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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

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

Organist:
Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,
Løjt Kirkeby, tlf. 7461 7916
Mail: ole.jensen9@lojtskole.dk

Sognepræst
Anette Jensen, mobil 5185 6512, mail aneje@km.dk
Kontor: Løjt Storegade 2A, Løjt Kirkeby
Mandag fri

Kirkesanger:
Kirstine Bjerregaard Hansen
Haderslevvej 362, Bodum
Tlf. 7366 2120
Mail: kirstinemdb@gmail.com

Menighedsrådets formand:
Anna Cecillie Lildholdt Madsen, Barsøvej 134,
Mobil 2094 8717, 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, mail: loejtkirke@mail.dk
Bedst mandag-fredag kl. 9.30-10.30
Privat: Kromai 78, Løjt Kirkeby

Kirkebladet:
Marianne Bork Steffensen (ansvarshavende),
Anette Jensen, Ditte Sjelborg-Pedersen
Løjt Sogns Menighedspleje
v/ Marianne B. Steffensen
Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8046, mail: mariannebork@gmail.com

Kasserer:
Christian Paulsen, Løjt Vestervang 2
Tlf. 7461 8286, mobil 3070 8286, 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:

www.loejtsogn.dk

Kirkeværge:
Christian A Claussen, Barsmark Bygade 185, tlf. 2045 7578
Mail: chr.a.claussen@gmail.com

Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook
Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 8746 4010, www.zeuner.dk
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NYT FRA FORMANDEN
Af Anna Cecilie Lildholdt Madsen
En varm og meget tør sommer går på hæld.
Med modne frugt på træerne og kornet som
gulnes på markerne.
At høsten er i hus, fejrer vi den 7. oktober
med Høstgudstjeneste med tidligere biskop
over Viborg Stift, Karsten Nissen, som gæsteprædikant. Efterfølgende holder han et
foredrag i konfirmandhuset.
Efteråret 2018 vil mange steder være
præget af 100 året for fredsslutningen efter
første verdenskrig, den 11. november 1918

kl. 11. 1 verdenskrig var en krig som berørte
næsten alle familier på vores egn. Mange
mænd var meget langt fra deres kære familie i mange måneder. Deres eneste trøst
var, at de delte den smukke stjernehimmel
med dem derhjemme på Løjt land. Imens de
med længsel ventede på de breve hjemmefra, som nåede frem til skyttegravene rundt i
Europa. Fredsslutningen markeres naturligvis også i Løjt.

TAK TIL KIRSTEN
Pr. 1. juli flyttede menighedsrådsmedlem
Kirsten Christensen ud af sognet, og ved
denne lejlighed ønskede Kirsten ikke at
forsætte i menighedsrådet. Vi siger Kirsten
mange tak for hendes store engagement i
de sidste 2 år.
I den anledning er der nu en stol ledig i
menighedsrådet. Den ønsker vi meget at få
besat af en af jer. Har du lyst til at prøve at
se hvad menighedsrådet laver og arbejder
med, er du meget velkommen til at kikke
forbi ved et af vores møder. Har du spørgsmål eller lyst til en snak, er du meget velkommen til at ringe til Torben Hansen på
9115 8149 eller til Anna Cecilie Lildholdt
Madsen på 2094 8717. Vi vil gerne i kontakt med alle, der kunne synes, det ville
være spændende at lære os at kende og
gøre et stykke arbejde for at bevare vores
smukke kirke og kirkelivet her i Løjt sogn.
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DÅB – HVORFOR?
Af Anette Jensen
For nogle år siden besøgte jeg en islandsk
kunstner i det vestlige Island. Han bor midt i
lavamarken i nærheden af byen Húsafell. Han
er lidt af en vildmand, lever i et selvbygget
hus, skaber de mest interessante skulpturer
af de mægtige sten, som ligger i landskabet.
Går man rundt i området, møder man trolde, spøgelser og andre fantasifigurer spredt
ud i lavamarken, men også smukke og bly
kvindeansigter, har han hugget med hammer og mejsel.
Han har også udformet en slags stenharpe, hvor han ved at slå på stenene er i stand
til at give en særpræget koncert – altså en
rigtig multikunstner.
Og træder man ind i stedets lille kirke, ser
man også over alt hans fingeraftryk. Indtryk
gjorde ikke mindst døbefonten. Den var udhugget i en blok, formet som en stor hånd –
Guds hånd, som kunstneren fortalte. Sådan
har han tænkt sig det.

En døbefont – som Guds hånd. Det er der
en fin symbolik i. Alle kirker har en døbefont,
ofte ligeså gammel som kirken selv, men aldrig har jeg set den udformet som en hånd.
Men den islandske kunstner, som i øvrigt
hedder Páll Guðmundsson, har jo hermed
sagt, at det døbte barn er i Guds hånd. Døbt
i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
som vi siger i dåbsritualet.
Ved dåben takker vi Gud for vores barn,
og vi beder Gud være med det gennem
hele livet. Barnet bliver døbt på den kristne
tro og får et fundament at stå på. Dåben er
Guds gave, som forældre og faddere siger
ja-tak til på barnets vegne.
Ved dåben bliver barnet velsignet og får
Guds løfte om, at Han altid vil følge det som
sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet er i Guds hånd livet igennem.
Hvad er da mere genialt end at udforme
døbefonten som Guds hånd!
Før i tiden blev barnet dyppet helt ned under vandet, da havde man ikke noget dåbsfad. Det er også derfor, at døbefonten oprindeligt er formet med et dybt hul, for at barnet
kunne komme helt under vandet. Vandet har
en rensende karakter, dåben betyder også
bogstaveligt talt, at vi bliver renset for vore
synder, for al urenhed. At vi ved dåben bliver
som nyfødte.
Det er en fremmed tanke for mange moderne mennesker. Hele talen om synd. Men
det betyder jo rent faktisk det, at som mennesker er vi ikke perfekte. Vi begår fejl, handler
egoistisk osv. Og alligevel vil Gud have med
os at gøre. Alligevel er vi hans børn, som er
omfattede af hans kærlighed og tilgivelse.
Og så en anden ting. Jesus siger også:
”Jeg er med jer alle dage, indtil verdens
ende”. Mao. – vi står ikke alene med vores
liv, med alle opgaverne og ansvaret. Han er
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ville forsøge at bære hele eksistensen selv.
Evangeliet er, at det skal vi ikke. For Han er
med os.
Det er nøjagtigt det, vi får at vide i dåben.
Netop dåben fortæller os, at vi hører til, at vi
ikke er vor egen lykkes smed, at vi ikke skal
klare det hele selv.
Som mennesker er vi alle Guds skabninger – hvad enten vi er døbte eller ej. Men
med dåben understreges barneforholdet
ekstra stærkt. Her får vi at vide, at vort liv
er i Guds hånd, at Han er med os alle vore
dage indtil verdens ende.

KIRKEKAFFE
EFTER GUDSTJENESTEN
Alle er hjerteligt velkomne til kirkekaffe efter
gudstjenesten disse søndage:

ved vor side. Vi har himlen over os og Gud
med os, Han holder hånden under os – og
det er godt at kunne lægge tingene fra sig
og satse på, at noget større er med os, at vi
indimellem kan sige: dette her klarer jeg ikke
alene, her må en større magt træde til. Det
er netop ikke et nederlag at sige sådan, men
tværtimod en stor styrke.
Det moderne menneske er tilbøjeligt til at

KONCERT

Løjt
Søndag, den 16. september
Søndag, den 4. november
Genner
Søndag, den 30. september
Søndag, den 4. november

MED BUXTEHUDE KORET

Tirsdag 28. august 2018 kl 19.30 i Løjt kirke
Det tyske kammerkor, Kammerchor der
Nordschleswigschen, afholder sommerens koncert i Løjt kirke med dansk og tysk
kormusik. Udover Niels W. Gade og Carl
Nielsen indeholder programmet Morgenund Abendlied af den tyske korkomponist
Rheinberger. 3 satser fra Rheinbergers Reguiem: Kyrie, Hostias og Agnus Dei for kor
og orgel er det centrale i aftenkoncerten.
Der er gratis adgang til korkoncerten i Løjt.

Alle er hjertelig velkommen

5

NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Af Martin Witte og Uta Boemke
I de første to uger af ferien var der sommerlejr på Rømø for børn fra de tyske
skoler. 38 børn i alderen 8-10 år deltog.
Vi begyndte med en familiegudstjeneste
i Sankt Clemens Kirke og tog der fra hen
til ”Jugendlager”. Temaet i år var Babelstårnet og pinseunder – at være alene og
være i fællesskab. Om formiddagen lyttede
vi til de to bibelske fortællinger, satte dem
ind i en nutidig sammenhæng, diskuterede
dem og udfoldede det dernæst i teater. Vi
nåede frem til, at hovmod giver splittelse,
man når ikke længere hinanden og bliver
ensom. Guds ånd derimod vil forståelse
over sproggrænser og giver dermed et
godt fællesskab.
Om eftermiddagen var vi uden for, legede og

spillede. Vi besøgte også Sild og var på stranden ved Lakolk på Rømø. Hver aften spillede
vi og sang og sluttede dagen med en aftenbøn. Dagene gik lynhurtigt. Den sidste dag
kom forældrene og hentede deres børn, og vi
sagde farvel og på gensyn næste år!
Sommerlejren er en tradition i Nordschleswigsche Gemeinde gennem mange år. Spørger man folk i det tyske mindretal, så siger
mange: Ja, jeg var også på Rømølejren, og
det var så skønt. Vi oplevede et dejligt socialt,
kristent fællesskab.
For øvrigt: Gudstjenesten som optakt til
sommerlejren i Sankt Clemens Kirke er selvfølgelig for alle. Kik gerne ind næste år!
Vi ønsker alle en dejlig sommer og på gensyn i sensommeren, når skoleåret begynder!

KALENDER:

det tyske mindretal i Sydsverige, dias-billeder.
Onsdag 24. oktober kl. 16.00 menighedseftermiddag i konfirmandhuset, tema: Urhistorier i bibelen (1. Mose kap 1-9), tro og
videnskab.

Tirsdag 28. august kl. 19.30 korkoncert
med det tyske Kammerkor fra Nordschleswigsche Musikvereinigung i Løjt kirke.
Onsdag 26. september kl. 16.00 menighedseftermiddag i Konfirmandhuset, tema:
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”DET ER DEN GODE LÆSER,
SOM GØR DEN GODE BOG”
Af Ditte Sjelborg-Pedersen
Sådan skrev den amerikanske forfatter
Ralph Waldo Ewerson det engang. – Og
hvem af os har ikke prøvet, at vende den
sidste side i en bog, med flere spørgsmål
end svar og uden helt at forstå hvad andre
har set i den.
Derfor er det dejligt at have muligheden
for at diskutere de bøger, som vi læser. Og
det kan man gøre i Læsekredsen i Løjt Sogn.
For intet mindre end 7. gang starter der nu
en ny sæson op i læsekredsen i Løjt sogn.
Kredsen er et gratis tilbud for alle, der elsker at læse, og holder af bøger indenfor en
bred vifte af genrer. – Som det allerede fastlagte program afspejler, vil vi i kredsen læse
og efterfølgende diskutere bøger i alle genrer.
Når vi mødes, kommer vi alle med hver vores indtryk og fortolkninger. – Alle på lige fod.
Vi mødes på disse fastlagte aftener i konfirmandhuset;

– Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30, hvor vi
har læst Tarjei Vesaas: Fuglene.
– Tirsdag den 27. november kl. 19.30, hvor
vi har læst Henrik Pontoppidan: Isbjørnen.
– Tirsdag den 8. januar kl. 19.30, hvor vi har
læst Jeannette Walsh: Glasslottet.
– Tirsdag den 5. februar kl. 19.30, hvor vi
har læst Kristin Marja Baldursdottir: Karitas Uden titel.
– Tirsdag den 5. marts kl. 19.30, hvor vi har
læst John Williams: Stoner.
Lyder det som noget for dig, så kom forbi
læsekredsen, hvor vi sammen træder ind i
litteraturens verden og drøfter og vender de
bøger vi læser.
Tilmelding er nødvendig og sker hos Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen, på telefon
74617519 eller mail dis@km.dk

– Tirsdag den 25. september kl. 19.30,
hvor vi har læst Alice Monroe: For megen
lykke.

KULTURNAT
lørdag den 15. september
Kl. 16.00 Syng sammen. Menighedsrådet og Løjt Højskoleforening inviterer til sangeftermiddag i konfirmandhuset. Vi har så flot en sangtradition i Danmark og en højskolesangbog, som rummer et utal af dejlige danske og nordiske sange. Kom og rør stemmerne og
kom i godt humør!
Kl. 19.26 Solnedgangsandagt i Løjt kirke.
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BABYSALMESANG
I LØJT

Af Ditte Sjelborg-Pedersen
For efterhånden mange år siden var der en
præst, der havde et projekt; At gøre kirken
mere tilgængelig for nybagte forældre og
ikke mindst for de allermindste. – Og ideen
om babysalmesang opstod.
Siden da er babysalmesang blevet et fast
element i mange danske kirker rundt om i
landet, – En undersøgelse har vist, at ikke
mindre end hvert fjerde barn i en årgang,
har deltaget i babysalmesang, og det er ikke
uden grund at det er blevet så populært.
I århundreder har man vidst, at sang og
dans stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske evner, – og med babysalmesang får man udviklet disse evner hos sit
barn, i et hyggeligt og trygt miljø, sammen
med andre.
Efter flere forespørgsler er det blevet besluttet, at vi igen vil tilbyde babysalmesang
ved Løjt kirke, tilbuddet gælder for alle i
Løjt-Genner pastorat.
Vi mødes i Løjt kirke, samme tid og samme sted, seks onsdage i træk, første gang:
Onsdag den 3. oktober kl. 10.

Her vil I sammen med jeres børn, blive
introduceret for flere forskellige sange og
salmer, og ikke mindst fagter og lege, der
gør kirkerummet lidt lettere at overskue for
et lille barn.
Barnet forstår naturligvis ikke sangene og
salmerne endnu, men kan mærke stemningen
og kirkens særlige atmosfære, og hvem ved,
måske husker barnet, at kirken er et rart sted
at være og et sted, hvor døren altid er åben.
Efter 30-45 minutters sang og leg, går vi
sammen over i konfirmandhuset og hygger
omkring en kop kaffe og kage.
Holdet er for børn i alderen 3-12 mdr. ifølge med deres mor, far eller ”bedste.”
Holdet bliver ledet af Kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig med lejlighedsvis
hjælp fra sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen.
Tilmelding er nødvendig til Birgitte Parsig
på mail bipa@km.dk – og du skal være hurtig, der er kun et begrænset antal pladser
på holdet!

Konfirmandindskrivning
Så er det ved at være tid til opstart af konfirmandforberedelserne til konfirmationerne i
2019.
Derfor holder vi indskrivningsaften søndag den 26. august kl. 19.
Her kan de unge blive indskrevet til konfirmationen, og præsterne vil fortælle lidt om,
hvad konfirmanderne kan forvente sig af
forberedelserne.

Skal du, – eller har du en ung, der skal
konfirmeres til foråret, og har du endnu ikke
modtaget en invitation i postkassen, kontakt da sognepræsten og hør nærmere om
indskrivningen.
Ditte Sjelborg-Pedersen kan kontaktes
på telefon 74617519 eller mail dis@km.dk,
Anette Jensen kan kontaktes på telefon
51856512 eller mail aneje@km.dk
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100ÅRET
FOR FREDSSLUTNING AF 1. VERDENSKRIG
Søndag den 11. november markerer vi 100året for fredsslutning af 1. Verdenskrig.
Kl. 11 ringes der med kirkeklokkerne
Kl. 14 inviteres alle til fælles tysk/dansk gudstjeneste med Martin Witte og Ditte Sjelborg
Pedersen. Efter gudstjeneste følges vi alle ud til mindestenen over de 95 faldne fra Løjt
sogn, hvor der er kransenedlæggelse.
Efterfølgende fælles kirkekaffe i konfirmandhuset.

ALLEHELGENSDAG
Søndag den 4. november er det Allehelgensdag, og i Løjt er der gudstjeneste kl 10.30.
På Allehelgensdag vil vi traditionen tro, mindes dem vi har mistet i det forgangne år. Igennem bøn, salmer og prædiken vil vi sætte ord på, hvad det
er der er svært, når vi mister.
Fra prædikestolen vil navnene på dem, vi har taget afsked med i kirken eller
kapellet, blive læst op.

BØRNEGUDSTJENESTE
I LØJT KIRKE
Søndag den 14. oktober inviteres alle børnefamilier til en festlig børnegudstjeneste i Løjt
kirke kl. 14.
I et samarbejde med byens spejdere vil præst Ditte Sjelborg-Pedersen holde en gudstjeneste i børnehøjde, med fortælling og sange.
Efter gudstjenesten er alle inviteret til lidt godt ovre i konfirmandhuset.
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HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 7. OKTOBER KL.13.30
Til årets Høstgudstjeneste i
år får Løjt besøg af Karsten
Nissen, forhenværende biskop i Viborg stift; som gæste prædikant.
Efter gudstjenesten er alle
traditionen tro inviteret på
kaffe og æblekage i konfirmandhuset.
Her vil Karsten Nissen holde sit foredrag med titlen: ”De stærkeste rødder
har træer i blæst”.

Som han selv beskriver således: ”De
stærkeste rødder har træer i blæst”. Sådan skriver Per Krøis Kjærsgaard i sangen
”Linedanser”. Foredraget belyser hvordan
vore liv formes af både medgang og modgang. Hvad gør livet lykkeligt, og hvordan
kan vi både være enkeltpersoner og dog
dele af et større fællesskab? I sidste del af
foredraget beskrives syv pejlemærker, der
kan hjælpe os til at holde balancen, når vi
bevæger os ud på linen mellem fødsel og
død”.

ROBUST OM TRO OG MAGTESLØSHED
Foredrag ved Lone Vesterdal, sognepræst og forfatter
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 i Løjt
forsamlingshus

hun taler om. Hun mistede tidligt sin mand
og stod alene med fire børn. Hun har skrevet flere bøger om sorg og tab. Arrangeres i
samarbejde med Løjt Højskoleforening.

Robusthed er et af tidens nøgleord. Der er
skrevet utallige bøger om emnet. De fokuserer ofte på sund kost, motion, søvn. Men
når det kommer til helt afgørende områder i
vores liv, er vi ofte uden indflydelse. Vi bliver
ikke spurgt, om vi vil miste eller være syge.
I de situationer er det en lettelse at kunne
sige: ”her er jeg magtesløs, her må en anden træde til.” Lone Vesterdal ved, hvad

ADVENTSHYGGE
Onsdag den 5. december kl. 14.00 i konfirmandhuset. Fællessang, kaffe og kage.

FOR PENSIONISTER
Arrangeres i samarbejde med Løjt Sogns
Pensionistforening.

10

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.
Sidste frist for ansøgning 1. december til:
Marianne Bork Steffensen,
mail mariannebork@mail.com

NY DATALOV

§§§

Af Ditte Sjelborg-Pedersen
Som nogle måske har bemærket, trådte
en ny datalov i kraft i EU i slutningen af
maj i år.

Det er derfor med stor ærgrelse, at vi har
været nødt til at fjerne den sædvanlige
”Kirkebog” fra kirkebladet. – Vi er naturligvis ikke det eneste sogn, der er ramt
af denne ændring, og der er mange, der
er utilfredse med denne ændring. Jeg
følger naturligvis med i udviklingen, og
håber på at det bliver muligt at få ”kirkebogen” tilbage i bladet igen.

Den har fået betydning for mange, ikke
mindst for os her i Løjt-Genner pastorat. Således er det ikke længere tilladt
at trykke navnene på dem, der i kvartalet er blevet døbt, viet eller gået bort.

11

GUDSTJENESTER
August

Søndag den 26. august
13. s. e. trin. Matt. 20,20-28
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

September

Søndag den 2. september
14. s. e. trin. Joh. 5,1-15
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag 9. september
15. s. e. trin. Luk. 10,38-42
Løjt 9.00
Genner 10.30
Ann B. Damsgaard
Søndag den 16. september
16. s. e. trin. Joh 11,19-45
Løjt 10.30 kirkekaffe
Anette Jensen
Søndag den 23. september
17. s. e. trin. Mark. 2,14-22
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 30. september
18. s. e. trin. Joh. 15,1-11
Løjt 9.00
Genner 10.30 kirkekaffe
Ditte Sjelborg-Pedersen

Oktober

Søndag den 7. oktober
19. s. e. trin. Joh. 1,35-51
10.30 Genner
Høstgudstjeneste
Anette Jensen
14.00 Løjt
Høstfest
Karsten Nissen
Søndag den 14. oktober
20. s. e. trin. Matt. 21,28-44
14.00 Løjt
Børnegudstjeneste
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 21. oktober
21. s. e. trin. Luk. 13,1-9
Løjt 9.00
Genner 10.30
Anette Jensen
Søndag den 28. oktober
22. s. e. trin. Matt. 18,1-14
Genner 9.00
Løjt 10.30
Anette Jensen

November

Søndag den 4. november
Alle Helgens dag Matt. 5,13-16
eller Matt. 5,1-12
Løjt 10.30 Kirkekaffe
Genner 16.00 Kirkekaffe
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 11. november
24. s. e. trin. Joh. 5,17-29
10.00 Genner
14.00 Løjt
Fælles gudstjeneste med den
tyske menighed
Ditte Sjelborg-Pedersen og
Martin Witte
Søndag den 18. november
25. s. e. trin. Luk. 17,20-33
Løjt 10.30
Anette Jensen
Søndag den 25. november
Sidste s. i kirkeåret Matt.
11,25-30
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

December

Søndag den 2. december
1. s. advent Matt. 21,1-9
Løjt 10.30
Genner 17.00
Kirkens fødselsdag
Anette Jensen

Gratis kirkebil

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

Tirsdag de 28. august 14.30
(Sjelborg-Pedersen)

Søndag den 9. september kl. 10.30
Martin Witte

18. september 14.30 (Sjelborg-Pedersen)

Søndag den 14. oktober kl. 10.30
Martin Witte

23. oktober 14.30 (Jensen)
Søndag den 11. november kl. 14
Martin Witte og Ditte Sjelborg-Pedersen
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