Kirke & Sogn
Genner - Løjt pastorat
SOGNEPRÆSTER

GENNER KIRKE

GENNER MENIGHEDSRÅD

Anette 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
Vestertoft 5, Tlf. 2327 9721
genvan@mail.tele.dk

Gravermedhjælper:
Hans Jørgen Barsøe
Tlf. 2440 6616

Kasserer: Jan Nielsen
Vesterballe 3, tlf. 4042 5694

Organist: Kirsten Borella
Tlf. 6120 1854
kbc@km.dk

Kirkeværge: Inger Schäfer
Kokhaven 14, tlf. 7469 8477

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

Tysk Frimenighedspræst
Martin Witte, tlf. 7458 2313

Kirkesanger: Christa Lauridsen
clauridsen@webspeed.dk
Tlf. 5369 8657

Kontaktperson: Anine Kirk Todsen
Sønderballevej 5, tlf. 5099 2935
Menig medlem:
Desiree Boerema-Jensen
Enghaven 14, Tlf. 4278 1421
Sekretær: Gitte Bielefeldt
Tlf. 2916 0550
Træffes bedst: mandag til fredag
kl. 9.00-12.00
E-mail: gb@km.dk

Praktiske oplysninger
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.

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.

Kirkebogen Genner
Dåb
Rose My Nissen Nielsen
Vielse/velsignede
Helle og Brian Nissen Nielsen

Mandag er kirkepersonalets fridag

Begravelse/Bisættelse
Birthe Helene Sørensen
Erik Petersen

Se mere info om kirkelivet
www.gennersogn.dk
www.loejtsogn.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.
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GUDSTJENESTER
Genner - Løjt
November

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, den 15. nov.

23.s.e.trin. Mark 12,38-44

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 22. nov.

Sidste søndag i Kirkeåret Matt. 11,25-30

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag den 29. nov.

1.s i. advent Matt. 21,1-9

17.00 A.J. Kirkens fødselsdag 10.30 A.J.

Søndag, den 6. dec.

2. s. i advent Luk. 21,25-36

ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 13. dec.

3. s. i advent Matt. 11,2-10

16.00 D.S.-P. Ni læsninger

9.00 D.S.-P.

Søndag, den 20. dec.

4. s. i advent Joh. 1,19-28

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Torsdag, den 24. dec.

Juleaften Luk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25

13.30 og 14.45 og 16.30

Nærmere info på sognenes hjemmeside

Fredag, den 25. dec.

Juledag Luk. 2,1-14

15.00 D.S.-P.

10.30 A.J.

Lørdag, den 26. dec.

Anden Juledag Matt. 23,34-39

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 27. dec.

Julesøndag Luk 2,25-40

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Fredag, den 1. januar

Nytårsdag Matt 6,5-13

14.00 D.S.-P. Champagne og
kransekage

15.00 D.S.-P.

Søndag den 3. januar

Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12
eller Joh 8,12-20

Ingen

10.30 A.J.

Søndag den 10. januar

1.s.e.h.3 k. Luk.2,41-52 eller Mark 10,13-16 10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag den 17. januar

2.s.e.h 3 k. Joh. 2,1-11

Sangeftermiddag kl. 14.00

10.30 A.J.

Søndag den 24. januar

sidste s.e.h.3 k. Matt. 17,1-9

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag den 31. januar

Septuagisima Matt. 20,1-16

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Seksagesima Mark 4,1-20

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

December

Januar

Februar
Søndag den 7. februar

Søndag den 14. februar Fastelavn Matt. 3,13-17

10.30 A.J. Børnegudstjeneste 14.00 A.J. Børnegudstjeneste

Søndag den 21. februar 1.s i fasten Matt. 4,1-11

ingen

10.30 A.J.

Søndag den 28. februar 2.s. i fasten Matt. 15,21-28

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Marts
Søndag den 7. marts

3. s i fasten Luk. 11,14-28

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag den 14. marts

Midfaste Joh. 6,1-15

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag den 21. marts

Mariæ bebudelses dag Luk. 1,26-38

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag den 28. marts

Palmesøndag Matt. 21,1-9

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Hvor der står "ingen" henvises til nabosogne

SAMTALE

VIELSE

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.

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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BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
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

Diamantkonfirmation i Genner kirke
I forbindelse med høst– og familiegudstjenesten
den 27. september var der fire 60-års konfirmander.
På billedet ses:
Henry Schmidt Jørgen Søberg
Clara Jensen Kamma Schultz

Valgt til menighedsrådet blev:
Anine Kirk Todsen
Inger Schäfer
Desiree Boerema-Jensen
Jan Nielsen
Erik Berg
Stedfortræder:
Poul Stenderup
Erik Vogensen

Info fra Menighedsrådet
I disse coronatider vil der ikke være kirkekaffe eller traktement efter
kirkens fødselsdagsgudstjeneste den 1. søndag i advent.
Da vi kun kan være et begrænset antal i kirken for øjeblikket,
beder vi om tilmelding på www.pladsikirken.dk på
Kirkens fødselsdag den 29. november og
til de tre gudstjenester juleaften.

Grundet den nuværende situation med Covid-19 beder vi alle holde øje med hjemmesiden
www.gennersogn.dk, hvor vi vil skrive, hvis der kommer ændringer i forhold til arrangementer og gudstjenester.
Genner Menighedsråd
Minikonfirmandforløb i Genner
Traditionen tro

vil der i Genner Kirke være en
nytårsgudstjeneste fredag,
den 1. januar 2021, kl. 14.00
Efter gudstjenesten får vi mulighed for at ønske hinanden et
godt nytår, når Menighedsrådet
byder på et glas champagne og
et stykke kransekage.

Kære børn i 3. og 4. klasse i Genner skole - og jeres
forældre.
Så er tiden komme 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. og 4. 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.
Forløbet vil foregå tirsdag eftermiddag lige efter skoletid. Undervisningen er frivillig og ikke nødvendig for
at blive konfirmeret.
Alle fra 3. og 4. klasse kan deltage, uanset om man er
døbt eller ej. Børnene bliver hentet ved skolen efter
skoletid. Vi starter tirsdag den 5. januar kl. 13.50.
Jeg følger gerne børnene tilbage til SFO, hvis det ønskes kl. 15. 30.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kirsten Borella Carlson, som også tager imod tilmeldinger på 61201854 eller på kbc@km.dk
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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.
Der bliver 2 korte liturgiske gudstjenester og 1 almindelig gudstjeneste:
13.30 kort liturgisk gudstjeneste
14.45 kort liturgisk gudstjeneste
16.30 julegudstjeneste, som vi kender den
Til alle 3 gudstjenester skal man tilmelde sig på pladsikirken.dk (se hjemmesiden). Man skal komme 10 min. før, ellers risikerer man, at pladsen går til en anden. Vi beklager disse formaliteter, men vi har valgt denne løsning, for at folk ikke skal
gå forgæves.
Der er altså 3 gudstjenester juleaften, men husk også på, at der er rig mulighed for at
komme til gudstjeneste andre dage i julen. I England er julegudstjenesten den 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.
Datoer og tidspunkter ser sådan ud:
Juledag den 25.12. gudstjeneste i Genner kirke kl. 15.00 ved Ditte Sjelborg-Pedersen
Julesøndag den 27.12. gudstjeneste i Genner kirke kl. 9.00 ved Anette Jensen

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 10.30 i Genner kirke
Alle sognets Pippi Langstrømper, prinsesser, pirater og sørøvere, klovne, hekse og engle inviteres til en børnevenlig gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.
Kom udklædte til en hyggelig formiddag.

Navne på konfirmander fra venstre øverst:
Anette Jensen, sognepræst, Sune Kramme Bundgaard, Lukas Pustelnik Schmidt, Kristoffer Bak Schallert, Tobias
Petersen, Alberte Eis Buczek Schmidt, Mai Günther Andersen, Line Prinds Lübeck og Anne-Marie Soll Schmidt.

Lørdagshøjskole den 30. januar 2021, kl. 9.30 - 14.00 i Løjt Kirke og konfirmandhus
V / sognepræst Anette Jensen
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mere info på hjemmesiden

