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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,
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Se mere info om kirkelivet

Mandag er kirkepersonalets fridag

Kirkepersonalet holder fri om mandagen. Man kan naturligvis altid
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vil man blive kontaktet hurtigst
muligt.

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

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 3. marts

Fastelavn Matt. 3,13-17

10.30 D.S.-P. Børnegudstjene- 14.00 D.S.-P. Børnegudstjeneste og kirkekaffe
ste og kirkekaffe

Søndag, 10. marts

1. s. i fasten Matt. 4,1-11

10.30. A.J. Konfirmandgudstje9.00 A.J.
neste og kirkekaffe

Søndag, 17. marts

2. s. i fasten Matt. 15,21-28

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, 24. marts

3. s. i fasten

Ingen

10.30 A.J.

Søndag, 31. marts

Midfaste Joh. 6,1-15

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

April

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 7. april

Mariæ bebudelses dag Luk. 1,26-38 9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P. Kirkekaffe

Søndag, 14. april

Palmesøndag Matt. 21,1-9

14.00 A.J.

10.30 A.J.

Torsdag, 18. april

Skærtorsdag Matt. 26,17-30

Ingen

19.30 A.J.

Fredag, 19. april

Langfredag Matt. 27,31-56
eller Mark. 15,20-39

10.30 D.S.-P. Liturgisk

14.00 D.S.-P. Liturgisk

Søndag, 21. april

Påskedag Mark. 16,1-1-8

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Mandag, 22. april

2. Påskedag Luk. 24,13-35

10.30 A.J.

Ingen

Søndag, 28. april

1. s. e. påske Joh. 20,19-31

10.00 A.J. Konfirmation

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Maj

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 5. maj

2. s. e. påske Joh. 10,11-16

Ingen

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Søndag, 12. maj

3. s. e. påske Joh. 16,16-22

9.00 D.S.-P.

10.30. D.S.-P.

Fredag, 17. maj

Bededag, Matt. 3,1-10

9.00 A.J. Kirkekaffe og
varme hveder

10.30 A.J. Kirkekaffe og
varme hveder

Søndag, 19. maj

4. s. e. påske Joh. 16,5-15

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag, 26. maj

5. s. e. påske Joh. 16,2b-28

Ingen

10.30 D.S.-P.

Torsdag, 30. maj

Kristi Himmelfart Mark. 16,14-20

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Løjt

Juni

Dagens tekst

Genner

Søndag, 2. juni

6. s. e. påske Joh. 15,26-16,4

Kirkevandring Start kl. 9.00 Øster Løgum A.B.D. og D.S.-P.

Søndag, 9. juni

Pinsedag Joh. 14,22-31

Ingen

Mandag, 10. juni

Anden Pinsedag Joh. 3,16-21

Friluftsgudstjeneste Kalvø kl. 10.00 D.S.-P.

10.30 A..J. Fælles dansk-tysk

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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Babysalmesang
NUUU kommer der snart et nyt babysalmesangs hold!
Babysalmesangen taler til mange sanser, hos det lille barn.
Det er med til at udvikle babyerne sprogligt og motorisk.
Båndet mellem mor og barn bliver styrket gennem sang
fagter og berøring. Ligesom nysgerrigheden for omgivelserne og de andre babyer vil blive udfordret.
Babysalmesang er for de mindste, der ikke har lært at
kravle ...endnu!
En startdato vil blive annonceret på kirkernes hjemmeside. Herefter er det først-til-mølle, idet der er et begrænset antal pladser på holdet.
Jeg glæder mig til at se en masse søde babyer og deres
forældre! (Fædre er også meget velkomne)
Birgitte - organist/kirke- og kulturmedarbejder

Minikonfirmand!

Kirkevandring – Succesen gentages

Så er det snart tid til opstart af dette forårs minikonfirmander.

Igen i år får du muligheden for at besøge de tre kirker Løjt
Kirke, Genner Kirke og Øster Løgum Kirke på én og samme
dag, og samtidig få rørt både benene og mundtøjet.

Vi skal lære lidt om, hvad vi laver i kirken, og hvorfor
vi gør det.
Og så skal vi være kreative, synge og have det rigtig
sjovt!
Der kommer besked på kirkens hjemmeside og
skoleintra, så
snart startdatoen er fastlagt. Her vil
også stå hvordan man tilmelder sig.
Vi glæder os til
at se jer!

K
S
HU

Årets kirkevandring arrangeres således af de tre menighedsråd i Øster Løgum, Genner og Løjt, og finder sted søndag, den 2. juni.
Vandringen begynder med en andagt i Øster Løgum Kirke
kl. 9, og derefter går turen af lokale stier og veje til Genner
Kirke, hvor der serveres frokost. Derefter fortsætter vandringen mod Løjt Kirke, hvor der sluttes med andagt, kaffe
og kage.
Der kører bus fra Løjt til Øster Løgum kl. 8.30 og fra Genner kl. 8.45. Samt fra Løjt til Genner og Øster Løgum kl. 15.
Tilmelding senest tirsdag den 28. maj til:
Erik Berg på Telefon 23279721 eller
mail: genvan@mail.tele.dk

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 10.30
KOM UDKLÆDT OG SLÅ KATTEN AF TØNDEN
DER ER FASTELAVNSBOLLER OG KAFFE BAGEFTER
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Konfirmation Genner den 28. april kl. 10.00
Alberte Leen
Emma Pötzsch
Hans Christian Meyer Woldemar
Christopher Sejr Nielsen
Lukas Juhl Christensen
Nicklas Boerema Jensen

Haderslevvej 492
Haderslevvej 475
Nørreskovvej 21
Vestertoft 29
Sønderballevej 3
Enghaven 14

Genner
Genner
Genner
Genner
Genner
Genner

N.F.S. Grundtvig – sogneaftener i Løjt og Genner i foråret
Grundtvig har præget vort land langt mere end vi umiddelbart er klar over. Hans indflydelse har været enorm.
Gennem en række aftener i forår og efterår vil vi være i selskab med Grundtvig. Der vil være arrangementer både i Løjt og Genner sogne. Der har allerede været en introduktionsaften til Grundtvig, men man kan sagtens nå
at ’springe på’ endnu.

Torsdag den 14. marts kl. 19.30 i Konfirmandhuset i Løjt
Grundtvigs skoletanker
v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander
Grundtvig var ikke pædagog, og hans tanker om undervisning og dannelse er ikke udsprunget af systematisk
tænkning over pædagogiske ideer. Han var historiker, teolog og digter. Men i sine overvejelser over det danske
folks historie og udvikling og over menneskehedens historie og udvikling formulerer han de tanker om folkeoplysning, skole og dannelse, som har gjort ham berømt også langt ud over Danmarks grænser. Med hovedvægt på
tankerne bag folkehøjskolen ser vi også på hans tanker om børneskolen og den lærde skole.

Torsdag den 25. april kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Genner
Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig
v / Anette Jensen, sognepræst
Kunstneren Joakim Skovgaard voksede op i et grundtvigsk præget hjem, han blev konfirmeret af Grundtvig og
tegnede bl.a. en række illustrationer til Grundtvigs vise Den signede dag. Skovgaards hovedværk blev arbejdet i
Viborg Domkirke, hvor han dekorerede hele kirken med en række freskoer af scener fra både Det gamle og Det
nye Testamente. Niels Larsen Stevns var en af kunstnerne, som bistod Skovgaard med arbejdet, og de to malede
efterfølgende en række billeder og altertavler til grundtvigske fri- og valgmenighedskirker.
Arrangører: Præsterne i samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd.

Konfirmandgudstjeneste
den 10. marts kl. 10.30 i Genner Kirke
Allerede ved De ni læsninger i december medvirkede konfirmander fra Genner ved gudstjenesten. Den succes gentager
vi. Konfirmanderne vil læse tekster ved gudstjenesten den 10.
marts. Sammen med præsten har de også gjort sig overvejelser over prædikenteksten.
Kom og vær med til at gøre gudstjenesten festlig
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Kirkegang – hvorfor?
V/ sognepræst Anette Jensen
Når jeg spørger konfirmanderne om, hvordan det er at gå i
kirke, vil svaret typisk være: det er ok, når først man er kommet derhen. Nogle siger, at det er kedeligt, men andre siger
også, at det er da meget hyggeligt. Vi siger til konfirmanderne, at de skal komme ti gange i løbet af det trekvarte år, de
går til præst. Det er et led i undervisningen. De får gennem
kirkegangen en fornemmelse for, hvad kristendom er.
Et er i hvert fald sikkert, det er en helt anden verden, end
den konfirmanderne møder til hverdag. Og der er ganske
givet meget, der går hen over hovedet på dem. Men det gør
heller ikke noget, for indimellem tror jeg, prædikenen kan
sige dem noget, og de lærer rummet, salmerne og traditionen at kende. Kirken bliver mindre fremmed for dem.

Kirken er propfuld juleaften
For kirken er jo desværre blevet fremmed for rigtig mange
mennesker. Og selvom 75 % af den danske befolkning er
medlemmer af folkekirken, så er det jo næsten kun juleaften, at kirken er propfuld. Og dog, så ser det mindre dårligt
ud, end mange tror, for der er væsentlig flere mennesker,
der går i kirke, end der går i teater og til fodboldkamp.
Folk kan have mange grunde til at komme i kirke. Der er
dem, der er så vante til det, at der simpelthen ville mangle
noget, hvis ikke de gik i kirke jævnligt. De har været vant til
det fra barnsben. De er blevet vanekirkegængere. Så er der
dem, der f.eks. kommer i menighedsrådet, de vil gerne gøre
en indsats i sognet, og så synes de, at kirkegang hører med.
Indimellem går det dem sådan, at de også kommer til at
synes om det og måske også bliver vanekirkegængere. Der
kan også være dem, som synes, at det er en tradition, de
gerne vil være med til at understøtte i en verden, som bliver
mere og mere fragmenteret.

Tekster, salmer og prædiken handler om
vores liv
Og flere af kirkegængerne understreger også, at de synes
om roen. Dette at kunne trække sig tilbage fra en travl hverdag og lade roen komme til sig. Der forlanges ingenting, når
man går i kirke. Og faktisk så handler jo både tekster, salmer
og prædiken om vores liv. Alt det vi går og kæmper med og
funderer over: livet i al dets udsathed, livets skønhed, døden, kærlighed og fællesskab mellem Gud og mennesker –
og det modsatte: ensomhed, skrøbelighed og sygdom. Alle
de temaer bliver berørt i tekster og prædiken, og det er jo
faktisk vedkommende i ethvert menneskes liv.
Når det nu forholder sig sådan, hvorfor strømmer det så
ikke ind med kirkegængere?

Forleden læste jeg en artikel af lektor Nils Gunder Hansen.
Han havde i flere omgange tænkt på, at han skulle i gang
med at gå i kirke. Han havde også gjort det en periode i forbindelse med, at han sad i menighedsrådet, men så kom
han fra det igen. Indtil han for nylig kom i gang igen. Børnene var flyttet hjemmefra, og tiden var der. Det er jo dog kun
en time om ugen.

Vanekirkegang
Som han siger: ”Jeg er godt begyndt, og jeg nyder det. Jeg
har altid haft en fornemmelse af, at vanekirkegangen var
den bedste form for kirkegang. Kloge folk som Ole Jensen og
Niels Højlund har også sagt det. Det skal være lidt som at
børste tænder. Man føler sig ubekvem, når man ikke får det
gjort. Eller som at løbe en tur. Har man det ikke godt imens,
får man det altid bagefter. Jeg har det nu godt imens. Tager
det hele ind. Salmerne, læsningerne, Fadervor, trosbekendelsen, prædiken og nadver. Det hele passer sammen og
fremstår med en stor fylde. Og det er færdigt, næsten inden
man får set sig om”.
Man kunne jo godt ønske sig, at nogle flere tænkte som Nils
Gunder Hansen. En gudstjeneste med mange deltagere er
nu en gang festligere end en halvtom kirke.
Genner kirke ligger dér smukt på bakketoppen og ser så
indbydende ud, den kan ses fra snart sagt alle vinkler i sognet. Så hvis man har tænkt som Niels Gunder Hansen og
ikke rigtig kan komme i gang med kirkegangen, skal man
måske bare lytte til hans slutreplik i artiklen, hvor han siger:
”At gå i kirke, det er jo bare noget man gør. Hvor svært kan
det være? Man ransager heller ikke sit dybeste indre, inden
man afgør, om man skal børste tænder. Eller holder dommedag over sig selv for at beslutte sig for at løbe en tur”.
Men så vil nogle nok spørge, om man kan tillade sig at gå i
kirke, hvis man ikke tror. Ja, naturligvis kan man det. Man
kan jo gå hen og se, hvad det i grunden er for noget, og om
det er noget, som siger én noget, og som man kan bruge i sit
liv. Så kan man jo tage stilling derfra. Og pas på, det kan
måske blive vanedannende!
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