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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.

KIRKEBOGSFØRENDE SOGNEPRÆST:
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Tlf. 7461 7519, mobil 5185 6513, mail: dis@km.dk
Mandag fri
SOGNEPRÆST:
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Kontor: Løjt Storegade 2A, Løjt Kirkeby
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NYT FRA FORMANDEN
Af
Anna Cecilie
Lildholdt Madsen

Midt i en corona tid med alle dens udfordringer, har man i år kunnet nyde et smukt
efterår med mange lune dage, hvor solens
varme stråler har givet en masse god
energi, og træerne har stået længe i deres
fantastiske farvepragt i de flotteste grønne,
gule og røde nuancer. Noget vi alle har
brug for i denne tid, hvor vi hele tiden skal
forholde os til, hvordan vi agerer i det offentlige rum og i vores sociale liv med
andre mennesker.

vores kirkeblad, og det slipper hun ikke helt
endnu, men vil sidde med på sidelinjen
med råd og vejledning til det nye hold.

Søndag d. 29. nov. er første søndag i advent, og det betyder også nytår i kirkeåret.
Denne dag trækker det nye menighedsråd
i arbejdstøjet. Her i Løjt kan vi byde velkommen til 4 nye i rådet. Uffe Sørensen er blevet menigt medlem af rådet og suppleanterne Gunhild N. Pedersen, Svend B.
Olesen og Cathrine Toft har takket ja til at
sidde i menighedsrådet i Løjt sogn.
Vi glæder os rigtig meget til at få jer med i
vores drøftelser af liv og virke i og omkring
kirken. Det er både spændende og meget
givtigt at få nye ansigter med i vores arbejde, for så kommer der mange nye
spørgsmål og gode overvejelser om vores
arbejde.

Coronaen er stadig over os, og vi må stadig
følge mange restriktioner. Vi er meget heldige med ansatte og frivillige, der vil gå
langt for at få de kirkelige handlinger til at
fungere på den bedst forsvarlige måde
både for ansatte og gæster. For eksempel
står mange klar til at springe til for at hjælpe
med at gøre kirken klar mellem gudstjenester, konfirmationer eller begravelser, dejligt at vi kan hjælpe hinanden.
Vi prøver at planlægge enkelte arrangementer i det nye år, med fare for at de må
aflyses igen. Men vi synes, at vi har brug for
at have noget glædeligt at se frem til i
denne vinter. Læs mere her i bladet om arrangementerne og hold øje med vores
hjemmeside, som vi løbende vil opdatere i
henhold til smittetryk og gældende regler
hen over vinteren.

Marianne Bork Steffensen har valgt at forlade menighedsrådet for at få mere tid til
andre spændende gøremål. Marianne har
gennem sin tid i rådet tilført mange nye
ideer og gode dialoger med dybde og refleksioner. Vi vil sige dig tusinde tak for
nogle spændende år, hvor din fod har sat
spor, som vi vil få glæde af i mange år. Marianne har haft en stor andel i arbejdet med

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig
Jul samt et glædeligt Nytår!
Pas godt på jer selv og hinanden!
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DET VIGTIGSTE ER IKKE DET VI
Der skal laves dekorationer, hænges julelys
op, pyntes, bages kage, købes gaver og
skrives kort. – Og jeg kunne blive ved.
Jeg kan blive helt forpustet bare ved tanken.

Ved
sognepræst
Ditte Sjelborg-Pedersen

Men så er det, at man bør læse digtet af
Henrik Dons-Christensen igen.

Min elskede!
Nu er dagene korte,
for korte til det, vi skal nå.
Hvad skal vi nå?
Snart vil vi se,
at det, som er livets glæde,
er ikke det, som vi nåede,
men det, som nåede os.
Og dagen bli'r lang,
uudtømmelig.

Det bemærkelsesværdige ved det her digt
er, at det vender tingene på hovedet.
Vi er så vant til at fokusere på, hvor vigtigt
det er, at vi når det hele.
Men digtet siger det stik modsatte: at det
afgørende sjældent er det vi når, men derimod det, som når os.

Dette digt er skrevet af den tidligere biskop i Ribe, Henrik Dons-Christensen.

Og er det ikke også noget af det, vi trods
alt, kan tage med os fra dette meget
mærkværdige år?

Det er skrevet som en del af en julekalender med 24 små digte, som han skrev til
sin kone.

Jeg tror at vi var mange, der fik tingene
vendt på hovedet. Vi fik set tingene fra et
andet og nyt perspektiv.

Egentlig er digtet skrevet til en husmor,
der har travlt med alle juleforberedelserne.
Men digtet kunne også sagtens være henvendt til alle os andre. Alle os, der har så
forfærdelig meget vi skal nå – også i en coronatid.

Alle de ting vi ræser til i vores hverdag, er
de egentlig så vigtige?
Et sjovt eksempel, kom fra en kollega der
fortalte om en samtale med en minikonfirmand på 10 år.

Og ikke mindst op til jul, mærker man
travlheden og presset.
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NÅR MEN DET SOM NÅR OS ...
Han var vant til en hverdag med flere fritidsaktiviteter. – Således gik han til fodbold, spejder, håndbold og gymnastik.
Men efter nedlukningen, havde han besluttet, at han kun ville gå til én af tingene:
for som han sagde, så ville han fremover
også have tid til at lege.

Og jeg vil gerne garantere jer for, at det
nok skal blive julenat, selvom at der ikke
er blevet bagt hjemmelavede brunkager,
eller kalenderlyset er blevet brændt ned.
– Julen kommer til os lige gyldigt hvad.
Det kommer ikke an på hvad vi har nået.
Gud er kommet til verden, ind i verden til
os. – Og det er ikke rigtig lykkedes os at
slippe af med ham igen.
Hver gang det er jul fødes han på ny for
os.
Hver gang vi fejrer påske, står han op af
graven igen. Hver gang pinsesolen danser,
gør Gud alting levende og nyt for os ved
sin Helligånd.

Det vigtige er ikke hvad vi når, men hvad
der når os.
Mon ikke mange vil tænke som jeg, at det,
der gjorde én mest lykkelig, i grunden var
noget, der kom udefra, noget der blev
givet af andre – eller måske noget der
kom til én, som en umotiveret glæde over
tilsyneladende slet ingenting? En glæde
ved bare at være der hvor man var?
I alle tilfælde noget, der ikke havde noget
at gøre med, hvad vi nåede, men hvad der
nåede os. –

Det er det glædelige budskab. At vores liv
og lykke ikke er afhængig af, hvad vi
nåede.
Det afhænger af ham, der vil nå os og som
gerne vil drage ind i vore hjerter og
sprede lys i vores sind.
Så kan det for alvor blive advent – og jul.

Ting som samvær. Nærhed. Fællesskab.
Kærlighed.
Det er så også det, der er budskabet i Advent.
Advent er latin og betyder komme, og det
handler om Gud, der kommer til os.

Snart vil vi se,
at det, som er livets glæde,
er ikke det, som vi nåede,
men det, som nåede os.
Og dagen bli'r lang,
uudtømmelig.

Vi ved det jo godt, at advent er tiden hvor
vi tæller ned til jul. Snart skal vi høre fortællingen om hyrderne på marken, de tre
vise mænd og barnet, der blev født i en
stald i stjerneskæret, der lyste op på både
jord og himmel.
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DENGANG I MARTS DA
VERDEN PLUDSELIG
ÆNDREDE SIG….
Foråret havde vist sine første tegn og alle
frie timer stod i forberedelsens tegn. Forberedelsen havde været længe undervejs,
den startede for flere år siden. Forberedelsen bestod i, at jeg som en ung mand
skulle beslutte mig for om jeg ville sige ja
til den kristne tro, et ja jeg kunne gentage
og bekræfte, et ja mine forældre på mine
vegne havde sagt til dåben i 2006, da jeg
blev døbt i Løjt Kirke.

spørgsmål om, hvilke farver dugene skulle
have, hvordan bordpynten og bordkortene skulle se ud, hvilken menu jeg ønskede, og hvem jeg ønskede skulle være
med til at fejre mig. Det var for mig som
ung mand helt fint at blive spurgt om, men
jeg indrømmer, at jeg mest af alt tænkte
på dagen med vennerne i kirken, festen
og hvad vi skulle spise.
Vi nærmede os marts måned, og alle fornemmede, at der pludselig dukkede et
fremmed ord op, et ord der oftere og oftere kom på alle læber, blev nævnt i alle
medier, men stadig foregik et stykke væk.

Jeg havde brugt alle torsdage igennem
det sidste skoleår i menighedshuset, sammen med mine venner, der alle havde tilvalgt at ville konfirmeres.
Vi hørte om kristendommen, lærte om den
og fik et større kendskab til hvad det var
vi i april skulle sige ja til. Det var en sjov,
og spændende måde at være sammen
med mine klassekammerater, da vi alle vidste at målet var den store fest i april. En
fest der i gamle dage betød, at man trådte
ind i de voksnes rækker, som betød, at
man nu kunne komme ud at tjene eller arbejde. Det har i nutidens Danmark ikke
den samme ordrette betydning, dog betyder det alligevel meget, da vi alle ved at
en stor fest venter, med familie og venner,
gode gaver, festligt indslag. En fest jeg
tror alle der er konfirmeret uanset alder,
husker tilbage på.

Det var ordet om sygdommen Corona
eller COVID 19, der stammede fra Kina.

Jeg, og min familie var ved at være klar,
alle indbydelserne var sendt afsted, stoffet
til tøjet var valgt og der var taget mål hos
skrædderen. Jeg kunne endelig se frem til
det blev min dag, en dag jeg havde glædet mig til i lang tid. Min mor og far havde
gennem lang tid stillet mig rigtig mange
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Det ord og det ordet bragte med sig, ændrede pludselig alt i forhold til den fest jeg
og min familie havde planlagt igennem
flere år.
Den 11. marts - stod der på kalenderbladet, det blev en dag vi sent glemmer. Det
blev dagen hvor Danmarks statsminister
trådte frem og lukkede Danmark ned, og
dermed også min konfirmation. Det blev
dagen hvor mange spørgsmål pressede
sig på, og hvor jeg som 13 årig pludselig
skulle forholde mig til, at jeg skulle håndtere skuffelsen, og de vilkår det nye ord og
den nye sygdom bragte med sig.
Det blev nogle hektiske uger, i uvished og
tvivl, da vi endnu ikke vidste om festen
kunne afvikles. Jeg havde glædet mig
længe og mærkede skuffelsen trænge sig
på, men jeg kunne samtidig også godt se
fornuften i at vente til COVID 19 var overstået. Der blev jeg så klogere, den blev
ikke lige overstået, og jeg blev en aften
kald ind til TV’et, hvor mine forældre informerede mig om, at min konfirmation i april
ikke blev en realitet.
Vi fik pludselig travlt med at aflyse alt det
vi havde brugt lang tid på at forberede, og
dermed stod vi nu med en planlagt fest,
der pludselig ikke længere blev til noget.

der indeholdt en ny dato, nu blev d.
13.9.20 pludselig til en ny dag, jeg kunne
begynde at glæde mig til.
Vi fik derfra rigtig travlt, da vi skulle bestille
og booke alt på ny, og kunne vi få det vi
havde planlagt, lokaler, mad og andet der
kom udefra?
Vi skulle hele tiden forholde os til, om vi
kunne have alle 64 gæster med, om vi
kunne have de gæster med i kirken, der
betød noget for mig, og om vi overhovedet fik lov at feste. Der var travlhed, men
vi blev i min familie enige om, at vi NU
troede på det ville blive en realitet, at jeg
skulle konfirmeres d. 13.9.20
Det blev mandag i den pågældende uge,
hvor jeg skulle konfirmeres, og vi nærmede os den store dag, og pludselig bliver vi alle informeret om, at der vil komme
nye tiltag inden weekenden, vi hold vejret
og fulgte med. Det var heldigvis ikke tiltag
der havde betydning for lige netop min
fest, så jeg kunne ånde lettet op og glæde
mig til dagen.
Jeg blev konfirmeret d. 13.9.20, det blev
en dag jeg aldrig glemmer, en dag der
stod i afstandens og håndsprittens tegn,
det blev et år, hvor vi alle har lært at vi ikke
skal tage noget for givet, men glædes
over det der lykkedes.
Min dag lykkedes, og jeg fik lige præcis
den dag jeg ønskede mig, meget anderledes end jeg havde forestillet mig, men det
blev MIN dag og jeg vil aldrig glemme
den.

Så kom det gyldne spørgsmål, hvornår
mon det så kunne lade sig gøre. Det
havde pludselig lange udsigter, og uvisheden gjorde mig da lidt ”træt af det”, da
jeg havde glædet mig så meget til festen
og faktisk også havde planlagt lidt, hvad
jeg ville bruge nogle af mine pengegaver
til. Men sådan blev det ikke, lige indtil den
dag, hvor vi modtog en e-mail fra Ditte

Sofus Christian Lindenborg
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KONFIRMATION DEN 6. SEPTEMBER
Øverst, 1. række fra venstre: Kristian Vendelboe Bergmann, Liva Bork Nielsen, Sille Kloock- Jensen,
Isabella Kloock-Jensen, og Emil Cornelius Bojtang Wandahl. 2. række: Mikkel Wogensen Noer, Kamilla
Hedegaard Davidsen, Julie Good Frederiksen, Mie Lillelund, og Silas Johanning Christensen. 3. række:
Casper Brink, Sophie Enemark Christensen, Freya Bork Nielsen, Johanne Oubæk Boysen og Marius
Emil Blikker Lundsberg. 4. række: Mads Kejser Oubæk, Cecilie Frost Hildebrandt, Helene Høyer Qvist,
Ellen Marie Aaskov og Christian Frimer Kjærgård Jørgensen. 5. række: Daniel Beck Siig, Katrine Hymøller Jensen, Lucca Zeerow, Cathrine Schmidt Hansen og Lau Sand Sørensen. 6. række: Gustav Elmerich
Beuschau, Caroline Toft Larsen, Thea Elisabeth Sand Sørensen og sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen.
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KONFIRMATION DEN 13. SEPTEMBER
Øverst, 1. række fra venstre: Trine Gehrke Beck, Rosa Simonsen, Elise Mandrup Wind Kristensen,
Martina Cathrine Schmidt Jensen og Trine Nim Frandsen. 2. række: Tilde Lund Andersen, Hannah
Sehested le Fevre, Asta-Marie Schjønberg Christensen, Emmelie Berg Poulsen og Smilla Hartvig Bach.
3. række: Natasja Magnussen Reichstein, Patrick Lindegaard Krag, Tommy Thorsted Bonnichsen,
Joachim Beck Petersen og Christian Matthiesen. 4. række: Jakob Vedel Ryborg Lund, Sofus Christian
Lindenborg, Kristian Jørn Skov, Max Sørensen og Tobias Høvedsgaard Iversen. 5. række: Oliver Hvid
Rasmussen og Mads Trans Riedel. 6. række: Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen, Gustav Beilman Hald,
Christian Bolving Hübschmann og Hjalte Høeg Rasmussen.
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BABY-SALMESANG
I LØJT-GENNER
Efter jul er vi klar med Babysalmesang igen.

Vi starter onsdag den 6. januar
kl. 10.00 i Løjt Kirke.
Efterfølgende er der hygge, snak og
brød m.m. i konfirmandhuset.
Tilmelding og evt. spørgsmål stilles til
kirke- og kulturmedarbejder
Kirsten Borella Carlson på kbc@km.dk
eller på 61 20 18 64.

MINIKONFIRMANDFORLØB I LØJT
Kære børn i 3. klasse i Løjt skole - og jeres
forældre
Så er tiden kommet til, at det er JER, der
får lov at gå til minikonfirmand!
Måske har du allerede bestemt, at du vil
være med, fordi du har hørt fra nogle, der
var med sidste år, at det var ret sjovt.
Minikonfirmander er for børn fra 3. klasse.
Som minikonfirmand går man på opdagelse i kirken, man prøver orglet, lærer om
kirkens hemmelige symboler, og hører historier fra Biblen og meget mere.
Alle fra 3. klasse kan deltage, uanset om
man er døbt eller ej. Børnene bliver hentet
ved skolen efter skoletid. Vi starter onsdag
den 6. januar klokken 13.20. Jeg følger
gerne børnene tilbage til SFO, hvis det ønskes klokken 15.00.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Kirsten Borella Carlson, som også
tager imod tilmeldinger på 61 20 18 54
eller på kbc@km.dk
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NYHEDER FRA
DEN TYSKE MENIGHED
Livets træ

En dejlig oplevelse til små som store fandt
sted den 4. oktober på Knivsberg til familiehøstgudstjenesten.
I prædikenen blev disse ord fra den bibelske salme 1 læst op: ”Lykkelig den, som
har sin glæde ved Herrens lov og grunder
på hans lov dag og nat. Han er som et træ,
der er plantet ved bækken; det bærer
frugt til rette tid, og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.” Børnene pyntede ”et træ” med mange blade
og frugter, de havde malet.
Der kom også ”åndelige frugter” på
træet, som apostlen Paulus nævnte i sit
brev til Galaterne: ”Kærlighed, glæde,
fred, tålmodighed, venlighed, godhed,
trofasthed, mildhed og selvbeherskelse”,
for at vise vores taknemmelighed overfor
Guds store gode gaver.
En søndag senere til gudstjenesten i Løjt
kirke blev træet også stillet op i alterrummet til en anden lille høstfest. Ved denne
gudstjeneste spurgte vi os selv, hvordan
høsten af vores liv ville se ud, når vi en dag
står foran Gud. At vi tror på, han vil sætte
pris på de åndelige frugter i vores liv. Som
overraskelse afsluttede konfirmanden
Oskar Kynde Rosing gudstjenesten med
et stykke på orglet.
Vi glæder os allerede til advents- og juletiden. Så nyder vi et træ igen – juletræet.
Træet minder os om Guds største gave:
Han gav os sin søn Jesus Kristus, som
bragte sit lys i verden og gør vores liv lyst
også i dag.
Hjertelig velkommen til vores gudstjenester og møder.
Hav en god jul og et godt nytår!
Mange hilsner fra den tyske menighed
og Pastor Martin Witte
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LØRDAGSHØJSKOLE

Den 30. januar 2021 kl. 9.30- 14.00 i Løjt kirke og konfirmandhus
eller blot kulturkristen.

Ved
sognepræst
Anette Jensen

PROGRAM:
9.30-10.00 Morgensang i Løjt Kirke
10.00-10.45 Oplæg om grundtvigianisme,
Indre Mission og Tidehverv
10.45-11.15 Spørgsmål
11.15-11.45 Pause
11.45-12.15 Oplæg om K. E. Løgstrup
og Hannah Arendt
12.15-12.30 Spørgsmål
12.30-13.15 Frokost med sandwich
13.15-14.00 Spørgsmål, debat og
sammenfatning

Kultur og kristendom

Mange mennesker vil i dag kalde sig kulturkristne. De er medlemmer af folkekirken og benytter gerne kirken ved de
store højtider og ved livets overgange
som dåb, vielse og begravelse. De er positive over for kirken, men ikke nødvendigvis kirkegængere. I disse år er der en
større åbenhed over for kirke og kristendom end for blot få år siden. Mange vil
gerne vide mere og søger gerne viden
om etiske og teologiske spørgsmål.
Forrige år havde vi i Løjt-Genner sogne
succes med 5 Grundtvig-aftener, og vi vil
gå videre i det spor og sætte fokus på de
mest markante kirkelige retninger i Danmark: hvad står grundtvigianisme, Indre
Mission og Tidehverv for? Hvad er historien bag, og hvordan kommer det til
udtryk i dag? Tre korte oplæg vil indkredse dette emne.
Ved siden af kristendommen står kulturen, for vi er både mennesker og kristne.
Menneske først og kristen så, sagde
Grundtvig. Den menneskelige livsanskuelse vil vi tillige søge at belyse ved to
kendte tænkere, vor egen K.E. Løgstrup
og den anerkendte tysk-amerikanske
tænker Hannah Arendt.
Med denne lørdagshøjskole vil vi gerne
informere og invitere til refleksion og
debat og indkredse teologiske og etiske
spørgsmål, som berører ethvert menneske uanset om man forstår sig som kristen

Oplæggene holdes af præster og lægfolk
fra Løjt og Genner.
Arrangementet er fælles for Løjt og Genner sogne.
Det er gratis, men vi beder om tilmelding
til Anette Jensen: aneje@km.dk
Det er muligt, at vi pga den aktuelle situation kun må være et begrænset antal,
så derfor gælder ’først til mølle’ princippet.
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JULEKONCERT
i Løjt kirke d. 7. december kl. 19.30

Løjt menighedsråd indbyder til den
årlige julekoncert, hvor det er børn
og unge fra sognet, der spiller og
synger julen ind på denne adventsaften. Koncerten ledes af kirkens organist Ole Plauborg Jensen.
Alle er hjerteligt velkomne.

JULEGUDSTJENESTER
Husk også på at der er rig mulighed for at
komme til gudstjeneste andre dage i julen.
I England er julegudstjenesten d. 25. december, og da vi ikke ved nøjagtigt, hvornår Jesus blev født, vil det være lige så
oplagt at fejre hans fødsel og komme til
verden på en af de andre dage i julen. Det
vil være så fint, hvis menigheden vil fordele
sig ud over alle juledagene.

Ved
sognepræst
Anette Jensen

Juleaftens gudstjenester er et af de helt
store tilløbsstykker i kirkeåret. Kirken er
propfuld, det er festligt og en dejlig optakt
til juleaften.
Sådan bliver det ikke i år. Vi må ikke være
så mange, til gengæld bliver der tre gudstjenester d. 24.12.

Datoer og tidspunkter ser sådan ud:
Juledag d. 25.12 i Løjt kirke kl. 10.30
ved Anette Jensen

Tidspunkterne juleaften i Løjt kirke:
Kl. 10.30 ved Anette Jensen
Kl. 15.15 ved Anette Jensen
Kl. 16.45 ved Ditte Sjellborg-Pedersen

2. juledag d. 26.12. i Løjt kirke kl. 10.30
ved Ditte Sjelborg-Pedersen
Julesøndag d. 27.12. i Løjt kirke kl. 10.30
ved Anette Jensen

OBS

Tilmelding til julegudstjenester

Da vi ikke kan være så mange juleaften,
skal man tilmelde sig gudstjenesten på
www.pladsikirken.dk
Har du brug for hjælp til tilmelding kan
Leif Nissen kontaktes på 74 61 83 15.
Tilmeldingen åbner først den 15. december.
Der er både tilmelding til gudstjenesterne
juleaften og 1. juledag.

Hold også øje med kirkens hjemmeside og
dagspressen, hvor vi vil annoncere tider og
retningslinjer.
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Søndag d. 14. februar kl. 14.00 i Løjt kirke

Alle sognets Pippi Langstrømper, prinsesser, pirater og sørøvere, klovne, hekse og
giraffer inviteres til en børnevenlig gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning foran konfirmandhuset.
Der vil blive serveret fastelavnsboller, saftevand og kaffe.
Kom udklædte til en hyggelig eftermiddag.

SOGNEINDSAMLING 2021

– FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Sidste år blev den store sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp som så meget
andet aflyst. – Men nu er det blevet tid til
at indhente det forsømte.

Søndag den 14. marts, skal der samles ind
i Løjt sogn.

I år samles der ind til de fattige lande verden over, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Befolkningerne i flere ramte
lande har brug for hjælp, og derfor går
pengene fra årets sogneindsamling til
dem.

endt indsamling mødes vi alle igen i konfirmandhuset hvor de indsamlede penge
tælles op, alt imens menighedsrådet byder
på lidt godt at spise.

Sogneindsamlingen I Løjt, starter med en
gudstjeneste i Løjt kirke kl. 9, hvorefter vi
går sammen i konfirmandhuset og får tildelt en fastlagt rute i Løjt sogn. – Efter

Tilmelding sker hos Elin Clausen på telefon
24423616, eller mød op på selve dagen.
14

KIRKEKAFFE
I denne tid, hvor kirkebladet skrives,
er det desværre endnu ikke muligt for
os at invitere til kirkekaffe, da det er
svært at overholde de påkrævede
corona-restriktioner.
Når vi igen får mulighed for at holde
kirkekaffe skrives det på hjemmesiden
og annonceres fra prædikestolen.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Traditionen tro, vil der i Løjt Kirke være en
nytårsgudstjeneste fredag den 1. januar, i
år kl. 15.00. – Normalt ville vi efterfølgende byde på Champagne og kransekage i konfirmandhuset, men det er uvist
om dette bliver muligt.
– Hold jer opdaterede på sognets hjemmeside.

KIRKEBOG
VIELSE

Laura Vestergaard Bomm
Oliver Henry Langschwager
Emma Rossen Wollesen
Frida Kjerstine Nissen

Ida Juhl Mortensen Noe og
Christopher Vassaux Noe
Casper og Rikke Friland Vindbjerg
Anne Popp Autzen Galsgaard og
Henrik Galsgaard

BEGRAVELSE/
BISÆTTELSE

DÅB

Carl Heinrich Tygesen
Inge Watkin
Erna Lauritzen
Jürgen Otto Berg Spies
Christen Hansen Kock
Clara Lundrup Lindegaard Jessen
Jürgen Christian Grau
Maria Christine Schütz
Grete Olav Ilsøe Nielsen
Jytte Schmidt

Axel Villy Overbeck Nielsen
Andrea Stimose Geerthsen
Silje Rønnau Høi
Magnus Ilg Simonsen
Freja Louisa Frisk
Rasmus Løgstrup Asmussen
Arthur Rahn Schmidt
Tue Glien Sander
Frederik Kjer Madsen
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 6. december
2. s i advent Luk. 21,25-36
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 13. december
3. s. i advent Matt. 11,2-10
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 16.00
De ni læsninger
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 3. januar
Helligtrekongers søndag
Matt. 2,1-12 eller Joh. 8,12-20
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen
Søndag den 10. januar
1.s.e.h.3 k. Luk. 2,41-52 eller
Mark. 10,13-16
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 20. december
4. s. i advent Joh. 1,19-28
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Anette Jensen

Søndag den 17. januar
2.s.e.h 3 k. Joh. 2,1-11
Løjt kl. 10.30
(Sangeftermiddag i
Genner kl. 14)
Anette Jensen

Torsdag den 24. december
Juleaften
Luk 2,1-14 eller Matt. 1,18-25
Tilmelding se nærmere inde i
bladet

Søndag den 24. januar
Sidste s. e. h. 3 k. Matt. 17,1-9
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Fredag den 25. december
Juledag Luk. 2,1-14
Løjt kl. 10.30 med tilmelding,
se mere inde i bladet.
Anette Jensen
Genner kl. 15.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 31. januar
Septuagesima Matt. 20,1-16
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen

Lørdag den 26. december
Anden juledag Matt. 23,34-39
Løjt kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 27. december
Julesøndag Luk. 2,25-40
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Anette Jensen

JANUAR
Fredag den 1. januar
Nytårsdag Matt. 6,5-13
Løjt kl. 15.00
Genner kl. 14.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag den 21. februar
1.s. i fasten Matt. 4,1-11
Løjt kl. 10.30
Anette Jensen
Søndag den 28. februar
2. s. i fasten Matt. 15,21-28
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

MARTS
Søndag den 7. marts
3. s. i fasten Luk. 11,14-28
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den. 14. marts
Midfaste Joh. 6,1- 15
Løjt kl. 9.00
Genner kl. 10.30
Anette Jensen
Kirkebil
Ved henvendelse til DanTaxi
70107800, kan der bestilles
gratis kirkebil til gudstjeneste,
senest lørdag middag.

FEBRUAR
Søndag den 7. februar
Seksagesima Mark. 4,1-20
Løjt kl. 10.30
Genner kl. 9.00
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag den 14. februar
Fastelavn Matt. 3,13-17
Løjt kl. 14.00
Børnegudstjeneste
Genner kl. 10.30
Børnegudstjeneste
Anette Jensen

Tyske gudstjenester
i Løjt
Juleaften den 24. december
kl. 13.45
Søndag den 10. januar
kl. 10.30
Søndag den 14. februar
kl. 10.30
Søndag den 14. marts
kl. 10.30

