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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:
Birgitte Parsig
Mobil 2893 3358

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
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
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.

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

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

for de foregående seks måneder
Døbte
Karla Blommegaard Jessen
Hjalmer Øland Jacobsen
Sif Rahr Bergendorff
Bisatte/Begravede
Lena Paulsen
Knud Erik Jensen
Bo Sønnichsen
Knud Tage Jespersen

Se mere info om kirkelivet

Mandag er kirkepersonalets fridag
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.gennersogn.dk
www.loejtsogn.dk
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GUDSTJENESTER
Genner - Løjt
December

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 9. december

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

10.30 D.S.P.

9.00 D.S.P.

Søndag, 16. december 3. s i advent Matt. 11,2-10

16.00 De 9 læsninger D.S.P.
( Kirkekaffe)

10.30 D.S.P.

Søndag, 23. december 4. s i advent Joh. 1,19-28

Ingen

10.30 A.J.

Mandag, 24. december Juleaften, Luk. 2,1-14 ell. Matt. 1,18-25

14.00 D.S.P. / 16.30 A.J.

15.15 A.J. / 16.30 D.S.P.

Tirsdag, 25. december Juledag, Luk 2,1-14

Ingen

10.30 A.J.

Onsdag, 26. december 2. Juledag, Matt. 23,34-39

10.30 D.S.P.

9.00 D.S.P.

Søndag, 30. december Julesøndag, Luk. 2,25-40

Ingen

Ingen

Januar

Dagens tekst

Genner

Løjt

Tirsdag, 1. januar

Nytårsdag Luk. 2,21

15.00 A.J. Champagne / Kransekage 14.00 A.J.

Søndag, 6. januar

Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12

9.00 A.J.

Søndag, 13. 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, 20. januar

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

Ingen

10.30 D.S.P.

Søndag, 27. januar

3. s. e. h. 3 k. Matt. 8,1-13

Ingen

10.30 A.J.

Februar

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 3. februar

4. s. e. h. 3 k. Matt. 8,23-27

9.00 D.S.P.

10.30 D.S.P.

Søndag, 10. februar

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

10.30 D.S.P. (Kirkekaffe)

9.00 D.S.P.

Søndag, 17. februar

Septuagesima Matt. 20,1-16

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 24. februar

Seksagesima Mark. 4,1-20

Ingen

10.30 D.S.P.

Marts

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 3. marts

Fastelavn Matt. 3,13-17

10.30 Børnegudstjeneste D.S.P.

14.00 Børnegudstjeneste D.S.P.

10.30 A.J.

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
De sidste par onsdage har en flok dejlige babyer og deres sangglade mødre sunget,
leget, og hygget sig.
Det er foregået i Løjt kirke, hvor vi har haft babysalmesang.
Det er tydeligt at kirkerummets akustik og sangen har en stor virkning på de små. Der
bliver stort set ikke grædt eller klynket mens vi synger... først bagefter, når mødrene
burde nyde kaffe og kage i konfirmandhuset! :-)
Det er en fornøjelse at stå for dette hold!
Der starter et nyt hold en gang i det nye år, præcist hvornår vides ikke endnu! ......
Birgitte Parsig
Organist

Grundtvig (1783-1872)
5 aftener i selskab med Grundtvig, forår og efterår 2019
Af Anette Jensen
Få danskere har haft så stor indflydelse på dansk kultur, skole- og kirkeliv som Grundtvig.
Han markerede sig på mange områder og ønskede at styrke den almindelige borgers dannelse og gøre uddannelse tilgængelig for alle. Friskoler, højskoler og landbrugsskoler er en
direkte følge af Grundtvigs tanker. Men også valgmenigheder, frimenigheder, foredragsforeninger og andelsbevægelsen er et resultat af Grundtvigs teologiske og folkelige idéer.
Grundtvig fik også indflydelse på dansk historie. Han var repræsenteret i den grundlovgivende forsamling og
havde dermed indvirkning på demokratiets indførelse.
Som digter leverede han et mægtigt bidrag til både den danske salmesang og højskolesang, som lever i bedste velgående også i dag. Også kunstnere var inspirerede af Grundtvigs tanker, når de skulle udarbejde kunst
til kirker i Danmark, bl.a. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke.
Grundtvigs indflydelse har været enorm, han er stadig aktuel. På 5 aftener i 2019 vil Løjt og Genner sogne
sætte fokus på Grundtvig og hans betydning også i dag.

Program, tid og sted
19. februar kl. 19.30: Grundtvig - en introduktion v/ Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, styrelsesmedlem af Grundtvigsk Forum. Konfirmandhuset i Løjt.
14. marts kl. 19.30: Grundtvigs skoletanker v / Dorthe Esbjørn Holck, tidligere seminarierektor og højskoleforstander. Konfirmandhuset i Løjt.
25. april kl. 19.30: Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns – kunstnere inspireret af Grundtvig v / Anette
Jensen, sognepræst. Forsamlingshuset i Genner.
12. september kl. 19.30: Grundtvigs salmer v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst og Ole Plauborg Jensen,
organist. Konfirmandhuset i Løjt.
10. oktober kl. 19.30: Grundtvig og kvinderne. 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. Genner kirke.
Arrangementerne foregår dels i Løjt og dels i Genner. Der er gratis adgang.
Arrangører: Løjt og Genner Menighedsråd i samarbejde med præsterne
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Konfirmandlejr
Fra fredag den 2. november til lørdag den 3. november var konfirmanderne fra Løjt-Genner pastorat på
konfirmandlejr på Lunderskov efterskole.
Sammen med konfirmanderne fra Øster Løgum og
Kværs, samt præsterne og et par stykker fra menighedsrådet, havde de et par spændende og indholdsrige dage både med tid til hygge samt fordybelse i lignelsen om den fortabte søn.

Traditionen tro inviterer Genner Kirke til

Lørdag eftermiddag skulle de så præsentere deres
fortolkning af lignelsen, i en noget anderledes gudstjeneste med indslag af dans, teater, musik, film og meget mere. – Alt sammen til stor glæde for de fremmødte forældre og søskende.

og så går vi til forsamlingshuset,
hvor der serveres klar suppe og tarteletter.
Kollekt denne dag går til Julehjertebyen i Aabenraa.
Arrangementet er gratis, så kom til en hyggelig aften.

Fødselsdagsgudstjeneste
Søndag den 2. december 2018
Vi starter i kirken kl. 17.00

Menighedsrådet
De 9 læsninger

Syng sammen eftermiddag

Søndag den 16. december kl. 16 vil vi i Genner Kirke
som altid kunne få fornøjelsen af at høre de 9 læsninger. – I år er det næste års konfirmander der vil føre
os gennem læsningerne om Jesu fødsel, og voksenkoret vil synge for.

i Genner forsamlingshus.
Søndag den 20. januar 2019

Efterfølgende byder menighedsrådet på en kop kaffe
og kage.
Alle er meget
velkomne.

kl. 14.00 til 16.30
Program:
- Grundtvigs salmer i første time
(Indledning til foredragsrækken i 2019)
- Kaffepause
- Ønskekoncert
Pris 50.00 kr.
Lokalrådet/Genner menighedsråd

Konfirmandgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 10. marts 2019
kl. 10.30 Genner Kirke

Søndag den 3. marts 2019
kl. 10.30 i Genner Kirke.
Søndag den 3. marts er det fastelavn!
Vi inviterer traditionen tro til børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning ved
Genner kirke.
Vi opfordrer alle børn til at komme udklædt, så vi rigtigt kan mærke at vi fejrer fastelavn!
Vi begynder i kirken kl. 10.30 og der vil derefter være
tøndeslagning for børn, mens forældre, søskende,
bedsteforældre og andet godtfolk kan nyde et stykke
kage og en kop kaffe.

Højmessen i Genner kirke bliver lidt anderledes end
en almindelig højmesse. For denne dag er det nemlig
næste års konfirmander der står for gudstjenesten,
naturligvis med hjælp fra præsterne.
Her vil konfirmanderne således have
forberedt salmer, bønner, dagens
tekst samt alt det praktiske omkring
gudstjenesten.
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten

Menighedsrådet
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