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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

Foto: Christian 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.
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Mandag fri

Organist:
Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10,
Løjt Kirkeby, tlf. 7461 7916
e-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
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e-mail: kirstinemdb@gmail.com

Menighedsrådets formand:
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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, Ditte Sjelborg-Pedersen 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:

www.loejtsogn.dk

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
Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 8746 4010, www.zeuner.dk
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NYT FRA FORMANDEN
Af Anna Cecilie Lildholdt Madsen
I Løjt og Genner sogne har vi fået ansat
Birgitte Parsig som både organist (primært
for Genner Sogn) og kirke- og kulturmedarbejder (for begge sogne). Ole Plauborg
Jensen fortsætter naturligvis som organist for Løjt Sogn. Vi byder Birgitte meget
velkommen til Sønderjylland og vore to
sogne. Vi glæder os meget til, at Birgitte
bliver en del af det dygtige team ved vore
to kirker.
I februar havde vi den sorg at miste vores
kirkeværge, Erling Læbel Madsen. Erling
havde altid gang i mange aktiviteter, både
for menighedsrådet og andre foreninger.
Heldigvis har vi i de fleste tilfælde fået andre gode mennesker til at tage over. Men
vi er blevet nødsaget til at aflyse kirkegårdsvandringen den 13. juni, hvor Erling
ville have delt ud af sine mange anekdoter
og sin store viden om de, der ligger på vores kirkegård.
Erlings bortgang har givet en tom stol
i menighedsrådet. Henrik Waldemar har
overtaget denne plads. Henrik har allerede
som suppleant deltaget i flere af vores møder, og nu tager han arbejdshandskerne
på sammen med os andre. Vi byder Henrik
meget velkommen i rådet og glæder os til
samarbejdet.
Højskoledagene på Kalvø fortsætter i
2018, men uden Løjt Menighedsråds deltagelse. Programmet er igen meget spændende, og du kan kontakte Claus Helsbøl
på mailen hugin1950@gmail.com, hvis det
har din interesse.
Jeg håber, at I vil nyde at læse dette blad,
hvor et lille hold af dygtige og kyndige mennesker har gjort deres bedste for at finde
frem til indholdet.
Rigtig god sommer til jer!

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.
Salme 725

Med denne skønne salme går vi sommeren og de lyse aftener glad i møde. I dette
kirkeblad fortæller vi igen om store og små
begivenheder, som enten er sket i foråret,
eller som vil komme til at ske hen over sommeren og efteråret.
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NU STRÅLER SOLEN!
Af sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen
ling om en gud, der lod sig føde, mens englene sang, men vi ville aldrig komme længere end til fortællingen selv, det ville være et
eventyr. Påsken ville være præget af langfredags tortur og lidelse for snart 2000 år
siden. Og påskemorgens opstandelse ville
være meningsløs.
Men pinsen holder jul og påske sammen,
og gør det forståeligt for os. Vi hører at alle
uanset sprog kunne forstå disciplene pinsedag. I pinsen får vi at vide, at Gud blev menneske julenat, og at han døde som menneske langfredag, og at han opstod som den
Gud, han er, påskemorgen, men var det ikke
for pinsen ville det have været en gudemyte
blandt mange andre gudemyter.
Men dette er netop ikke blot en myte
blandt andre. For i pinsen bliver budskabet
levende og gælder her og nu, for der får vi at
vide at Jesu liv var for vores skyld, for menneskers skyld til alle tider. – På pinsedag får
disciplene, ved tunger af ild, det vi kalder
pinseunderet, indgydt på én og samme tid,
forståelse af Jesus-begivenheden, samt
mod og evne til at formidle dette videre til
andre.
Pinsedagen bliver således startskuddet til
det, der med tiden bliver den kristne kirke.
Derfor kalder vi også dagen for kirkens fødselsdag.
Det er en fest hvor vi fejrer, at Gud stadig
taler til os på mangfoldige måder gennem
hans ånd, Helligånden.
Et tilnavn som Helligånden har fået, og
som hænger godt ved, ikke mindst i vores mange salmer, er kærligheds og sandheds ånd. Måske fordi den minder os om,
at sandheden om livet er, at størst af alt er
kærligheden.
Det er en sandhed vi ikke kan høre nok
gange. Vi har en dagligdag hvor vi ræser

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
(N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853)
Denne salme er vist for de fleste indbegrebet af pinse. Men samtidig er det svært for
mange, at begribe pinsen som højtid, bortset fra dens betydning som symbol på den
tidlige sommer og på lyset.
Jul ved man, hvad er, og påske ligeledes,
men hvad nu med den tredje store højtid vi
runder netop nu?
Pinsen er den gamle fest for Helligåndens komme 50 dage efter påske. Festen
for, at Gud er usynligt til stede som et guddommeligt åndepust i alt hvad der lever og
ånder.
Uden pinse ville jul og påske miste deres
betydning. Ingen af højtiderne kan forstås
isoleret.
Julen ville da kun være en idyllisk fortæl4

afsted for at nå alt; vi skal være veltrænede, sunde, gerne leve til vi bliver 120 år og
gerne have en god polstring på budgetkontoen. Det er godt alt sammen, men lad nu
pinsen, med dens kærligheds og sandhedsånd få os til at stoppe op og huske på hvad
der betyder mest.
Tag nu og slå op på af en af vores nye
salmer. Salme nummer 14. ”Tænk at livet
koster livet” skrevet af Jørgen Gustava
Brandt. Salmen er en lovsang, til ”Stjernestunder, livets under, høje himle, høje

drømme, dybe strømme”. Kort sagt en lovsang til alt det, der ikke kan måles og vejes,
men som alligevel er det mest værdifulde i
livet.
Så lad nytårsforsættet om at løbe en halvmaraton, spise nogle flere grøntsager, eller
om at få tabt de 5 kg, blive afløst af et pinsefortsæt. – Et pinseforsæt med rum og tid
til ånden i kroppen, åndelighed og kærligheden i livet og fællesskabet!
Glædelig pinse!

TRÆER ER TYNDET UD
Lindetræerne langs kirkegårdsdiget på
Skovbyvej i Løjt Kirkeby blev i april tyndet ud.
Aabenraa Kommune, der ejer træerne,
havde Skoventreprenør Per Kjær, Gram, til
at klare opgaven. Hvert andet træ blev fældet og stubbene efter de fældede træer fræset væk. Alt det fældede træ blev lavet til flis
og kørt væk, og kirkegårdens faste personale knoklede med at feje, rive og rydde op.

Baggrunden for udtyndingen og beskæringen er, forklarer Christian Albert Claussen, medlem af Løjt Sogns Menighedsråd,
at træerne er blevet så gamle, at der var
fare for, at større grene kunne knække af og
falde ned til fare for forbipasserende.
Efter udtyndingen er der nu plads til, at
hvert enkelt træ i løbet af kun et par år kan
udvikle en ny og harmonisk krone.

I løbet af kun nogle
få timer blev hvert
andet træ fældet
sådan, at de tilbagestående træer
kan udvikle en
smukkere og mere
harmonisk krone.
(Foto: Christian
Christensen).
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LØJT har fået ny kirkeværge
Christian Albert
Claussen, medlem
af menighedsrådet,
er ny kirkeværge i
Løjt Sogn.

Henrik Waldemar er
nyt medlem af
menighedsrådet i
Løjt Sogn.

Løjt har fået en ny kirkeværge, som afløser
Erling Læbel Madsen, der døde pludseligt i
februar.
Som ny kirkeværge har Løjt Sogns menighedsråd valgt Christian Albert Claussen,
Barsmark, der har været medlem af menighedsrådet i seks år. Her har han hidtil især
koncentreret sig om en grundig oprydning i
og pleje af sognets skovarealer samt om kirkegården.

Det er kirkeværgens opgave at have
det daglige tilsyn med kirken og kirkegården.
Samtidig har den hidtidige suppleant Henrik
Waldemar, Stollig, afløst Erling Læbel Madsen
som medlem af menighedsrådet. Han har fået
plads i bygningsudvalget.

AFLYST

KIRKEKAFFE
EFTER GUDSTJENESTEN

KIRKEGÅRDSVANDRING

Alle er hjerteligt velkomne til kirkekaffe efter
gudstjenesten disse søndage:

Sidste sommer samlede en vandring på Løjt
Kirkegård med kirkeværge og lokalhistoriker
Erling Læbel Madsen i spidsen som engageret fortæller rigtigt mange besøgende,
og en ny vandring var derfor planlagt til
denne sommer. Men det satte Erling Læbel
Madsens pludselige død i februar en stopper
for. I respekt for hans minde og for hans ganske særlige evne til at fortælle har Løjt Sogns
menighedsråd besluttet at aflyse kirkevandringen, der var planlagt til den 13. juni.

Løjt
Søndag, den 27. maj
Søndag, den 17. juni
Søndag, den 26. august
Søndag, den 16. september
Genner
Søndag, den 8. juli
Søndag, den 19. august
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SOGNEMØDE

SÅ TILBAGE OG FREM
Af Kirsten L. H. Christensen
På et sognemøde i
marts åbent for alle
blev der set både
tilbage og frem. Og
det er netop formålet med det lovpligtige, årlige sognemøde at orientere
om det forgangne
år og at se frem i det
næste og at give mulighed for spørgsmål.
Formand for Løjt Sogns menighedsråd,
Anna Cecilie Lildholdt Madsen, fortalte blandt
andet om biskop Marianne Christiansens
beslutning i 2017 om at oprette Løjt-Genner
Pastorat med fælles fuldtids- og deltids sognepræst, henholdsvis Ditte Sjelborg-Pedersen
og Anette Jensen. Det ny pastorat har i år
også ansat Birgitte Parsig som fælles musikpædagogisk kirke- og kulturmedarbejder, primært organist i Genner. De to sogne har stadig
hver sit menighedsråd.
Formanden fortalte også om, at der i år
især arbejdes på en forbedring og delvis udskiftning af kirkens varmeanlæg. En stor og
dyr, men helt nødvendig opgave.

Menighedsrådsmedlem og nu også kirkeværge Christian A. Claussen fortalte sammen med kirkegårdsleder Leif Nissen om
planer om nyindretning af arealer på kirkegården, primært for at skaffe plads til flere
urnegravsteder, som er de mest anvendte.
Det blev på sognemødet oplyst, at ved
indgangen til 2018 var 86,7 procent af indbyggerne i Løjt Sogn medlem af folkekirken, en stabil medlemsprocent. Ved 2017’s
begyndelse var 86,4 procent af sognets
indbyggere medlem af folkekirken, har
Danmark Statistik opgjort. På landsplan er
medlemsprocenten 75,3.
Formanden mindede om, at alle menighedsrådsmøder er åbne for alle medlemmer
af folkekirken.
MØDEDATOER OG -TIDSPUNKTER
FOR MENIGHEDSRÅDETS MØDER
kan ses på opslag i kirkens våbenhus, i
konfirmandhuset og på sognets hjemmeside, loejtsogn.dk, hvor også dagsorden
og referat kan læses

BABYSALMESANG
TIL EFTERÅRET

Til efteråret planlægger Løjt Sogns menighedsråd at opfylde et længe næret og
stort ønske – at tilbyde babysalmesang.
Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen og
kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Parsig

vil i løbet af sommeren planlægge forløbet
sådan, at datoer og tilmelding kan oplyses i blandt andet det næste nummer af
kirkebladet og på sognets hjemmeside,
loejtsogn.dk.
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NY MEDARBEJDER
I LØJT-GENNER
Et nyt ansigt er dukket op i Løjt-Genner
Pastorat. Den 44-årige Birgitte Parsig
er ansat i en nyoprettet stilling som
organist og kirke- og kulturmedarbejder. I den rolle vil mange såvel børn
som unge og voksne møde hende i
flere sammenhænge, blandt andet i
undervisning af minikonfirmander og i
korsang.
Hendes primære opgave er arbejdet
som organist i Genner Kirke, idet kirkens
hidtidige organist, Kirsten Borella, fremadrettet kun er tilknyttet Øster Løgum Sogn.
Birgitte Parsig er også vikar for organist
Ole Plauborg Jensen i Løjt Kirke, når han
har ferie og fridage.
Birgitte Parsig, der lige nu bor i Glostrup, har en meget bred musikalsk erfaring som korsanger og musiker samt
erfaring med arbejde med børn og unge
som musikskolelærer, folkeskolelærer

Mange i såvel
Løjt som i Genner Sogn vil møde
Birgitte Parsig
i det kirkelige
arbejde.

og som spejderleder samt fra forskelligt
frivilligt arbejde.
Hun er uddannet folkeskolelærer, har
studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er i færd med at tage
en uddannelse som organist og korleder
på kirkemusikskolen i Roskilde. Hendes
plan er en gang i løbet af i år at flytte til
Sønderjylland.

KONFIRMAND-ORD BLEV TIL IKONER
Også i år arbejdede konfirmander fra Løjt
og Genner med at lave deres konfirmandord
til en ikon. Sammen med sognepræsterne
Ditte Sjelborg-Pedersen og Anette Jensen
og kunstneren Helle Noer, Brejning, tænkte,

tegnede og malede de sig i konfirmandhuset i Løjt til en billedudgave af det konfirmandord, et citat fra Biblen, som de alle får
ved deres konfirmation
Emma Lillelund, der sammen med sine
kammerater blev konfirmeret af Ditte Sjelborg-Pedersen i Genner Kirke, fik dette konfirmandord: Tro er fast tillid til det, der håbes
på; overbevisning om det, der ikke ses.
– Det betyder, at man altid kan betro sig
til Gud, også selv om man ikke kan se ham.
Og at man kan tro på noget, også selv om
man ikke kan se det, sagde Emma på konfirmandværkstedet.

At lave en ikon
over et Bibelcitat sætter
mange tanker i
gang. (Foto: K.
Christensen)
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MINIKONFIRMANDER foldede en engel
Af Anna Cecilie Lildholdt Madsen
Lige før påske var det igen tiden til at have
besøg af mini-konfirmander fra 3. klasse.
Det var en flok meget interesserede børn,
som gerne ville vide mere om kirken og
dens kirkeliv. Emner som dåben, påsken
og nadveren blev der fortalt om af præsten,
Ditte Sjelborg-Pedersen, eller Dorthe Holck.
Bagefter fik børnene lov til i små grupper at
snakke om enmet sammen med en voksen.
Eller de arbejdede praktisk som for eksempel med at lave deres egen bøn til Gud, som
de nedskrev og foldede til vinger på en engel.

I kirken prøvede de at være med til nadveren og fik kikket ned i døbefonten for at se
hvor stort et hul, der er hugget ud i granitten, under dåbsfadet – med en snak om, at
hvis vi havde levet for mange år siden, var vi
blevet dyppet helt ned i vandet. Der var stor
enighed om, at det er godt, at vi i vore dage
nøjes med at få tre håndfulde vand på hovedet i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Fadervor og en salme øvede vi hver
gang. Hvor var I dygtige!
Tak for denne gang! Vi ses forhåbeligt
igen til konfirmandforberedelse i 7. klasse.

Man kan også sidde på et knæfald, og i konfirmand-huset fik en bøn englevinger.
Foto: Anna Cecilie Lildholdt Madsen.
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KIRKENS ORGANIST

FIK EN PRIS

Løjt Kirkes organist, Ole Plauborg Jensen,
har modtaget en stor hædersbevisning. For
sin mangeårige indsats for musik og korsang blev han i januar tildelt Aabenraa Kommunes kultur- og fritidsudvalgs pris 2018,
som blev overrakt i byrådssalen på Aabenraa Rådhus ved kommunens nytårskur for
fritids- og kulturlivet.
Bag indstillingen til prisen stod en gruppe
borgere i Løjt Kirkeby sammen med Kulturelt Samråd. I indstillingen lød begrundelsen
blandt andet:
– Ole har i mange år som lærer ved Løjt
Skole og som organist ved Løjt Kirke været en igangsætter og inspirator for unge,
når det gælder musik og korsang. Ole har
i sit arbejde med børn og unge i sine kor

givet mange en introduktion til musik samt
en glæde ved musik og korsang, som har
været med dem ind i voksenlivet. Hans
engagement og insisteren på kvalitet i arbejdet har været til stor inspiration for de
unge, og han har givet dem en tro på, at
de kunne noget med deres instrument eller stemme. I nogle tilfælde har det endda
ført til en professionel uddannelse inden
for musikken.
Det fremhæves i indstillingen også, at
Ole Plauborg Jensen i mange sammenhænge beredvilligt medvirker ved arrangementer i de forskellige foreninger i Løjt,
i konfirmandhuset og i forsamlingshuset,
hvor han akkompagnerer fællessang og
synger for.

GRUNDLOVSMØDE
I DET GRØNNE
5. JUNI KL. 16

For første gang i mange år holdes i
år udendørs grundlovsmøde i Løjt.
Det sker på initiativ af Løjt Højskoleforening og med Løjt Sogns menighedsråd som medarrangør.
Mødet holdes grundlovsdag, tirsdag, den 5. juni, klokken 16, på den
grønne plads ved Løjt Forsamlingsog Kulturhus. Her holdes dagens tale

af viceborgmester Stephan Kleinschmidt, medlem af Sønderborg Byråd
for Slesvigsk Parti samt af Region
Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg.
Kirkens organist medvirker sammen
med Løjt Kirkebys Lillekor.
Der kan købes pølser, øl og sodavand.
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NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Af Martin Witte og Uta Boemke
”Kun den som kender fortiden kan forstå nutiden og gestalte fremtiden”. Sådan skrev
den tyske politiker og publicist August Bebel
(1940-1913). Og den amerikanske filosof og
forfatter med spanske rødder George Santayana (1863-1952) advarede: Den som ikke mindes fortiden, er fordømt til at hente den igen.”
Vor tyske menighed i Sønderjylland tager disse tanker meget alvorligt. Sidste år
var 500-året for reformationen helt central
i mange gudstjenester og på møder. Hvor
dejlig var i sommertiden besøget af reformationsskibet i Sønderborg med mange
venner fra danske folkekirke!
I dette år, 2018, tænker vi på begyndelsen
af 30-årskrigen for 400 år siden og på afslutningen af første verdenskrig for 100 år siden.
Så synger vi måske lidt mere bevidst salmerne af Paul Gerhardt, som udtrykker 30års krigens grusomheder, længslen efter
fred og fast tillid til Gud.

Vor ”Kirchentag” i år, søndag, den 3. juni, i
Løgumkloster, har temaet: ”1918-2018. Kirkens bidrag til fred”. Historiker Jørn Buch
fra Haderslev kommer for at berette om,
hvordan mennesker i Sønderjylland oplevede våbenstilstanden i november 1918. Vi
vil drøfte, hvordan vi kan fordybe fællesskabet med vore danske venner og naboer, og
hvordan vi kan bidrage til fred i Europa og
Verden. Til slut på denne fælles dag fejrer vi
en livlig gudstjeneste med Tønder Gospelkor under ledelse af Stig Moeglich Rasmussen.
I november er der fælles dansk-tyske
gudstjenester til minde om våbenstilstanden for 100 år siden. At vi forbereder og oplever disse minde-gudstjenester sammen –
er det ikke et håbefuldt tegn for et godt og
fredfyldt fællesskab også i fremtiden?
Hjerteligt velkommen til vore gudstjenester og møder i Løjt!

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Efter sommerferien står sognepræsterne Ditte Sjelborg-Pedersen og Anette
Jensen igen klar til at undervise de kommende konfirmander forud for konfirmationerne i foråret 2019. De finder sted
søndag, den 28. april, og søndag, den
5. maj.

Indskrivningen af konfirmander finder
sted søndag, den 26. august, klokken
19, i konfirmandhuset. Hold også øje
med brev, som Ditte Sjelborg-Pedersen
sender til hver enkelt. Er der kommende
konfirmander, der ikke har fået brevet,
kan de kontakte sognepræsten på mail
dis@km.dk eller tlf. 74 61 75 19
11

KONFIRMERET 			
8. APRIL 2018

Bagerste række fra venstre:
Peter Seibt Thykjær, Valdemar Rasztar-Vest, Rasmus Christian Nissen, Jacob Mandrup Wind
Kristensen, Magnus Christian Nissen, Noa Warming-Jensen og Kasper Aschlund Eriksen.
Midterste række fra venstre: Sognepræst Anette Jensen, Mikkel Laurids Bagger Sørensen,
Mie Kildegaard, Dominic-Tjalfe Hansen, Lucca Linea Leifs, Andreas Rossen Østergaard,
Malou Lindegaard Krag, Peter Krag, Mille Marie Toft Larsen, Niklas Heisel Jensen, Sofie Seemann Clasen-Nyqvist, Ida Oubæk Boysen, Alexander Sakchai Jensen, Laurine Kok Norn,
Mikkel Bagger Laurids Sørensen og Lukas Gundlach Holm.
Forreste række fra venstre: Sarah Thomsen, Freya Lykke Thorsted Bonnichsen, Sofie Thiemer, Aurora Kjerstine Agerbo Thiemer og Mia Wortmann Lauritzen.
Foto: CLICK Aabenraa/Münchow Foto.
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			 I LØJT KIRKE
15. APRIL 2018

Bagerste række fra venstre: Jonas Qvist Andersen, Andreas Frydensbjerg Jakobsen,
Jakob Lund Andersen, Christopher Enemark Christensen, Magnus Beck Nielsen, Mikkel
Sommer Lund og Rasmus Jørgensen.
Midterste række fra venstre: Tobias Nikolaj Würtzen Oliver, Emil Sommer Lund, Casper
Paulsen, Frederik Puck, Emil Barsø Spangtoft, Vitus Essendrop Kühl og sognepræst Ditte
Sjelborg-Pedersen.
Forreste række fra venstre: Kristina Cassandra Sison, Rikke Calløe Kristensen, Ella Zeberg Sørensen, Camilla Lorenzen, Nanna Enemark Damgaard, Anja Inkeri Fabricius Olsen,
Louise Oxholm Lauritzen, Emma Marie Vinther Nissen, Emma Næsby Hansen og Mathilde
Kejser Oubæk.
Foto: CLICK Aabenraa/Münchow.
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MINDEORD
På vegne af ansatte og menighedsråd i Løjt
Sogn skriver formand for rådet, Anna Cecilie Lildholdt Madsen, mindeord over Erling
Læbel Madsen, Dybvighoved, der døde i
februar:

Hans kendskab til den sønderjyske landsdel, til Løjt Kirke og til Løjt Sogn og sognets
familier gennem flere generationer var stort
og engageret. Altid var han god for en humoristisk historie om familier på Løjt Land
– ofte indledt med ordene ”Det er jo ingen
hemmelighed, at …”.
Tusindvis af besøgende i Løjt Kirke og
ved kirkegårdsvandringer i såvel Løjt som i
Aabenraa samt deltagere i den årlige kirkevandring gennem Øster Løgum, Genner og
Løjt Sogne og i menighedsrådets udflugter
har nydt godt af hans store lokalhistoriske
viden. Han fortalte altid levende om grænselandets udfordringer gennem tiden krydret med sjove historier blandet med sagn og
overtro.
Vore varme tanker går til Erlings tre børn
og deres familier.
Æret være hans minde.

Ved Erling Læbel Madsens pludselige død
har Løjt Sogn mistet et meget aktivt og engageret medlem af menighedsrådet og et
meget vidende, hjerteligt og imødekommende menneske, altid parat til at hjælpe,
hvor der var brug for det.
Erlings død er et stort tab for både sogn og
menighedsråd. Vi har mistet et menighedsrådsmedlem, som har været i vores midte i
mange år. Erling yndede med sit velkendte
smil og glimt i øjet at fortælle, at han havde
siddet i rådet siden forrige århundrede. Han
var næstformand i årene 2000-2011 og kirkeværge fra 2012 til sin død.

Erling Læbel Madsen i sin typiske rolle som fortæller. (Foto: K. Christensen).
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KIRKEVANDRING
I ÅR FRA LØJT

Årets kirkevandring arrangeret af menighedsrådene i Øster Løgum, Genner og Løjt
sogne finder sted søndag, den 3. juni. Vandringen begynder med andagt i Løjt Kirke
klokken 9 ved sognepræst Ditte SjelborgPedersen. Derefter går turen ad lokale stier
og veje til Genner Kirke. Her spises frokost,
og Niels Holck, Barsmark, fortæller om
fredsslutningen efter Første Verdenskrig.
Derefter fortsætter vandringen til Øster Løgum Kirke, hvor der sluttes med andagt ved
sognepræst Ann Bork Damsgaard og kaffe
og kage.
Der kører bus til Løjt fra Øster Løgum
klokken 8.30 og fra Genner klokken 8.45.
Samt fra Øster Løgum til Løjt klokken 15.

Tilmelding senest fredag, den 1. juni til:
Erik Berg på tlf. 23 27 97 21
eller på mail genvan@mail.tele.dk

KIRKEBOGEN
DØBTE

DØDE

Sofie Løgstrup Asmussen
Tilde Skøtt Sjøgren
Stine Druekær
Kaja Kirstine Ryborg Beck
Aya Marie Karlsson
Andreas Frydensbjerg Jakobsen
Vincent Vestergaard Bomm

Børge Petersen
Else Søndergaard Hansen
Erling Læbel Madsen
Helene Albrethsen
Laurits Thysted
Mary Kirstine Vinther Pedersen
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GUDSTJENESTER
Maj

Søndag, den 27. maj
Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20
Løjt 10.30 Kirkekaffe
Anette Jensen

Juni

Søndag den 3. juni
1. s. e. trin Luk. 12,13-21
Kirkevandring med start i Løjt
kl. 9.
Ditte Sjelborg-Pedersen og
Ann Bork Damsgaard
Søndag, den 10. juni
2. s. e. trin. Luk. 14,25-35
Løjt 9.00
Genner 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag, den 17. juni
3. s. e. trin. Luk. 15,11-32
Løjt 10.30 Kirkekaffe
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag, den 24. juni
4. s. e. trin. Matt. 5,43-48
Løjt 9.00
Genner 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 8. juli
6. s. e. trin. Matt. 19,16-26
Genner 10.30 Kirkekaffe
Løjt 9.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 12. august
11. s. e. trin. Luk. 7,36-50
Løjt 9.00
Genner 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 15. juli
7. s. e. trin. Matt. 10,24-31
Genner 9.00
Løjt 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 19. august
12. s. e. trin. Matt. 12,31-42
Værftsdag Kalvø 9.00
Kirkekaffe
Anette Jensen

Søndag, den 22. juli
8. s. e. trin. Matt. 7,22- 29
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

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

Søndag, den 29. juli
9. s. e. trin. Luk. 12,32-48 eller
Luk. 18,1-8
Løjt 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 2. september
14. s. e. trin. Joh. 5,1-15
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

August

Gratis kirkebil

Søndag, den 5. august
10. s. e. trin. Matt. 11,16-24
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ann Bork Damsgaard

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

Juli

Søndag, den 1. juli
5. s. e. trin. Matt. 16,13-26
Løjt 10.30
Henriette Heide-Jørgensen

Andagter på Kirketoftens ældrecenter

Tyske gudstjenester

Tirsdag, den 29. maj, 14.30
Anette Jensen
Tirsdag, den 26. juni, 14.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Tirsdag, den 28. august, 14.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Tirsdag, den 18. september, 14.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 10. juni, 10.30
Martin Witte
Søndag, den 12. august, kl. 10.30
Martin Witte
Søndag, den 9. september, kl. 10.30
Martin Witte
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