med tilladelse af Morten Blemsted.
Se i alt 191 akvareller af kirker mv. på
www.blemsted.dk
Torben Hansen

KIRKEBOG
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Emma Agnetha Holdt
Alice Hamann
Jesper Bo Wang Larsen
Randi Helena Bak
Jørgen Boisen

Cathrine Sommerlund
Niels Meck
Ketty Lassen
Kaj Petersen
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GUDSTJENESTER

JUNI

Mandag den 1. juni
Anden pinsedag Joh. 6,44-51
Genner kirkegård kl. 10.00
Udendørs
Anette Jensen
Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20
Kirkevandring
Start i Løjt Kirke kl. 9.00
Anette Jensen og Ann Bork
Damsgaard
Søndag den 14. juni
1.s.e.trin Luk 12,13-21
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 21. juni
2.s.e. trin Luk. 14,25-35
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 28. juni
3.s.e.trin Luk. 15,11-32
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Anette Jensen

JULI

Søndag den 16. august
10. s. e. trin. Matt. 11,16-24
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 12. juli
5. s. e. trin. Matt. 16,13-26
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen

Søndag den 23. august
11. s. e. trin. Luk. 7,36-50
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 5. juli
4. s. e. trin. Matt. 5,43-48
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 19. juli
6. s. e. trin. Matt. 19,16-26
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen
Søndag den 26. juli
7. s. e. trin. Matt. 10,24-31
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen

AUGUST

Søndag den 2. august
8. s. e. trin. Matt. 7,22- 29
Løjt 10.30
Bjarne Hjort
Søndag den 9. august
9. s. e. trin.
Luk. 12,32-48 eller Luk. 18,1-8
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 30. august
12. s. e. trin. Matt. 12,31-42
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Anette Jensen

SEPTEMBER

Søndag den 6. september
13. s. e. trin. Matt. 20,20-28
Løjt kl. 10.00
Konfirmation
ved Ditte Sjelborg-Pedersen
Genner kl. 10.00
Konfirmation
ved Anette Jensen
Søndag den 13. september
14. s. e. trin. Joh. 5,1-15
Løjt kl. 10.00
Konfirmation
ved Ditte Sjelborg-Pedersen

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tyske gudstjenester i Løjt

Dette er endnu uvist.
– Hold jer opdateret på sognets hjemmeside
eller kontakt præsten eller Kirketoften for info.

Søndag den 14. juni kl. 10.30
Søndag den 9. august kl. 10.30
Søndag den 13. september kl. 14.00
(Bemærk det ændrede tidspunkt)

