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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

Vielse

Mandag er kirkepersonalets fridag
Begravelse/Bisættelse
Dorothea Anna Elisabeth Nielsen

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
August

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, den 16. august

10.s.e.trin. Matt. 11,16-24

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 23. august

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

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 30. august

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

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, den 6. sept.

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

10.00 A.J. Konfirmation

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Søndag den 13. sept.

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

Ingen

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Søndag, den 20. sept.

15.s.e.trin. Luk 10,38-42

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 27. sept.

16.s.e.trin. Joh. 11,19-45

10.30 A.J.
Høst- og familiegudstj. Kirkekaffe

14.00 M.B. og A.J. Høstgudstj.

Søndag, den 4. okt.

17.s.e.trin. Mark. 2,14-22

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, den 11. okt.

18.s.e.trin. Joh. 15,1-11

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, den 18. okt.

19.s.e.trin. Joh. 1,35-51

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, den 25. okt.

20.s.e.trin. Matt. 21,28-44

Ingen

10.30 D.S.-P. Familiegudstjeneste
i samarbejde med spejderne

Søndag, den 1. nov.

Alle Helgens dag
Matt. 5,13-16 eller Matt. 5,1-12

16.00 D.S.-P. Kirkekaffe

10.30 D.S.-P.

Søndag. den 8. nov,

22.s.e.trin. Matt. 18,1-14

10.30 A.J.

9.00 A.J.

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.

September

Oktober

November

December

Hvor der står ”Ingen” henvises til nabosognene.

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.
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.
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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

Orientering om Menighedsrådsvalg 2020
Søndag den 9. august vil der efter højmessen kl. 10.30 være orientering om menighedsrådsarbejdet i Genner sogn
Efter orienteringen er kirken vært ved
sandwich og drikkevarer

Der afholdes valg den 15. september
kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Tilmelding til konfirmationer 2021
Så er det ved at være tid til, at næste års konfirmander ved
Genner kirke skal begynde til konfirmandforberedelserne.
Undervisningen starter således op henholdsvis
den 8. og den 10. september ved de to præster
Anette Jensen og Ditte Sjelborg-Pedersen.

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

Der er endnu få ledige billetter til

Sigurd Barrett
den 23. september kl. 17.00
i Genner hallen.
Forhør dig ved Erik Berg 23279721 eller
genvan@mail.tele.dk

Allerede nu skal kommende konfirmander, som noget nyt,
tilmelde sig online. Det gør de på sognets hjemmeside,
hvor der er et link til tilmelding.

Sidste frist for tilmelding er den 27. august.
På Løjt skoles aula ligger nærmere information.
Ved spørgsmål, kontakt da én af de to præster.

Vi fortsætter med kirkekoret i Genner

Så er vi klar med Babysalmesang igen.
Vi starter onsdag den 26. august kl. 10
i Løjt Kirke.
Efterfølgende er der hygge, snak og brød
m.m. i konfirmandhuset.
Tilmelding og evt. spørgsmål stiles til
Kirsten Borella Carlson på kbc@km.dk eller
61201854

Men vi afventer, hvad vi må på
Genner Univers.
Vi sender besked ud på AULA,
når vi starter.
Vi glæder os til at komme i gang igen

Menighedsrådsvalg 2020
Søndag den 29. november
Genner Kirke kl. 17.00
1. søndag i Advent
Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
i forsamlingshuset.
Kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag.
Hilsen Menighedsrådet

Tirsdag den 15. september
Klokken 19.00 i Genner forsamlingshus.
Valget i år bliver afholdt som en almindelig generalforsamling, hvor der blandt de fremmødte vælges medlemmer
til rådet for perioden 2020 til 2024.
Efter valget besættes posterne i rådet.
Genner Menighedsråd mangler pt. 3 nye medlemmer.
Var det noget for dig at komme med til at medvirke for
Genner kirkes dagligdag så mød op.

Vi ses.
Hilsen Menighedsrådet
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Allehelgen
Ved sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen
Denne dag og gudstjeneste bærer præg af sorg og savn – men også håbet.
Som også den nye salme af Holger Lissner, ”Dagen blir så kort ved Allehelgen” beskriver så fint, så ligger der bag ethvert tab og enhver sorg en kærlighed til et elsket menneske, der kan og vil brænde
igennem. – I den forstand kan vi holde Allehelgen med håb.
Der er Allehelgens gudstjeneste i Genner kirke, søndag den 1. november kl. 16.00 ved sognepræst
Ditte Sjelborg-Pedersen. Efterfølgende vil menighedsrådet gerne byde på kirkekaffe.

Dagen blir så kort ved Allehelgen

Opmuntring!

1. Dagen blir så kort ved Allehelgen
Træet mister snart sit sidste løv,
Kulden kommer, også vi må fryse,
Når vort liv bliver aske, tab og støv.

Se hvis du en dag er i dårligt humør,
måske bare trist og lidt doven,
så tag dig en fridag, gå ud af din dør,
og kør så en tur ud til skoven.
Så gå dig en tur, og se dig omkring,
og lyt så til fuglenes stemmer,
det sætter de gode tanker i sving,
og tristheden hurtigt du glemmer.

2. Natten er så lang ved Allehelgen,
Uret går, men tiden går i stå,
fanget af en skyggedans af minder,
Den, vi elsker, kan vi ikke nå.

Og smil så til dem, du ser på din vej,
og nyd du så bare naturen,
så tror jeg de også vil smile til dig,
se, det er en del af kuren

3. Døden kommer nær ved Allehelgen,
River alle blomsterne itu,
Og vi mærker den i vore lemmer.
Men hvor er du, Jesus, hvor er du?

Og pluk så en blomst, og så er den din,
og tænk så at ture i skoven
for alle kan være en god medicin
man bli´r hverken trist eller doven.

4. Lad os se dig komme gennem natten!
Over dybe vande går din vej.
Du må trøste alle os, der savner,
Kalde alle sørgende til dig.

Betty Jensen

5. Du har prøvet vejen gennem mørket,
Udholdt kærlighedens strenge bud,
Du har vist, at vi, der mister livet,
Kan i tro få det igen af Gud.

Genner Menighedsråd, Genner Lokalråd og
Genner Husholdningsforening indbyder til

Genforeningsfest og Syng-sammen-søndag

6. Du kan ikke tage savnet fra os,
Men lad vores smerte brænde ud,
Så at sorgen lyser gennem glæden,
Så at sangen løfter sig til Gud.
7. Da er vi i kærlighed forenet,
Vi er bænket ved det samme bord,
Og i Ånden kan vi synge sammen
I din kirkens Allehelgenskor.
8. Håbet liver op ved Allehelgen,
Asketræets grene sætter knop,
Evighedens morgensange klinger,
Kristus lever, mørket liver op.

Holger Lissner 2006, 2009 og 2013.
Fra ”100 Salmer” nr 837.
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På grund af Corona kunne Genforeningsfesten ikke afholdes den 20. maj som
planlagt og afholdes derfor nu sammen med Syng -sammen-søndag

Søndag, den 25. oktober
fra kl. 13.30 til kl. 16.30
I Genner forsamlingshus





Festtale ved Genforeningsstenen
Forskellige kor medvirker
Kaffebord
Efterfølgende synger vi sammen fra den blå sangbog

Ingen entré
Gratis kaffebord
Hilsen de tre foreninger

gør den ældste søn klart: ”Min søn, du er altid hos mig, alt
mit er også dit”.

Vorherre med en svamp fuld af vand

I denne lignelse er faderen billedet på Gud, en Gud som er
barmhjertig og nådig, en tilgivende Gud. Ordet far er jo først
og fremmest kendetegnet ved tryghed, tillid, nærhed og omsorg. Jesus bruger det aramæiske ord ’Abba’ – for far. Det er
ganske vist velkendt, at menneskers erfaring med deres egen
far kan være præget af svigt, og ordet ’far’ har ikke i alle
menneskers øren en positiv klang, men alle har dog en idé
om, hvordan en far bør være.

Ved Anette Jensen, sognepræst

Der eksisterer en opfattelse af Gud, som er helt forfejlet. Det
er billedet af en Gud, som holder skarpt øje med os og er
Nogle husker sikkert den populære roman ”Spil for mig Zor- fordømmende og nøjeregnende. En Gud med et spejdende,
bas” af den græske forfatter Niko Kazantzakis. Den blev sær- moralsk øje. Vi har bl.a. den opfattelse i en sang, som sangelig kendt som film med den amerikanske skuespiller Anthony ren Trille sang i 70’rne. I sangen begyndte ubehaget ved Gud
Quin i rollen som Zorbas. Alexis Zorbas var en charmerende i den tidlige barndom med moderens aftenbøn og bevidsthelevemand og kvindebedårer på øen Kreta. Zorbas så på livet den om et lurende øje i det høje, en streng Gud, og ”ham
med glæde og entusiasme. Han var en livsnyder, greb dagen, Gud, / han er eddermame svær at få smidt ud”, som omkvækvinderne, flasken og hakkebrættet – hans strengeinstrudet lyder.
ment med den liflige klang. Zorbas tog livets tilskikkelser
med humør, og han filosoferede også over livet, dagen og
Men det er et forvrænget gudsbillede, som vi heller ikke finvejen.
der i Ny Testamente. Det bedste modbillede til dette forkerte
billede er lignelsen om den fortabte søn. Det er fortællingen
om en far, der er barmhjertig og tilgivende, og som ser gennem fingrene med menneskelig svaghed og afmagt. I hvert
fald får vi understreget, at de to brødre begge er under Guds
myndige kærlighed. Han viser med sine ord og handlinger, at
de er hans altid allerede elskede sønner. Helt ligesom Zorbas’ Gud med den store svamp, der sletter alle synderne ud.
Men hvad så, er der altid nogle konfirmander, der vil spørge.
Så kan vi jo bare lade stå til, for vi har jo altid en tilgivende
far! Men det er en misforståelse. Kristendom er også ansvar,
ansvar for eget og for næstens liv. Du skal elske din næste
som dig selv, det er det helt essentielle bud i kristendommen. Det er en anden historie, og den tager vi en anden
Og Zorbas slutter sine ord – ”for du må vide, at Gud er en fin gang!
Herre, og den fine måde, det er at tilgive”. Zorbas tror altså
på en tilgivende Gud. Den historie fortæller jeg gerne konfirmanderne, når talen er på Gud. For de gør sig også overvejelser. Hvem er Gud, hvordan er han? Konfirmanderne skal lære Fadervor udenad, og her får de præsenteret Gud som den,
man kan sige Far til. Jesus brugte altså selv ordet Far om
Gud.
En dag spørger han en ven: ”Er der en Gud eller er der ikke?
Hvad tror du? Og hvis der er en – alt er jo muligt – hvordan
tænker du dig ham så?” Vennen svarer ikke på spørgsmålet,
men det gør så Zorbas selv. Han siger: ”Jeg tænker mig Gud
akkurat som mig selv, bare større, stærkere, tykkere og udødelig. I sin højre hånd holder Gud en stor svamp, så fuld af
vand som en regnsky. Til højre for sig har han paradis, til venstre helvede. Så kommer den fortabte sjæl hen til Gud, fryser
og ryster af kulde. Men Gud smiler under overskægget. Og
sjask! Tager han svampen og sletter alle synderne ud. ”Ind
med dig i paradis!”, siger han.

En lignelse i Ny Testamente, som også fortæller om Gud som
en Far, er lignelsen om den fortabte søn eller de fortabte
sønner, for lignelsen handler om en far og hans to sønner.
Den yngste søn ødsler på kort tid sin arv væk på kvinder og
sprut. Den ældste søn bliver vred, da faderen tager godt
imod den fortabte søn og indbyder til fest. Fortællingen er et
af de fineste billeder af Gud, vi har i Det nye Testamente. For
det er et billede af en yderst generøs far og hans to fortabte,
men elskede sønner. Den yngste søns håbløse- og hovedløse
forvaltning af sin arv ændrer ikke på faderens kærlighed til
ham, bremser ikke hans glæde over at have ham tilbage hos
sig. Den ældste søn har altid været pligtopfyldende og er
forblevet i sin fars tjeneste, så han reagerer forurettet, bliver
sur og føler sig overset og afstår måske fra at deltage i festlighederne. Men faderholdet er også dér intakt, da faderen
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