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KIRKEBLADET
FOR LØJT SOGN

Foto: K. Christensen
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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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Bagsiden:
Gudstjenesteliste

Sognepræst:
Ditte Sjelborg-Pedersen, Løjt Nørregade 8
Tlf. 7461 7519, mobil 5185 6513, e-mail: dis@km.dk
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
Haderslevvej 362, Bodum
Tlf. 7366 2120
e-mail: kirstinemdb@gmail.com

Menighedsrådets formand:
Anna Cecillie Lildholdt Madsen, Barsøvej 134,
Mobil 2094 8717, e-mail: acne.madsen@gmail.com

Tysk frimenighedspræst:
Martin Witte, Tlf. 7458 2313. Mail wilstrup@kirche.dk

Kirkegårdsleder og kirketjener:
Leif Nissen
Kontor: Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby
Tlf. 7461 8315, e-mail: loejtkirke@mail.dk
Bedst mandag-fredag kl. 9.30-10.30
Privat: Kromai 78, Løjt Kirkeby

Kirkebladet:
Marianne Bork Steffensen (ansvarshavende),
Anette Jensen, 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
Vi står med den ene fod godt på vej ind i
den første forårsmåned med små løgblomster piblende op af jorden over alt. De minder med deres dejlige farver os om, at varmere dage er på vej.
Her i Løjt er konfirmanderne snart klar til
deres store dag, hvor de giver deres eget ja
til dåbens ord. Et stort og hjerteligt tillykke
til jer alle skal lyde herfra. Jeg havde den
fornøjelse at møde alle til konfirmandlejren
i efteråret, et skønt døgn med herlige, unge
mennesker!
I løbet af foråret regner vi med at få ansat
en ny kirkemusiker/kirke- og kulturmedarbejder, som skal varetage organistarbejdet
i Genner Kirke samt andre opgaver for vore
præster i Løjt-Genner Pastorat. Det forventer vi at kunne fortælle mere om i næste
nummer af kirkebladet.
Som noget nyt vil menighedsrådet i foråret invitere til sognemøde – søndag, den
18. marts, samtidig med kirkekaffen efter
gudstjenesten. Her vil vi fortælle om konkrete planer for arbejdet ved kirken i år og
om ideer for kirkelivet i Løjt samt om frem-

tidsplaner for de næste år. Menighedsrådet
vil også gerne høre ideer og kommentarer
fra kirkegængerne.
Lige i øjeblikket arbejdes på højtryk for at
få varmen i kirken til at fungere igen, så kirkegængerne ikke risikerer at få brandmærker på støvlerne den ene dag og at skulle
sidde og fryse den næste dag, hvis varmeanlægget ikke starter. Så tag en ekstra trøje
på og følg med på vores hjemmeside, loejtsogn.dk, hvor vi vil skrive om forløbet. I løbet af året vil hele anlægget blive renoveret,
hvilket har været tiltrængt gennem længere
tid. Det vil betyde, at vi bliver nødt til at lukke kirken nogle dage, så håndværkerne kan
arbejde. Vi vil orientere, så snart det er muligt på hjemmesiden og i informationsskabet ved kirken. En stor tak skal lyde til vore
dygtige medarbejdere, der gør alt, hvad de
kan for at få varme i kirken trods anlæggets
drilske opførsel.
Glædeligt forår – som vi også fejrer med
en forårskoncert i kirken den 24. april, klokken 19.

KIRKEGÅRDSVANDRING
Det var en stor succes med mange deltagere,
da Løjt Sogns menighedsråd sidste sommer
inviterede til kirkegårdsvandring på kirkegården på Skovbyvej i Løjt. Derfor inviteres til
endnu en kirkegårdsvandring – onsdag, den
13. juni, klokken 19. Erling Læbel Madsen,
lokalhistoriker, kirkeværge og medlem af menighedsrådet, viser rundt og fortæller nogle
af de slægtshistorier, der gemmer sig bag
gravstenene. Efter en kop kaffe fortsætter vi
til den gamle kirkegård ved kirken.
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Spejderne bringer dit kirkeblad
Af Kirsten L. H. Christensen
Det er spejderne, der gør det. Når du kan
sidde med dette kirkeblad i hånden, hvad
enten du bor i Løjt Kirkeby, i Nørby, i Dyrhave, i Bodum eller Loddenhøj eller et andet
sted i Løjt Sogn, ja, så er det Løjt Spejdernes fortjeneste.
Hvert eneste hus, hver eneste bolig kommer de til fire gange om året – de fire gange,
hvor Løjt Sogns kirkeblad udkommer.
Hvad kræver det egentlig for spejderne
for at kunne klare uddelingen? Mette Grøn
fra KFUM-spejderne forklarer:

– Uddelingen er fordelt på 11 ruter. På
ruterne i Løjt Kirkeby er der flere adresser,
omkring et par hundrede, end på andre
ruter, hvor der til gengæld er længere mellem husene. Vi har brug for i alt 25-30 for
at komme hele vejen rundt. På flere ruter er
det hele familier, der hjælpes ad, siger hun.
Det lokalkendskab, som spejderne opbygger så at sige hen ad vejen, betyder meget.
– Når først vi ved og kan huske, hvor postkasserne er, går det hurtigere, og derfor vil

I familien Paulsen er det ofte en familieaktivitet at omdele kirkebladet. Her er mor Jytte og
datter Mette på vej. Også på bladets forside ses Mette på vej. (Foto: K. Christensen).
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omdelerne helst have de samme ruter hver
gang, forklarer Mette Grøn.
Tidligere omdelte Løjt Spejderne sammen
med kirkebladet også Løjt Idrætsforenings
blad, men det udkommer ikke længere.
Idrætsforeningens information foregår via
internettet.
– Hvis der er nogle, der har brug for at få
materiale bragt ud de fire gange om året,
kan vi mod betaling tage det med også, siger Mette Grøn.
Den betaling, som Løjt Spejderne får af
Løjt Sogns menighedsråd for omdelingen af
kirkebladet, 2500 kroner pr. gang, har stor
betydning i det daglige spejderarbejde.
– Betalingen er noget, vi regner med i vores budget, og det er derfor, vi kan have så
lækkert et aktivitetsområde omkring spejderhuset på Mosevej. Den betyder også,
at vi kan lave bedre aktiviteter for børnene,
siger Mette Grøn.

KIRKEKAFFE
EFTER
GUDSTJENESTEN
Alle er hjerteligt velkomne til kirkekaffe
efter gudstjenesten disse søndage:
Løjt:
Søndag, den 18. marts
Søndag, den 22. april
Søndag, den 27. maj
Genner:
Søndag, den 25. marts
Fredag, den 27. april (Store bededag)
Mandag, den 21. maj (På Kalvø)
Vel mødt!

5

Kultur og kristendom
Foredragsrække om kunst i krydsfeltet mellem
religion og billedkunst
Af sognepræst Anette Jensen
Vi lever i en kulturkristen tid, hvor kirke og
kristendom ikke længere er en selvfølge. Alligevel er der en større åbenhed end tidligere blandt moderne mennesker, en nysgerrighed og interesse for, hvad religion, kirke
og kristendom kan bidrage med.
I 2017 har vi i Aabenraa Provsti markeret
500-året for reformationen med en foredragsrække på biblioteket. Det blev en succes, som vi gerne vil fortsætte. Fra marts
2018 bliver det kunsten, som vil inspirere til
en række oplæg med eksistentielt indhold.
Otte præster og kunsthistorikere har udvalgt værker fra Kunstmuseet Brundlund
Slots samlinger, som de vil tale ud fra. Der
bliver tale om otte mandage i 2018, hvor
oplægsholderne lader sig inspirere af billedsprogets eventyrlige kraft. Forårets program
ser således ud:

Jes Schrøder – Sorgrejse Kosovo

12. marts: Sognepræst og provst i
Aabenraa Provsti
Kirsten Sønderby:
Den blinde
af Jes Jacobsen
9. april:

Formidlingschef, Museum
Sønderjylland Katrine Kampe:
Brødet
af Jeppe Madsen-Olsen

Tidspunkt: Kl. 16.30 – 17.15
Sted: Kunstmuseet Brundlund Slot,
Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa.
Pris: 40 kr. pr. foredrag
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7. maj:

Sognepræst i Løjt-Genner
Pastorat Anette Jensen:
Sorgrejse Kozovo
af Jes Schrøder

4. juni:

Sognepræst i Nørre Aaby
Bent Andreasen:
Dømmer ikke
af Jeppe Madsen-Ohlsen

PÅSKE
Af sognepræst Anette Jensen
Erantissen er Johansens yndlingsblomst.
Den kommer op af næsten frostsprungen
jord. Den lille solgyldne blomst har overlevet vinterens mørke og kulde, og derfor er
den for Johansen også et vidnesbyrd om
Vorherres tro på os. Den er et tegn på liv,
opstandelse og håb, siger han videre i salmen, som har fire vers. Erantissen peger
frem mod påske, som også er liv, opstandelse og håb.
I påskedagene gennemleves den sidste
uge i Jesu liv i gudstjenesterne gennem
bibeltekster, salmer og musik. Ugens begivenheder spænder fra fællesskabet om
nadveren, sorgen over Jesu lidelse og død
– til glæden over, at han opstod fra de døde.
Til den ufattelige historie om, at kvinderne
fandt graven tom, da de påskemorgen ville
salve den døde Jesus. Han var der ikke.
Kvinderne havde ikke set ham gå ud af graven, der var ingen vidner, men der er alligevel sket noget de første påskedage, for efterhånden går det op for både kvinderne og
disciplene, at når Kristus ikke var i graven,
så var det, fordi han havde sprængt dødens
rammer. Så var han levende, så levede hans
budskab, så var det hele ikke forgæves, så
var Hans kærlighed endnu til.
Som erantissen strider sig vej gennem den
frosne jord, sådan overvandt Kristus også
døden. Det var kvindernes, disciplenes og
de første kristnes tro og overbevisning. Det
måtte de fortælle videre. Og fra dem fór rygtet om opstandelsen over den vide verden
lige op til vort land og Løjt og Genner sogne,
sådan at medmenneskeligheden og håbet
også er del af vort liv.

På vores nordlige halvkugle falder forår og
påske sammen. Hvilket heldigt sammenfald! Det har mange salmedigtere sat i både
ord og musik.
Rundt omkring os begynder det at spire,
naturen vækkes til live igen. Den første forårsblomst, der strider sig gennem vinteren,
er erantissen. Den står der tidligt med sin
lysende gule farve. Den vidner om liv og lys,
at foråret er ved at indfinde sig, og at påsken nærmer sig.
Den tidligere biskop Johannes Johansen,
som også var salmedigter, ser erantissen
som et opstandelsestegn, som et forvarsel
om påsken. Han har da også skrevet en påskesalme om den. Første vers lyder sådan:

Erantis, du har dig møjsommelig stridt
igennem al frost og al isnende hvidt,
sagtmodig, forvorpen
du sønderbrød skorpen,
du særeste blanding af tvivl og trods,
du ser gennemtrængende solglad på os.

Glædelig påske!
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FORÅRSKONCERT
I LØJT KIRKE
Tirsdag, den 24. april, klokken 19.00
indbyder Løjt Sogns menighedsråd i
samarbejde med Aabenraa Musikskole
til forårskoncert i Løjt Kirke.
Elever og lærere fra musikskolen
fremfører et repertoire, der matcher
kirke og kirkerum. Strygerensemble,
folkemusikgruppe samt solister på
både stryger- og
blæseinstrumenter
medvirker i
koncerten.
Der er gratis
adgang, og
alle er
velkomne.

PENSIONIST
GUDSTJENESTE
Onsdag, den 2. maj,
kl. 14.30
Løjt Sogns Pensionistforening inviterer
til pensionistgudstjeneste i Løjt Kirke.
Efter gudstjenesten byder Løjt Sogns
menighedsråd på kaffe og kage i konfirmandhuset.
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SOGNEPRÆST HAR FÅET KONTOR
Anette Jensen, der i et par måneder har været i gang med arbejdet som sognepræst i
Løjt-Genner Pastorat, har netop fået et kontor. Det ligger på adressen Løjt Storegade
2 A – et stenkast fra kirken. Her kan mennesker i Løjt og Genner sogne, der har brug
for at tale med Anette Jensen, træffe hende
efter aftale.

– Kontoret er mit faste tilholdssted i forbindelse med mit arbejde i de to sogne. Her
glæder jeg mig til at kunne møde dem, der
gerne vil tale med mig. Jeg kommer også
gerne ud på besøg hos folk, hvis de hellere
ønsker det, siger Anette Jensen.
Sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen har
fortsat kontor i præstegården på Løjt Nørregade 8, hvor hun kan træffes efter aftale.

Sognepræst i Løjt-Genner Pastorat Anette Jensens præstekontor ligger på adressen Løjt
Storegade 2 A i Løjt Kirkeby. Foto: Christian Christensen
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BØRN
I LANGE BANER I KIRKE
Igen i ugerne op til julen 2017 var hundredvis af store og små børn i kirke i Løjt, hvor
sognepræsterne Ditte Sjelborg-Pedersen
og Anette Jensen tog imod dem. Små og
mindre børn fra kommunal og privat dagple-

je og små og store fra Løjt Børnehus ledsaget af voksne sang julen ind og hørte julens
budskab. Og fra Løjt Skole kom eleverne ad
to omgange i lange rækker til kirken. (Foto:
K. Christensen).
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NYT FRA DEN TYSKE MENIGHED
Af Martin Witte og Uta Boemke
”Gud siger: Den, der tørster, vil jeg give af
kilden med livets vand for intet”.
Johannes’ Åbenbaring 21,6 er årsløsen
for 2018. Men hvor kommer det fra?
Herrnhuter Brødremenigheden er kendt
på grund af byen Christiansfeld, som blev
grundlagt af denne kristne menighed. Hvert
år siden den første udgave fra 1888 er der
udkommet en lille bog med løsensord. Løsensordene udtrækkes i Herrnhut (”Herrens
hat”) i den tyske delstat Sachsen. Løsensbogen udgives på godt 40 sprog og læses
i hele verden. I Danmark udgives den af
Brødremenighedens Danske Mission i Christiansfeld og indeholder et løsensord til hver
dag fra Det Gamle Testamente og en læretekst fra Det Nye Testamente. Der er også et
vers fra salmebogen til hver dag.
Bibelordene giver anledning til korte refleksioner ved dagens begyndelse eller
slutning, eller når vi har brug for trøst og
opmuntring. Tidligere kirkeminister Bertel
Haarder sagde: ”Løsensbogens grundlæggende tanke om, at en udvalgt bibeltekst
kan danne baggrund for meningsfulde samtaler i dagens løb, er helt i tråd med den

luthersk-grundtvigske arv. Hver enkelt kan
tilegne sig Ordet uden et præsteskabs oversættelse.«
Udover daglige tekster trækkes også et
årsløsen. Det gav anledning til at starte vores
menighedseftermiddag med emnet ”Livets
kilder”, der blev indledt med en herrnhutisk
salme ”Herz und Herz vereint zusammen”
og et ord af kirkefader Augustin: ”Sjælen
næres af det vi glæder os over,” efterfulgt
af en intens samtale om det, der giver mening i livet i sorg og glæde og „slukker tørsten“. Fortællingen om en gammel brønd
på en gård afrundede eftermiddagen. Hvis
brønden ikke bliver brugt, udtørrer den. Det
minder dette årsløsen os om. Lad os lade
os ledsage af Guds ord året igennem: „Den,
der tørster, vil jeg give af kilden med livets
vand for intet.“
Vore menighedsmøder – alle klokken 16:
Onsdag, den 21. februar (flyttet fra den
14. februar): Tysk mindretal og menighed i
Sydsverige. Onsdag, den 21. marts: Passion Kristi. Onsdag, den 18. april: Biblens
historie. Onsdag, den 16. maj: ”Der Mai ist
gekommen” – vi synger folkeviser.

SOGNEMØDE OG KIRKEKAFFE
18. MARTS EFTER GUDSTJENESTEN
Når der den 18. marts efter gudstjenesten,
som finder sted klokken 10.30, er kirkekaffe
i konfirmandhuset, holdes også et åbent
sognemøde, et møde, der holdes en gang
om året. Her fortæller menighedsrådet om,

hvad der er arbejdet med det seneste års
tid, og hvad der lige nu arbejdes med og er
planer om for de kommende år. Alle er velkomne til at stille spørgsmål og til at komme
med forslag.
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KONFIRMATION I LØJT KIRKE
Konfirmander ved Anette Jensen
søndag, den 8. april, kl. 10.00:
Christian Munk Kjærgård, Løjt Nørregade 17, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Dominic-Tjalfe Hansen, Løjt Storegade 6 C, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Jacob Mandrup Wind Kristensen, Højgadeforte 22, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Laurine Kok Norn, Dyrhave 1, 6200 Aabenraa.
Magnus Christian Nissen, Margrethegårdsvej 19, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Mia Wortmann Lauritzen, Lyngslet 8, Bodum, 6200 Aabenraa.
Peter Seibt Thykjær, Barsøvænget 54, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Alexander Sakchai Jensen, Hedeløkke 1, Bodum, 6200 Aabenraa.
Freya Lykke Thorsted Bonnichsen, Mosevej 11, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Kasper Aschlund Eriksen, Haderslevej 462, Nørby, 6200 Aabenraa.
Lucca Linea Leifs, Barsmark Bygade 145, 6200 Aabenraa.
Lukas Gundlach Holm, Skarrevvej 2, Løjt Skovby, 6200 Aabenraa.
Mie Kildegaard, Barsøvænget 30, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Noa Warming-Jensen, Barsmark Bygade 178, 6200 Aabenraa.
Sofie Thiemer Olsen, Kromai 80 A, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Valdemar Rasztar-Vest, Vesterballevej 3, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Aurora Kjerstine Agerbo Thiemer, Strandvej 10, 6340 Kruså.
Andreas Rossen Østergaard, Barsøvænget 36, LøjtKirkeby, 6200 Aabenraa.
Malou Lindegaard Krag, Rundemøllevej 2, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Mikkel Laurids Bagger Sørensen, Løjt Søndervang 33, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Mille Marie Toft Larsen, Løjt Nørregade 39, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Niklas Heisel Jensen, Nørretoft 37, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Peter Krag, Løjt Søndervang 13, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Sarah Thomsen, Brunbjergparken 87, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Sofie Seemann Clasen-Nyqvist, Løjt Nørrevang 23, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Rasmus Christian Nissen, Margrethegårdsvej 19, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Ida Oubæk Boysen, Løjt Bjerggade 6, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.

Konfirmander ved Ditte Sjelborg-Pedersen
søndag, den 15. april, kl. 10.00:
Tobias Nikolaj Würtzen Oliver, Lundsbjerg Møllevej 36, 6200 Aabenraa.
Camilla Lorenzen, Brunbjergparken 37, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Emil Barsøe Spangtoft, Løjt Skolegade 22, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
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Emma Næsby Hansen, Brundbjergparken 103, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Frederik Puck , Barsøvænget 42, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Jakob Lund Andersen, Rundemøllevej 21, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Jonas Qvist Andersen, Brunbjergvej 70, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Louise Oxholm Lauritzen, Løjt Gildegade 1, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Mikkel Sommer Lund, Kromai 99, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Rikke Calløe Kristensen, Mosevej 25, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Anja Inkeri Fabricius Olsen, Brunbjergvej 23, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Christopher Enemark Christensen, Brunbjergparken 107, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Ella Zeberg Sørensen, Løjt Skolegade 30, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Emil Sommer Lund, Kromai 99, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Emma Marie Vinther Nissen, Vesterballe 22, Genner, 6230 Rødekro.
Nanna Enemark Damgaard, Brunbjergvej 6, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Vitus Essendrop Kühl, Brunbjergvej 9, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Andreas Frydensbjerg Jakobsen, Tøndervej 217 st., 6200 Aabenraa.
Casper Paulsen, Kromai 115, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Kristina Cassandra Sison, Barsmark Bygade 218, 6200 Aabenraa.
Magnus Beck Nielsen, Vester Hessel 9, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Mathilde Kejser Oubæk, Brunbjergvej 62 A, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.
Rasmus Jørgensen, Brunbjergvej 79, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.

Telegrammer og gaver kan afleveres i Konfirmandhuset, hvor medlemmer af menighedsrådet står parat til at tage imod mellem kl. 9.00 og 11.00.

Sådan er posterne fordelt
LØJT MENIGHEDSRÅD
Madsen, kontaktperson Torben Hansen,
kasserer Christian Paulsen og sekretær Kirsten L. H. Christensen. Med i rådet er også
Christian Albert Claussen og Elin Clausen,
og suppleant er Henrik Waldemar.

Som indgang til det ny kirkeår, første søndag
i advent 2017, har menighedsrådet, som reglerne foreskriver, fordelt posterne i rådet. Alle
valg var enstemmige: Formand Anna Cecilie
Lildholdt Madsen, næstformand Marianne
Bork Steffensen, kirkeværge Erling Læbel
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SOGNEINDSAMLING
2018

Søndag, den 11. marts, gennemføres Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling –
også kaldet sogneindsamling. Også i Løjt
Sogn vil der gå et antal indsamlere, konfirmander og andre, fra dør til dør i tidsrummet kl. 11–13.
De indsamlede beløb går til mennesker
i nød ud fra princippet hjælp-til-selvhjælp
i fattige og katastroferamte lande – for eksempel: For 20 kroner kan Folkekirkens
Nødhjælp give en fattig familie en høne,
som sikrer mad og ekstra indkomst. For
175 kroner kan en familie få frø til en bæredygtig køkkenhave.
Hvis du har lyst til at være indsamler,
kan du melde dig hos medlem af menighedsrådet, Elin Clausen, tlf. 24 42 36 16.

DU KAN OGSÅ STØTTE
INDSAMLINGEN PÅ
MOBILEPAY 7913

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Når indsamlingen er slut, og pengene
talt op, er der gudstjeneste i kirken kl. 14.

KIRKEVANDRING
IGEN I ÅR

Igen i år er der chance for på én og samme
dag at besøge tre lokale kirker og samtidig
at gå en god, lang tur i smuk natur.
Årets kirkevandring arrangeret af menighedsrådene i Øster Løgum, Genner og Løjt
finder sted søndag, den 3. juni. Vandringen
begynder med andagt i Løjt Kirke klokken 9,
og derefter går turen ad lokale stier og veje
til Genner Kirke, hvor der spises frokost.
Vandringen fortsætter mod Øster Løgum
Kirke, hvor der sluttes med andagt og kaffe
og kage.
Der kører bus til Løjt fra Øster Løgum kl.
8.30 og fra Genner kl. 8.45. Samt fra Øster
Løgum til Løjt kl. 15.00.

Tilmelding senest 30. maj til:
Erik Berg på tlf.: 23 27 97 21 eller
mail: genvan@mail.tele.dk
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GRUNDLOVSMØDE
I DET GRØNNE

5. ju
ni,
kl. 1
6

På initiativ af Løjt Højskoleforening og
med Løjt Sogns menighedsråd som
medarrangør holdes i år for første
gang i mange år et udendørs grundlovsmøde i Løjt. Her kan alle være
med tirsdag, den 5. juni, klokken 16,
på den grønne plads ved siden af Løjt
Forsamlings- og Kulturhus.
Her holdes dagens tale af Stephan
Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), medlem af Sønderborg Byråd og af Region
Sønderjylland-Schleswigs kulturudvalg samt initiativtager til forsøget på
at gøre Sønderborg til Europæisk kulturhovedstad 2017.

Kirkens organist medvirker sammen
med Løjt Kirkebys Lillekor. Der kan
købes pølser, øl og sodavand.

KIRKEBOGEN
DØBTE

Kirstin Marie Hansen
Elle Ravn Dalsgaard Boy
Willy Aage Lauritzen
Ingrid Bruhn Knudsen
Sonja Hunderup Schrøder
Anna Kjær Madsen
Bent Gammelgaard Johansen
Bertram Alsen Rasmussen

Mikkel Ilg Simonsen
Laust Jacob Staugaard Weber
Sophie Niemann Reus

DØDE
Ursula Nissen
Ove Larsen
Olga Elise Møller
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GUDSTJENESTER
Februar

April

Maj

Marts

Mandag, den 2. april
Anden påskedag Joh 20,1-18
Løjt 9.00
Genner 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Torsdag, den 10. maj
Kristi Himmelfartsdag
Luk. 24,46-53
Løjt 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 8. april
1. s. e. påske Joh. 21,15-19
Løjt Konfirmation 10.00
Anette Jensen

Søndag, den 13. maj
6. s. e. påske Joh.17,20-26
Løjt 9.00
Genner 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

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

Søndag, den 4. marts
3. s i fasten Joh. 8,42-51
Løjt 10.30
Genner 9.00
Anette Jensen
Søndag, den 11. marts
Midfaste Joh 6,24-35(37)
Løjt 14.00
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag, den 18. marts
Maria Bebudelses dag Luk 1,46-55
Genner 9.00
Løjt 10.30 Kirkekaffe og
sognemøde
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag, den 25. marts
Palmesøndag Mark 14,3-9 eller
Joh. 12,1-16
Løjt 10.30
Genner 14.00 Kirkekaffe
Anette Jensen
Torsdag, den 29. marts
Skærtorsdag Joh. 13,1-15
Løjt 19.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Fredag, den 30. marts
Langfredag Luk. 23,26-49 eller
Joh. 19,17-37
Liturgisk gudstjeneste 10.30 Genner
Liturgisk gudstjeneste 14.00 Løjt

Søndag, den 1. april
Påskedag Matt. 28,1-8
Genner 9.00
Løjt 10.30
Anette Jensen

Søndag, den 15. april
2. s. e. påske Joh. 10,22-30
Løjt Konfirmation 10.00
Ditte Sjelborg-Pedersen
Søndag, den 22. april
3. s. e. påske Joh 14,1-11
Genner 9.00
Løjt 10.30 Kirkekaffe
Anette Jensen
Fredag, den 27. april
Bededag matt. 7,7-14
Løjt 9.00
Genner 10.30 Kirkekaffe
Anette Jensen
Søndag, den 29. april
4. s. e. påske Joh 8,28-36
Genner Konfirmation 10.00
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 6. maj
5. s. e. påske Joh 17,1-11
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen

Søndag, den 20. maj
Pinsedag Joh. 14,15-21
Genner 9.00
Løjt 10.30
Ditte Sjelborg-Pedersen
Mandag, den 21. maj
Anden pinsedag Joh. 6,44-51
Friluftsgudstjeneste på Kalvø 10.00
Kirkekaffe
Anette Jensen
Søndag, den 27. maj
Trinitatis søndag Matt. 28,16-20
Løjt 10.30 Kirkekaffe
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, den 20. marts kl. 14.30
Tirsdag, den 24. april kl. 14.30
Tirsdag, den 29. maj kl. 14.30
Tirsdag, den 26. juni kl. 14.30

Søndag, den 11. marts kl. 10.30
Søndag, den 1. april, kl. 10.00 – på Knivsbjerg
Påskefrokost
Søndag, den 13. maj, kl. 10.30
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