KIRKE OG SOGN
Genner-Løjt pastorat

Sognepræst:
Anette Jensen
Storegade 2 A, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Mobil 5185 6512
E-mail: aneje@km.dk
Ditte Sjelborg-Pedersen
Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Mobil 51 85 65 13
e-mail: dis@km.dk
Tysk Frimenighedspræst:
Martin Witte, tlf. 7458 2313
Organist:

GENNER KIRKE

LØJT SOGNS MENIGHEDSRÅD

Graver: Anne Andersen,
Tlf. 3051 6022.
E-mail: gennerkirke@mail.dk

Formand:
Anna Cecilie Lildholdt Madsen,
Tlf. 20948717,
acne.madsen@gmail.com

Gravermedhjælper:
Hans Jørgen Barsøe
Kirkesanger: Christa Lauridsen

GENNER MENIGHEDSRÅD

Næstformand:
Marianne Bork Steffensen,
Tlf. 22638096,
mariannebork@gmail.com

Formand: Erik Berg,
Vestertoft 5, Tlf. 2327 9721,
E-mail: genvan@mail.tele.dk

Kontaktperson: Torben Hansen,
Tlf. 91158149,
torbenanni87@gmail.com

Kasserer: Jan Nielsen,
Vesterballe 3, tlf. 4042 5694

Kirkeværge: Christian Albert Claussen,
Tlf. 20457578
chr.a.claussen@gmail.com

Kirkeværge: Inger Schäfer,
Kokhaven 14, tlf. 7469 8477
Kontaktperson: Anine Kirk Todsen
Sønderballevej 5, tlf. 5099 2935
Menig Medlem: Erik Vogensen,
Kirkevænget 8, Tlf. 2427 0089

Praktiske oplysninger Kirkebogen Genner

Kasserer: Christian Paulsen,
Tlf. 74618286 og 30708286,
fampaulsen@stofanet.dk
Menige medlemmer:
Elin Clausen,
Tlf. 24423616, eoge@os.dk
Henrik Waldemar,
henrikwaldemar1@gmail.com

Kirkebilen
DANTAXI, Tlf. 7025 2525
Kirkebilen er gratis og skal bestilles
dagen før brug senest kl. 12.00. Det
skal oplyses at det drejer sig om kørsel
til kirken og det er gratis.

Dåb
Anna Steimle Ravn-Nielsen

Kirkelig velsignelse
Andreas Lunderup Skøtt og
Marlene Skøtt

Kirkebakken
Alle med særlige grunde (alder, handicap, barnedåb m.v.) er velkomne til at
køre op til kirken i egen bil. Man er
også velkommen til at bestille kirkebilen, også selv om man er den eneste,
der skal med, og det kun er kirkebakken, man har svært ved at komme op
ad.

Begravelse/Bisættelse
Astrid Bruhn Fallesen
Johan Schmidt

Se mere info om kirkelivet

Mandag er kirkepersonalets fridag

www.gennersogn.dk

Kirkepersonalet holder fri om mandagen. Man kan naturligvis altid ringe og
indtale en besked på telefonsvareren
eller sende en mail, så vil man blive
kontaktet hurtigst muligt.

www.loejtsogn.dk
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GUDSTJENESTER
Genner—Løjt
September

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 8. september

12. s.e.trin. Mark. 7,31-37

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P

Søndag, 15. september 13. s.e.trin. Luk 10,23-37 Høstgudstjeneste Ingen

14.00 Aage Augustinus

søndag , 22. september 14. s.e.trin. Luk. 17,11-19

14.00 D.S.-P. Høstgudstjeneste

10.30 D.S.-P.

Søndag, 29. september 15. s.e.trin. Matt. 6,24-34

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Oktober
Søndag, 6. oktober

16. s.e.trin. Luk 7,11-17

9.00 A.J.

10.30 A.J.
Børnegudstjeneste

Søndag, 13. oktober

17. s.e.trin. Luk 14,1-11

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag, 20. oktober

18. s.e.trin. Matt. 22,34-46

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 27. oktober

19. s.e.trin. Mark. 2,1-12

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 3. november

Alle Helgens dag, Matt. 5,1-12

16.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 10. november

21. s.e.trin. Joh. 4,46-53

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 17. november

22. s.e.trin. Matt. 18,21-35

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 24. november

Sidste s. i kirkeåret. Matt. 25,31-46

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 1. december

1. s. advent Luk. 4,16-30

17.00 D.S.-P. Kirkens fødselsdag 10.30 D.S.-P.

Søndag, 8. december

2. s. advent Matt. 25,1-13

10.30 D.S.-P.

November

December
9.00 D.S.-P.

Hvor der står "ingen" henvises til nabosogne

SAMTALE

VIELSE

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

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.

Tid og sted for vielsen aftales telefonisk. Når parret har fremskaffet en
prøvelsesattest (fås på folkeregistret i
bopælskommunen og den må højest
være fire måneder gammel på bryllupsdagen), medbringes den til en
samtale, hvor vi gennemgår ritualet og
vælger salmer. Der skal vælges to bryllupsvidner. Man kan ikke blive viet på
højhelligdagene.

Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes
til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Sædvane er, at en
bedemand kontaktes, som ordner papirerne og andre praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter så
præsten om tid og sted for begravelsen/bisættelsen

DÅB
Tid og sted for dåben aftales telefonisk, og der aftales også et møde i
hjemmet, hvor præsten og forældrene
gennemgår dåbsritualet. Barnet skal
have en fødsels- og navneattest fra
personregistret, inden det kan døbes.
Der skal være mindst to faddere ved
dåben. Faddere skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.
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Kristendom og livsoplysning
V / sognepræst Anette Jensen
Det er nu to år siden, at Løjt og Genner sogne blev lagt sammen. Det
sker over alt i hele landet, at sogne
sammenlægges og omlægges. Årsagen er som regel, at folk flytter sig,
nogle sogne vokser og andre bliver
mindre.
Når den slags sker, er det vigtigt, at
man forsøger at skabe sammenhold
og fællesskab hen over sognegrænserne. Det har vi også forsøgt gennem fælles tiltag i Løjt og Genner,
bl.a. de fem sogneaftener om
Grundtvig, som afholdes på skift i
begge sogne. Tre sogneaftener er
afholdt i foråret – endda med meget
stort fremmøde, i snit har der været
over 70 deltagere – her i efteråret
slutter vi så med to nye aftener: en
sangaften i Løjt om Grundtvigs salmer og sange og en afsluttende aften i Genner kirke med titlen
”Grundtvig og kvinderne. En fortælling med musik og sange” (se omtale).
Hvorfor nu sætte fokus på Grundtvig? Det er der en god grund til, for
få danskere har haft så stor indflydelse på dansk kultur, skole- og kirkeliv som Grundtvig. Alle kender
hans navn, men mange kender måske ikke hans indflydelse, derfor
denne foredragsrække. Og tilslutningen til arrangementerne fortæller jo,
at der både er interesse for folkelige
foredrag og stor lyst til også at kende til denne dansker med den store
indflydelse. Det er ham, vi kan takke

for, at vi har højskoler, friskoler, forsamlingshuse og folkelige foredragsforeninger. Det er alt sammen resultat af Grundtvigs teologiske og folkelige idéer.
På den måde har han spillet en central rolle i spørgsmålet om folkeoplysning og dannelse. Og begge dele
har en befolkning til stadighed brug
for. Hvis vi skal sikre vores demokrati, så er der brug for et forum, hvor
vi kan lytte til oplysende foredrag,
debattere og diskutere med hinanden. Og jeg mener, at det er en væsentlig del af kirkens opgave at være
aktiv og deltagende netop i en sådan
folkeoplysning. Kristendom og folkeoplysning hører sammen, kan ikke
adskilles.
Grundtvig har et lyst menneskesyn.
Hvad er et menneske? spørger han
et sted. Med udgangspunkt i skabelsesberetningen i 1. Mosebog, når
han frem til, at mennesket er et endeligt væsen, som kan lade sig friste
og falde i det ondes vold. Adam og
Eva lod sig friste, men samtidig er de
skabt i Guds billede. Der er denne
dobbelthed. Nok kan mennesket
lade sig friste, men det er også anlagt for det evige. Der er nedlagt en
guddomsfunke i mennesket, det er
ikke totalt fordærvet ved syndefaldet. Mennesket er ifølge Grundtvig
”et guddommeligt eksperiment. Det
er ikke nogen abekat, men en mageløs, underfuld skabning, i hvem guddommelige kræfter skal kundgøre,
udvikle og klare sig gennem tusinde
slægter”.

Grundtvigs menneskesyn er altså
lyst, og mennesket skal oplyses og
oplæres, så de guddommelige tilbøjeligheder kan komme til deres ret
og udfolde sig til gavn for menneskeheden og samfundet. Med andre
ord: Mennesket skal oplyses, oplives, bibringes en almendannelse.
Alt dette leder frem til højskoletanken. Højskoler blev oprettet til stor
glæde for den almene befolkning.
Og typisk var det sådan, at de elever,
der havde været på højskole, drog
hjem og var særdeles aktive i deres
hjemsogne. Der blev oprettet valgmenigheder, friskoler og foredragsforeninger, og der blev bygget forsamlingshuse.
I dag er der stadig en 60-70 højskoler i Danmark, hvor unge dannes og
oplyses og gøres til aktive og modne
demokratiske samfundsborgere.
I Løjt og Genner sogne kan vi også
være aktive i denne proces. Lad os
fremover fortsat mødes til folkelige
foredrag, så vi oplyses og dannes og
får styrket fællesskabet hen over
sognegrænserne.
Vi kan altså mødes til endnu to
Grundtvig-aftener her i efteråret, og
jeg kan oplyse, at der allerede nu er
aktive planer for 2020, hvor vi på
tværs af de to sogne vil markere
genforeningen.

Information fra
Genner & Løjt pastorater
Vi har desværre måttet sige farvel til vores kirke & kulturmedarbejder Birgitte Parsig her i maj måned.
Stillingen som kulturmedarbejder og organist er opslået med slutdato for søgning den 5. august og vi håber på
at der er rigtig mange ansøgninger.
Indtil stillingen er besat, varetages musikken til de kirkelige handlinger af vikarer fra området.

Genner og Løjt Menighedsråd
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Lidt information fra kirkegården
På grund af tørken sidste sommer, er nogle af
gravstedshækkene gået ud. Vi har fjernet de tørre
hække, så der vil forekomme huller i gravstedshækkene, rundt på kirkegården.
Der vil blive plante nye i løbet af efteråret.
Hækkene vil blive klippet i løbet af efteråret.
Normalt har vi klippet dem maj/juni.
Man er altid velkommen til at rette henvendelse til
graveren om alt, hvad der vedrører ens gravsted
m.m.
Graveren
Årets konfirmander i Genner Kirke
Øverst fra venstre; Lukas Juhl Christensen, Christopher Sejr Nielsen, Nicklas Boerema Jensen, Hans Christian Meyer Woldemar.
Nederst fra venstre; Alberte Leen, Sognepræst Anette Jensen og
Emma Pötzsch.

Grundtvigs salmer
torsdag d. 12. september kl. 19.30 i
Konfirmandhuset i Løjt

Genner Kirke
den 10. oktober kl. 19.30
Grundtvig og kvinderne

v/ Ditte Sjelborg-Pedersen,
sognepræst og Ole Plauborg
Jensen, organist.
Grundtvig er den salmedigter, som har skrevet de fleste
salmer til vores salmebog.
Vi skal synge en række af
Grundtvigs salmer, og nogle
af de store kernesalmer vil
blive gennemgået, bl.a. Den
signede dag, Påskeblomst og
Nu falmer skoven. Vi skal
også synge et par af hans
højskolesange.

Genner kirke
Søndag den 22. september klokken 14.00

Høstgudstjeneste
Ditte Sjelborg-Pedersen
Kom og se vor
høstpyntede kirke.
Menighedsrådet

En fortælling med musik og sange
v / Else Mathiassen, fortæller, danser og tidligere
forstander for Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen,
pianist og Torben Lassen, trompetist og komponist.
Der er afslutningsreception i kirken
med lidt godt til ganen.
Genner & Løjt Menighedsråd

Allehelgensdag

Genner Kirke

Søndag d. 3. november er det Allehelgensdag,
og i Genner er der gudstjeneste kl. 16.00.

Gudstjeneste 1. december kl. 17.00
(1. søndag i advent)

På denne søndag mindes vi særligt de mennesker, som vi har
mistet siden sidste Allehelgen. Gennem salmer, bøn og prædiken
vil vi forsøge at sætte ord på, at det er svært at miste, men også
vigtigt at huske og erindre og
takke for det liv, der har været.
Fra prædikestolen vil navnene på
dem, vi har taget afsked med i
kirken eller kapellet blive læst op.
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I anledning af kirkens
fødselsdag serveres der
tarteletter og suppe i
forsamlingshuset
Menighedsrådet
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