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Ditte Sjelborg-Pedersen
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Graver: Anne Andersen
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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
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
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.

Begravelse/Bisættelse
Magdalene Andersen

Næstformand:
Marianne Bork Steffensen
Tlf. 22638096
mariannebork@gmail.com
Kontaktperson:
Torben Hansen
Tlf. 91158149
torbenanni87@gmail.com
Kirkeværge:
Christian Albert Claussen
Tlf. 20457578
chr.a.claussen@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

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.
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.

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

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 9. juni

Pinsedag Joh. 14,22-31

Ingen

10.30 A.J.(Fælles Dansk-Tysk)

Søndag, 10. juni

Anden Pinsedag Joh. 3,16-21, Friluftsgudstj. Kalvø

10.00 D.S.-P.

Ingen

Søndag, 16. juni

Trinitatis søndag. Joh 3,1-15

Ingen

10.30 A.J.

Søndag, 23. juni

1. s.e.trin. Luk 16,19-31

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 30. juni

2. s.e.trin. Luk. 14,16-24

Ingen

10.30 A.B.D.

Søndag, 7. juli

3. s.e.trin. Luk. 15,1-10

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 14. juli

4. s.e.trin. Luk. 6,36-42

10.30 A.J.

9.00 A.J.

Søndag, 21. juli

5. s.e.trin. Luk 5,1-11

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, 28. juli

6. s.e.trin. Matt. 5,20-26

Ingen

9.00 A.J.

Søndag, 4. august

7. s.e.trin. Luk 19,1-10

Ingen

10.30 H. H.-J.

Søndag, 11. august

8. s.e.trin. Matt. 7,15-21

10.30 A.J. Kirkekaffe 9.00 A.J.

Søndag, 18. august

9. s.e.trin. Luk. 16,1-9 Værftsdag på Kalvø

9.00 A.J.

Ingen

Søndag, 25. august

10. s.e.trin. Luk 19,41-48

Ingen

10.30 A.J.

Søndag, 1. september

11. s.e.trin. Luk. 18,9-14

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, 8. september

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

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Juli

August

September

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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Jeg blev født på Skelkær i september 1935, på den yderste gård i Øster
Løgum Sogn, der ligger ved hovedvejen, på amtsgrænsen mellem Haderslev og Aabenraa. Mine 3 ældre søskende var alle døbt i Hoptrup Kirke, hvor min forældre var viet og min ældste brors tvilling (3 dage gammel) ligger begravet.
Genner Kirke var i første halvdel af trediverne under opførelse, startet på
eget initiativ af Menigheden.
Flere hundrede år tilbage lå der en kirke i Genner. Ved nedbrydningen af
den blev inventaret brugt ved opførelsen af Øster Løgum Kirke i 1300tallet, som så blev hele sognets kirke. Genner-boerne ville dog gerne
have deres egen kirke, som opførtes med fælles hjælp. Min far hjalp til
med hest og vogn med jordarbejde. Han var i
mange år medlem af Menighedsrådet.
1. søndag i Advent 1935 stod Genner Kirke klar til
indvielse. Pastor Ravn ville gerne, at jeg blev døbt
ved den højtidelighed, min mor var ikke opsat på
den ceremoni. Men sådan kom det ikke til at gå,
da mine tre søskende alle fik kighoste, og mine
forældre valgte at få mig hjemmedøbt. Det foregik
den 1. november. Jeg blev så fremstillet som det
første barn i Genner Kirke den 29. december
1935.
Genner Kirke har fået stor betydning for mig med i
alt 23 familie-begivenheder/handlinger: Dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Selv om
jeg i dag bor i Løjt, føler jeg stærke bånd til Genner Kirke, hvor der også er reserveret plads til mig
på kirkegården den dag livet slutter.
Ellen Luckmann, April 2019

Kirkevandring – Succesen gentages

Konfirmander i Genner kirke

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.

Da bladet gik i trykken inden konfirmationssøndagen, blev der taget et billede ved generalprøven et par dage før. Vi lover at billede
med de festklædte konfirmander kommer med i næste nummer.
Hilsen redaktionen

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

Fra venstre: Ditte Sjeldborg-Pedersen, Christopher Sejr Nielsen,
Niklas Boerema Jensen, Alberte Leen, Emma Pötzsch, Lukas Juhl
Christensen, Hans Christian Meyer Woldemar, Anette Jensen
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Hvad kortene betyder…
Det var i gamle dage.
En soldat var i kirke. Under gudstjenesten tog han et spil kort op af lommen,
og betragtede det nøje.
Der var en sergent i kirken samtidig,
han så det og meldte det til stedets
kommandant, som efter sigende var
Kronprins Frederik, den senere Frederik den syvende. Han kaldte soldaten
op til sig og sagde til ham, at han var
anklaget, fordi han havde haft et spil
kort med i kirken.
”Du har jo bespottet Gud og Menigheden, og derfor skal du løbe spidsrod”
Soldaten gjorde stram honnør, idet
han sagde: ”Deres kongelige Højhed;
Jeg har aldrig i min barndom lært at
læse, så en bog vil være mig uden nytte. Derimod har min moder lært mig
hvad kortene betyder”.
Forklar mig det lidt nærmere, sagde
kronprinsen.
”Det skal jeg gerne, Deres Kongelige
Højhed, når jeg så må blive fri for at
løbe spidsrod”.
Det lovede kronprinsen ham.

Når jeg ser på en 1-es, den
minder mig om, at der kun
er en Gud og han har skabt
himlen og jorden, samt alt
hvad der er på jorden.

De 4 damer betyder Jomfru
Maria med 3 andre kvinder
som ledsagede Jesus til graven.

En 2er siger, at Jesus har to
naturer, en guddommelig
og en menneskelig.
En 3er siger mig, der er 3 personer i
guddommen: Faderen, sønnen og Helligånden.
En 4er minder om de 4 evangelister:
Mathæus, Markus, Lukas og Johannes.

De 3 knægte betyder de 3 bøddelknægte som korsfæstede Jesus.
Der er 12 billeder i et spil, der er lige så
mange måneder i ét år.

En 5er betyder de 5 vunder.

Der er 52 kort i et spil, der er lige så
mange uger i ét år.

En 6er siger mig, at der er 6 dage i
ugen til at arbejde i.

Der er 365 øjne i et spil kort, ligeså
mange dage i ét år.

En 7er at jeg skal komme hviledagen i
hu.

Klør betyder Jesu kors. Spar hans grav.
Ruder de fire verdenshjørner. Hjerter
siger, vi skal gå i kirke med glæde og
andagt.

En 8er siger mig, der blev kun 8 mennesker frelst under syndfloden.
En 9er siger mig, at da Jesus helbredte
de 10 spedalske, var der 9 der var
utaknemmelige.
Derefter tog soldaten klør knægt, lagde den til side, idet han sagde: Den er
uduelig.

Friluftsgudstjeneste på Kalvø 2. Pinsedag
Igen i år vil der blive afholdt friluftsgudstjeneste på Kalvø, kl. 10.00 ,
med Ditte Sjelborg-Pedersen som præst.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Sejlerstuen.
Medbring gerne en stol.

Grundtvigs salmer
v/ Ditte Sjelborg-Pedersen, sognepræst
og Ole Plauborg Jensen, organist.

Torsdag d. 12. september kl. 19.30
i Konfirmandhuset i Løjt.
Grundtvig er den salmedigter, som har skrevet de
fleste salmer til vores salmebog. Grundtvig digtede til
alle årets højtider, og spørger man konfirmanderne,
så hitter Grundtvig med Hil dig frelser og forsoner,
som vi også synger til konfirmationerne. 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.

18

De 4 konger betyder Herodes, samt de tre vismænd fra
Østerland, som ville tilbede
Jesusbarnet.

Det er min forklaring Deres Kongelige
Højhed.
Du har ikke fortalt mig noget om klør
knægt?
Klør knægt betyder Judas som forrådte
Jesus eller den sergent der anklagede
mig.
Kronprinsen gav soldaten to specier til
belønning for hans udtydning af kortene, thi magen til forklaring havde han
aldrig hørt.

Babysalmesang
Næste gang der er babysalmesang i
Løjt kirke er til efteråret.
Jeg glæder mig til at møde nye babyer
og deres forældre.
Tilbuddet er til alle babyer der ikke har lært at kravle
endnu!
Tilmelding sker til Birgitte på bipa@km.dk. Det er først
til mølle, og der er et begrænset antal pladser.
Babysalmesangen vil foregå om onsdagen kl. 10.00 i
Løjt Kirke. Efterfølgende er der hygge, snak, kaffe og
kage i konfirmandhuset.
Startdato er den 4. september og frem til efterårsferien, dvs. sidste gang er den 10. oktober.
Masser af musikalske hilsner
Kirke- og kulturmedarbejder Birgitte
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Kalvø højskoledage
fra den 19. til den 23. august 2019
i Genner Forsamlingshus
Kirkevænget 2, Genner, 6230 Rødekro
Morgensang i Genner kirke tæt ved

”Mellem himmel og hav”
Dagsprogram
Kl. 9.00 Morgensang og fortælling i Genner kirke
med Lisbeth Filtenborg
Kl. 9.30 Morgenkaffe med rundstykke
Kl.10.00 Foredrag 1
Kl.12.00 Frokostpause med frokostanretning
Kl.13.00 Foredrag 2
Kl.15.00 Kaffe/the med mundgodt

aus Helsbøl, 2016.

Arrangør: Kulturforeningen Hugin på Kalvø - Formand: Claus Helsbøl
Mail: hugin1950@gmail.com - Mobil: 30 66 60 94 - www.hojkoledage.dk
MEDVIRKENDE:
Anders Bonde · Anders Bondo Christensen · Bertel Haarder
Claus Helsbøl · Helle Skaarup · Henning Morgen · Kaj Mogensen
Kasper Bro Larsen · Lisbeth Filtenborg · Niels Troldborg · Peter Martensen
Sultan Coban · Hrolf Thorulf · Trygve Korsvik · Bo Næsborg

KALVØ HØJSKOLEDAGE
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PROGRAM for Kalvø Højskoledage
Mandag den 19. august
Kl. 10.00 Henning Morgen, arkivleder A.P. Møller-Mærsk, København
“Nyttig virksomhed – Mærsk i Danmark og i verden “
Opbygning af nyttig virksomhed var skibsreder A.P. Møllers grundtanke om hans virke.
Nedslag i historien bruges som udgangspunkt for fortællinger og diskussion om udviklinger i
A.P. Møller-Mærsk i perioden fra 1886 til i dag: virksomhedens aktiviteter, stifterfamiliens fortsatte engagement, fondenes oprettelse og betydning samt et blik på Mærsk i Danmark år
2019.
Kl. 13.00 Kaj Mogensen, dr.theol., Morup Mølle
“Livet – det dejligste eventyr – kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab”
Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er
den røde tråd i H.C. Andersens digtning, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer
og romaner. Denne tro sættes bestandigt på prøve. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller
færdige meninger, men liv og glæde.

Tirsdag den 20. august
Kl. 10.00 Niels Troldborg, højskolelærer på Højskolen Østersøen, Aabenraa
“Længslers tog over bølgen blå” – om hjemstavn og udlængsel
Havet omkring Danmark spiller en central rolle i mange forskellige højskolesange. Fra havet som det moderlige,
trygge og hjemlige til havet som noget farligt, stort og mystisk. Hvad fortæller disse sange om os som mennesker
og som danskere? Og hvad kan vi bruge det til i dag? Det vil vi forsøge at både synge og tale os ind på.
Kl. 13.00 Sultan Coban, journalist, Istanbul
“Erdogans Tyrkiet”
Hvor er Tyrkiet på vej hen? Er Tyrkiet virkelig blevet mere religiøst under præsident Erdogan, eller er det hele en
stor mediemanipulation som vesten har italesat? Hvorfor er Erdogans politikker så afgørende for tyrkere i
diaspora (diaspora = folk, der lever spredt uden for hjemlandet), heriblandt i Danmark?

Onsdag den 21. august
Kl. 10.00 Anders Bonde, provst, Faverskov
“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle, når alderdom bliver en kvalitet?”
Vi får et muntert indblik i “Livets efterår”. Ofte kan det være et liv på trods, men selv hér kan alderdommen vise
sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Anders bonde er præst på landet, provst og bonde.
Landbokulturen er hans inspirationskilde. Den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af.
Kl. 13.00 Bertel Haarder, fhv. minister (V), København
“Ordets storhed og fald i dansk politik og åndsliv”
Ord kan skabe, ord kan slå ihjel, ord kan udløse krig, ord kan springe over grave og knytte bånd
mellem generationer. Ord kan også devalueres og svækkes og tabe kraften. I de sociale mediers ekkorum hører vi vore egne ord, som når Trump appellerer til dem, der i forvejen er enige
med ham – uden at blive modsagt. For slet ikke at tale om Putin og andre ord-despoter.
Kl. 15.30 Kalvø værfts Museum er åbent og museumsguide Hrolf Thorulf vil fortælle
Kl. 16.00 Mulighed for sejlads i “Aalborg jollen” og “Limfjordsjægten” i Genner Bugt med Bo Næsborg
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Torsdag den 22. august
Kl. 10.00 Helle Skaarup, forstander på Løgumkloster Refugium
“Altid allerede elsket – set fra sidelinjen”
Lige inden sin død skrev musikeren Peter Bastian bogen: Altid allerede elsket.
Det er også overskriften på Helle Skaarups fortælling om sit liv med ham til hans
nylige død. Syv år fik de sammen og hun vil gerne dele de gaver, som hun fik gennem sit møde og ægteskab
med Peter Bastian. Undervejs i fortællingen kommer hun omkring meget mellem himmel og jord.
Kl. 13.00 Kasper Bro Larsen, universitetslektor, Aarhus
“Jesus”
Jesus er en superstar. Alle kender ham, mange forguder ham, og en del historikere tror, han havde sin gang på
jorden – omend han nok ikke gik på vandet. Til gengæld måtte han sluge kamelen og gå fra Herodes til Pilatus blot
for at ende på korset. Men hvorfor skulle en jødisk håndværker fra Udkants-Palæstina overhovedet derop?

Fredag den 23. august
Kl. 10.00 Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening, Ullerup
“Hvorfor holder vi skole?”
Den danske folkeskole har i årevis været en politisk kampplads med mange ændringer og reformer, og alle har en mening om folkeskolen. Men hvad er skolens opgave mht. livsoplysning og
dannelse? Filosoffen K.E. Løgstrup gav i sin tid et bud. Hvordan ser det ud i dag? Aabenraa Kommune tog diskussionen op i 2016 ved at søsætte projektet: “Den gode skole” i samarbejde med
Aabenraa provsti.
Kl. 13.00 Peter Martensen, billedkunstner, Odsherred
“Manden i den hvide skjorte og andre gåder”
Billedkunstneren Peter Martensen fortæller om sit arbejde med maleriet gennem 45 år. Om årsagen til at han
maler mennesker, og hvorfor der er så få farver og kvinder i hans billeder, og hvordan han har været med til at
fange pirater i det Indiske Ocean. Kunstneren har bl.a. portrætteret musikeren Peter Bastian og biskop Henrik
Wigh Poulsen.

Arrangøren forbeholder sig ret til ændringer i programmet

Baggrund

Tilmelding

På Grundtvigsk vis bringes livsoplysende emner i
spil gennem foredrag og med flittig brug af Højskolesangbogen.

Billetter købes fra 15. maj 2019 på mail:
hsdage6230@gmail.com
Skriv venligst navn, antal billetter, og hvilke dage.

Vi møder foredragsholdere, der har noget på sinde
indenfor: litteratur, historie, politik, musik, søfart, kultur, kunst, kirke, og samfundsforhold.
Højskoledagene fandt første gang sted i 2016 med
fulde huse. Udgangspunktet er skibsfartens store historiske betydning på egnen og på Kalvø med Jørgens
Bruuns skibsværft og rederi fra midten af 1800-tallet
- Danmarks næststørste!

Billetterne betales via MobilePay eller bankoverførsel, når billetterne er modtaget på mail.
Spørgsmål til tilmelding på mobil: 29 26 15 54

Pris
Samlet pris for alle dage: 1.400 kr.
Pris for enkelte dage: 350 kr.
Prisen er inklusiv foredrag, formiddags- og
eftermiddagskaffe og frokostanretning
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