Kirke & Sogn
Genner - Løjt pastorat
SOGNEPRÆSTER

GENNER KIRKE

GENNER MENIGHEDSRÅD

Ane7e Jensen
Storegade 2 A, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Mobil 5185 6512
aneje@km.dk

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

Formand: Erik Berg
Vesterto% 5
Tlf. 2327 9721
genvan@mail.tele.dk

Di7e Sjelborg-Pedersen
Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Mobil 51 85 65 13
dis@km.dk

Tysk Frimenighedspræst
Marn Wi7e, tlf. 7458 2313

Gravermedhjælper:
Hans Jørgen Barsøe
Tlf. 2440 6616
Organist: Kirsten Borella
Tlf. 6120 1854
kbc@km.dk
Kirkesanger: Christa Lauridsen
Tlf. 5369 8657
clauridsen@webspeed.dk

Kasserer: Jan Nielsen
Vesterballe 3
tlf. 4042 5694
Kirkeværge: Inger Schäfer
Kokhaven 14
tlf. 7469 8477
Kontaktperson: Anine Kirk Todsen
Sønderballevej 5
tlf. 5099 2935
Menigt medlem: Erik Vogensen
Kirkevænget 8
Tlf. 2427 0089

Prak ske oplysninger
Kirkebilen
DANTAXI, Tlf. 7025 2525
Kirkebilen er gras og skal beslles
dagen før brug senest kl. 12.00.
Det skal oplyses at det drejer sig om
kørsel l kirken og det er gras.

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

Kirkebogen Genner
Dåb
Willads Karl Krause Mortensen
Vielse
Helle og Brian Nissen Nielsen

Mandag er kirkepersonalets fridag

Begravelse/Bisæ*else
Allan Jensen Nissen

Se mere info om kirkelivet

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

www.gennersogn.dk
www.loejtsogn.dk
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GUDSTJENESTER
Genner - Løjt
Maj

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 17. maj

5.s.e. påske

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Torsdag, 21. maj

Kris Himmelfartsdag Luk. 24,46-53

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 24. maj

6. s.e. påske Joh. 17,20-3+

Ingen

10.30 A.J. Kirkekaﬀe

Søndag, 31. maj

Pinsedag Joh. 14,15+21

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Mandag, 1. juni

Anden Pinsedag Joh 6,44-51

10.00 Frilu%sgudstjeneste Genner Kirkegård A.J.

Søndag, 7. juni

Trinitas Søndag Ma7. 28,16-20

9.00 Kirkevandring med start i Løjt Kirke A.J. og A.B.D.

Søndag, 14. juni

1.s.e.trin. Luk 12,13-21

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 21. juni

2.s.e.trin Luk. 14,25-35

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 28. juni

3.s.e.trin Luk 15,11-32

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 5. juli

4.s.e.trin. Ma7. 5,43-48

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 12. juli

5. s.e.trin. Ma7. 16,13-26

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag, 19. juli

6. s.e.trin. Ma7. 19,16-26

Ingen

10.30 A.J.

Søndag, 26. juli

7. s.e.trin. Ma7. 10,24-31

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag, 2. August

8.s.e.trin. Ma7. 7,22-29

Ingen

10.30 B.H.

Søndag, 9. august

9.s.e. trin. Luk. 12,32-48 eller Luk. 18,1-8

10.30. D. S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 16. august

10.s.e. trin. Ma7. 11,16,24

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, 23. august

11.s.e.trin. Luk 7,36-50

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 30. august

12.s.e.trin. Ma7. 12,31-42

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 6. september

13.s.e.trin. Ma7. 20,20-28

10.00 Konﬁrmaon A.J.

10.00 Konﬁrmaon D.S.-P.

Søndag, 13. september

14. s. e. trin. Joh. 5,1-15

Juni

Juli

August

September
10.00 Konﬁrmaon D.S.-P.

Hvor der står ”Ingen” henvises l nabosognene.

Forbehold for ændringer på grund af Corona. Se hjemmesiden, Facebook eller opslag ved kirken
SAMTALE

VIELSE

Sognepræsten står ald l 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 a%ales telefonisk. Når parret har fremskaﬀet
en prøvelsesa7est (fås på folkeregistret i bopælskommunen og den
må højest være ﬁre måneder gammel på bryllupsdagen), medbringes den l en samtale, hvor vi gennemgår ritualet og vælger salmer. Der skal vælges to bryllupsvidner. Man kan ikke blive viet på
højhelligdagene.

DÅB
Tid og sted for dåben a%ales telefonisk, og der a%ales også et møde i hjemmet, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navnea7est fra personregistret,
inden det kan døbes. Der skal være mindst to faddere ved dåben.
Faddere skal være døbt og have nået konﬁrmaonsalderen.
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BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Dødsfald skal inden 48 mer anmeldes l sognepræsten i det sogn,
hvor afdøde havde bopæl. Sædvane er, at en bedemand kontaktes,
som ordner papirerne og andre prakske ng. Bedemanden eller
familien kontakter så præsten om d og sted for begravelsen/
bisæ7elsen

Open Air Gudstjeneste
2. Pinsedag kl. 10.00
på Genner Kirkegård
Kirkekaﬀe
Husk stol
Genner og Løjt Menighedsråd

Kirkevandring – søndag den 7. juni
Tradionen tro, er der igen kirkevandring mellem kirkerne i
Løjt, Genner og Øster Løgum. I år starter vi i Løjt kirke kl. 9,
hvor vi e%er en kort andagt sender deltagerne afsted holdvis e%er de gældende retningslinjer mod Genner gennem
Rundemølle, hvor der bliver en lille pause.
Vi fortsæ7er mod Genner Kirke, hvor der bliver budt på
frokost. E%er at depoterne er blevet fyldt op, fortsæ7er vi
mod Øster Løgum Kirke hvor vi slu7er dagen med andagt
og kaﬀe ca. kl. 15.

Konfirmander i Genner Kirke 2020
den 6. september kl. 10
Anne-Marie Soll Schmidt, Overtoften 32, Genner
Kristoffer Bak Schallert, Nørreskovvej 18, Genner
Sune Kramme Bundgaard, Kokhaven 39, Genner
Alberte Eis Buczek Schmidt, Nørreskovvej 10, Genner
Tobias Petersen, Vestertoft 10, Genner
Line Prinds Lübeck Larsen, Kromai 29, Løjt Kirkeby
Lukas Pustelnik Schmidt, Enghaven 16, Genner
Mai Günther Andersen, Genner Bygade 66A, Genner

Sigurd Barre*
Hvis alt går vel kommer han l

Genner Hallen
onsdag den 23. september kl. 17.00
Force majeure kan være billetnet – Corona etc.
men mere i næste blad.
Genner og Løjt Menighedsråd

Babysalmesang og minikonﬁrmander i
Løjt-Genner pastorat

Alle er meget velkomne.
Der vil være transport med bus fra Genner og Øster Løgum
l Løjt om morgenen, og den anden vej om e%ermiddagen
e%er kaﬀe i Øster Løgum. Også her vil de gældende retningslinjer blive overholdt.

Som følge af disse uvante og uforudsigelige der, har vi
valgt at udsæ7e sommerens babysalmesang, og ligeledes
venter vi med at planlægge e%erårets minikonﬁrmander.
Vi håber på, at vi snart ved mere, og kan fastlægge nogle
datoer e%er sommerferien. Find mere info i næste blad,
der udkommer i løbet af august.

Tilmelding sker l Erik Berg på telefon 23279721
eller mail genvan@mail.tele.dk

Ved sognepræst DiAe Sjelborg-Pedersen

Deltagelse er som ald gras.

KIRKEBAKKEN
Vi har undersøgt forholdene angående
fast belægning på kirkebakken for bl.a.
kørestolsbrugere m.m. Det er desværre
ikke muligt, da sgningen vil blive for
stejl % vis.
Man er ald velkommen l at køre op l
kirken, l kirkelige handlinger og når
man skal besøge kirkegården. Der er et
skilt i informaonsboksen med teksten:
Kørsel lladt for
alle med særlige grunde
(rollator, handicap m.v.)
Man er også ald velkommen l og beslle kirketaxaen.

Nye urnegravsteder
Der er etableret nye urnegravsteder på kirkegården.
Øverste s på nordsiden
af kirken.
Der er plads l 2 urner
som almindeligt urnegravsted.
Mulighed for beplantning og grandækning.

Genner Menighedsråd og personale
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Påske i en coronatid
Ved sognepræst
Ditte Sjelborg-Pedersen
Når dette blad rammer postkasserne rundt om i Genner
sogn, håber jeg, at vi måske
ved noget, som jeg ikke ved nu,
mens denne artikel bliver skrevet. Jeg håber, at vi så småt kan
ane et samfund, der forsigtigt
åbner op igen.
Og med vores optimistiske
gudstjenesteplan i dette blad,
håber jeg også, at vi snart kan
mødes igen. Naturligvis for en tid, under andre forhold end
hvad vi er vant til, men trods alt samlet til en gudstjeneste.
Vi kan alle blive enige om hvilken mærkelig tid vi står i. Selv
de ældre rundt om i sognet, som jeg har talt med - dem der
husker en barndom i krigstiden - fortæller, at dette er noget
helt andet.
Det er så uvant for os, at vi skal holde afstand, når vi går
ture og handler ind, at vi skal spritte og vaske hænder konstant, men nok allermest, at vi skal holde os helt væk fra
ældre og syge.
Vores hverdag såvel som vores festdage er forandret.
Og de seneste mange uger har ikke været nemme – uger
hvor frygten for at blive ramt af denne sygdom har siddet i
baghovedet på de fleste af os. Frygten for at miste en af
vore kære. Frygten for at miste vores arbejde. Og længe
planlagte fødselsdage og fester er blevet aflyst, og sommeren ser meget anderledes ud, end nogle af os havde regnet
med.
I dette blad skulle der have været billeder af årets konfirmander. Måske ville vi også i bladet have haft et billede fra
en af vores påskegudstjenester, og i kirkebogen skulle der
have stået flere navne på dåbsbørn og brudepar. Men sådan
skulle det ikke være.
Vi her ved kirken har som alle andre i samfundet også kunnet mærke de mange restriktioner, der har været som følge
på Corona-virussens komme til Danmark. I nu mere end 1 ½
måned har vi måtte holde lukket for gudstjenester, koncerter og foredrag og vi har måtte skære voldsomt ned i antallet af deltagere til både vielser, dåb, begravelser og bisættelser. Det har ikke været nemt for hverken os eller for jer,
der har haft behov for kirken.
Jeg savner og længes som så mange andre efter den almindelige hverdag. En rutine. Jeg savner jer jeg normalt omgås.
Og så savner jeg at holde gudstjeneste. Jeg savner at stå
foran alteret eller prædikestolen og læse op, at knæle ved
alterbordet, og synge sammen med menigheden. Og det var
et savn og en længsel der for mig blev så tydeligt særligt i
påskedagene; den største højtid på kirkeåret, hvor vi er
mange der samles i kirkerne.
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Det er i dagene, hvor vi mindes Jesu død, og fejrer, at Gud
væltede stenen fra graven og lod sin søn genopstå og derved banede den vej vi alle skal gå. Alt blev forandret denne
påskedag. Det er, hvad vi hvert år til påske, fejrer i kirker
verden over.
Og selvom at det i år var en noget anden fejring, end vi er
vant til, synes jeg, at vi sammen beviste, at kirken er mere
end en bygning af sten. Vi er sammen de levende stene, som
vi synger det med Grundtvig. Kirken er os mennesker, der er
fælles om evangeliet. Og den kirke var ikke lukket i påsken.
Den er aldrig lukket. Påskens budskab lød til os i påskedagene, og de lyder også til os den dag i dag.

Det bliver godt igen.
Efter mørket kommer lyset. Det er ikke altid lige til at se; til
tider kan det se mørkt og uoverskueligt ud. Men efter selv
den mørkeste nat bliver det morgen og dag igen.

Når vi engang ser tilbage på denne mærkelige tid, tror jeg,
at vi er mange, der vil huske en tid præget af afsavn, frygt og
bekymring. Men jeg tror også på, at vi vil se tilbage på en tid
med mange lyspunkter. En tid hvor vores fællesskab og sammenhold har vist sin styrke. Vi står sammen i det her.
Vi viser at de udfordringer,
som vi står i, er vi ikke alene
om – dem er vi derimod fælles
om. Og her i fællesskabet finder vi modet til at stå imod
det, der skræmmer os. Det
hjælper os med at bibeholde
håbet og til at holde modet
oppe, indtil vi igen kan være sammen.
Vi havde ikke mulighed for til at fejre påskens begivenheder
sammen i Genner kirke. Men Påske bliver det altid uanset!
Det bliver godt igen.

Vig g informa on:
Når vi igen får lov l at åbne dørene op for kirken og
gudstjeneste bliver det givetvis under andre forhold,
end hvad vi er vant l. Vi følger naturligvis de gældende
retningslinjer, der er udstukket fra kirkeministeriet.
På nuværende dspunkt ved vi ikke hvilke arrangementer vi må ændre eller aﬂyse. Men vi vil gøre hvad vi kan
for at informere om nye forholdsregler og bestemmelser på hjemmesiden, på Facebook og ved kirkedøren.
Og ellers er man som ald, velkommen l at kontakte
en af os præster.
Ved sognepræst Di7e Sjelborg-Pedersen
Den 29. april 2020

