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

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

Organist: Kirsten Borella
Tlf. 6120 1854
kbc@km.dk
Kirkesanger: Christa Lauridsen
clauridsen@webspeed.dk
Tlf. 5369 8657

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
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
Merle Kamma Eskildsen
Johanne Jespersen
Klara Degn Thomsen

Mandag er kirkepersonalets fridag
Begravelse/Bisættelse
Gerd Rolf Töpperwien
Hans Steen Hansen

Se mere info om kirkelivet
www.gennersogn.dk
www.loejtsogn.dk
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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
Marts

Dagens tekst

Genner

Løjt

Søndag, 1. marts

1. s i fasten Luk. 22,24-34

Ingen

10.30 D.S.-P.

Søndag, 8. marts

2. s. i fasten Mark. 9,14-29

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 15. marts

3. s. i fasten Joh. 8,42-51

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 22. marts

Midfaste Joh. 6,24-35(37)

Ingen

10.30 D.S.-P. Konfirmandgudstjeneste, Kirkekaffe

Søndag, 29. marts

Maria Bebudelsesdag Luk 1,46-55

10.30 D.S.-P. Kirkekaffe

9.00 D.S.-P.

April
Søndag, 5. april

Palmesøndag Mark 14,3-9 ell. .Joh. 12,1-16 9.00 A.J.

10.30 A.J.

Søndag, 9. april

Skærtorsdag Joh. 13,1-15

Ingen

19.30

Fredag, 10. april

Langfredag Luk. 23,26-49 ell. Joh. 19,17-37

16.00 D.S-P. Liturgisk

14.00 D.S-P. Liturgisk

Søndag, 12. april

Påskedag Matt. 28,1-8

10.30 A.J.

10.30 D.S.-P.

Mandag, 13. april

Anden Påskedag Joh. 20,1-18

Ingen

10.30 A.J.

Søndag, 19. april

1.s.e.påske Joh. 21,15-19

Ingen

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Søndag, 26. april

2.s.e.påske Joh. 10,22-30

10.00 A.J. Konfirmation

10.00 D.S.-P. Konfirmation

Søndag, 3. maj

3.s.e.påske Joh. 14,1-11

Ingen

10.30 D.S.-P.

Fredag, 8. maj

Bededag Matt. 7,7-14

9.00 D.S.-P. Varme Hveder 10.30 D.S.-P. Varme Hveder

Søndag, 10. maj

4.s.e. påske Jo. 8,28+36

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 17. maj

5.s.e. påske

9.00 A.J.

10.30 A.J.

Torsdag, 21. maj

Kristi Himmelfartsdag Luk. 24,46-53

10.30 D.S.-P.

9.00 D.S.-P.

Søndag, 24. maj

6. s.e. påske Joh. 17,20-26

Ingen

10.30 A.J. Kirkekaffe

Søndag, 31. maj

Pinsedag Joh. 14,15+21

9.00 D.S.-P.

10.30 D.S.-P.

Mandag, 1. juni

Anden Pinsedag Joh 6,44-51

10.00 Friluftsgudstjeneste Kalvø A.J. Kirkekaffe

Søndag, 7. juni

Trinitatis Søndag Matt. 28,16-20

9.00 Kirkevandring med start i Løjt Kirke A.J. og A.B.D.

Maj

Juni

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
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Langfredag

Bededag og varme hveder.

Langfredag i Genner Kirke vil igen i år have et særligt udtryk.
Denne dag holder vi nemlig ikke en traditionel højmesse
men derimod en liturgisk gudstjeneste.
Til denne gudstjeneste, er rammerne ændret lidt;
der er ingen prædiken, derimod har musikken og salmerne en central plads, kun afbrudt af bibellæsningerne der
fører os gennem påskens lidelsesberetning.

Fredag den 8. maj byder menighedsrådet på varme
hveder efter gudstjenesten kl. 9.00

Konfirmander i Genner Kirke 2020
Den 26. april kl. 10
Anne-Marie Soll Schmidt, Overtoften 32, Genner

Det er kl. 16 i Genner Kirke.
Kristoffer Bak Schallert, Nørreskovvej 18, Genner

Kirkevandring – søndag den 7. juni

Sune Kramme Bundgaard, Kokhaven 39, Genner

Traditionen tro, er der igen kirkevandring mellem kirkerne i Løjt, Genner og Øster Løgum.
I år starter vi i Løjt kirke kl. 9, hvor vi efter en kort andagt
går afsted mod Genner gennem Rundemølle, hvor der
bliver en lille pause. Vi fortsætter mod Genner Kirke,
hvor der bliver budt på frokost.
Efter at depoterne er blevet fyldt op, fortsætter vi mod
Øster Løgum Kirke hvor vi slutter dagen med andagt og
kaffe ca. kl. 15.
Alle er meget velkomne. – Frygter man at turen er for
lang eller hård, er der mulighed for transport mellem
kirkerne, så man kan nøjes med en del af turen.
Der vil være transport med bus fra Genner og Øster Løgum til Løjt om morgenen, og den anden vej om eftermiddagen efter kaffe i Øster Løgum.
Tilmelding sker til Erik Berg på telefon 23279721 eller
mail genvan@mail.tele.dk
Deltagelse er som altid gratis.

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

Genner Menighedsråd

Indbyder til infomøde om
valg til menighedsråd 2020
den 12. maj kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Arrangementer i forbindelse med
100 året for genforeningen

17. marts kl. 17.00 i Genner Hallen
Genforeningen 2020. En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab – fortalt af Sigurd Barrett – for børn og voksne. Sigurd Barrett er cand. phil. i musik og har skrevet børnebøger, udgivet CD’er og lavet TV-programmer. Han er både en
kendt fortæller og musiker. Han har fortalt bibelhistorie, danmarkshistorie, fortalt om kongerækken og om Luther. Hans
koncerter er kendt over hele landet, og i 2020 drager han rundt i landet med koncert om genforeningen.
Entré inkl. gebyr: voksne 100 kr., børn 60 kr. Bestilles på www.nembillet.dk

20. maj kl. 19.00 i Genner Forsamlingshus
Festlig markering af genforeningen. Mødested ved genforenings-stenen. I alt blev der i årene omkring 1920 rejst ca. 670
genforeningssten, som alle bliver fredet i forbindelse med 100-året for genforeningen, således også stenen i Genner. De
mange sten viser den brede folkelige forankring, genforeningen havde i 1920. Carl Hermann, lokal-historiker, holder tale
ved genforeningsstenen i Genner, og derefter er der kage- og kaffebord i forsamlingshuset. Fyraftenskoret fra Hellevad
underholder.
Fri entré
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Liana og Aisha
V / Anette Jensen, sognepræst
Inden for de sidste par år har jeg lært Liana og Aisha at
kende. Liana er fra Armenien, og Aisha er kurder fra Syrien. De er begge flygtet fra deres hjemlande pga. politisk
forfølgelse og krig. Er kommet til Danmark med deres familier og har lært sig et meget fint dansk. Begge er i fuld
gang med at tage HF og samtidig arbejder de i forskellige
jobs.
De er begge udadvendte og sociale, lattermilde og charmerende. Men de bærer også på en tung historie, og det er
tydeligt, at de savner deres hjemlande. De er bekymrede
for den politiske situation, ikke mindst Aisha, som kommer
fra det nordlige Syrien, hvor en søster, en bror og hendes
mor stadig bor. Andre søskende bor i Danmark, Sverige og
Tyskland.
Jeg lærte begge kvinder at kende på nøjagtig samme måde. Liana og jeg kom til at sidde sammen ved et stormøde
på Folkehjem i Aabenraa, hvor hun var med i et projekt,
som fik tildelt fondstilskud. Vi faldt godt i snak, og da vi
skulle sige farvel, spurgte hun, om ikke vi skulle ses igen.
På samme måde med Aisha. Vi sad ved siden af hinanden
til en rund fødselsdag, og også hun spurgte, om ikke vi
skulle ses igen. Og det gør vi jævnligt, besøger hinanden og
spiser sammen. Både Aisha og Liana er fantastiske kokke,
de laver den skønneste, krydrede mellemøstlige mad, og
Liana er en tryllekunstner, når det gælder kager.

Både Liana og Aisha bærer altså på en tung historisk bagage,
som ligger langt fra vores vestlige demokrati. Men de er
også stolte og stærke kvinder, som gør alt for at lære sig
danske traditioner og levevis, og som er så ivrige efter at
lære danskere at kende, så både de og deres familier, kan
blive godt integrerede.
Om de en dag vender tilbage til deres hjemlande afhænger
af udviklingen i de regioner, de kommer fra. Indtil da vil de
uddanne sig her i Danmark og søge fast arbejde.
Aisha og Liana har nu også lært hinanden at kende, de har
meget tilfælles, og vi tre er i dag gode veninder. Vi besøger
hinanden, de har beriget min tilværelse. Med den energi og
livsgnist de lever med, skal de nok klare sig. Og de fortjener
al den opbakning fra vores samfund, de kan tilkomme. Verden er i dag kompleks og opsplittet, folkeslag blander sig.
Det har folkeslag altid gjort, og i dag sker det også i Danmark. Hvis vi sørger for en fornuftig og fair integration, hvor
der også stilles krav, vil forskellig levevis og kultur kun kunne
berige hinanden.

Liana og Aisha fortæller meget gerne om deres hjemlande
og kultur. Aisha fortæller ikke uden stolthed, at det jo er
kurderne, som i sin tid var med til at nedkæmpe islamisk
stat. Også de kurdiske kvinder er soldater, og den største
skam, der kan overgå islamisk stat er at blive fældet af
kvindelige kurdiske soldater! I dag er situationen kritisk,
efter at Trump trak de amerikanske styrker ud af Syrien.
Med det resultat, at islamisk stat igen er ved at vinde fodfæste i visse regioner. En bitter pille at sluge for kurderne.
Kurderne er overvejende muslimer, men der er også kurdiske yazidier og kristne. Armenien er den første kristne stat
i verden. Kirken er ortodoks kristen. Kurdere og armeniere
repræsenterer altså til dels hver deres religion, men har
historisk en del til fælles. Begge nationaliteter har været
politisk forfulgte i århundreder, og de lever i mange forskellige lande, det gælder ikke mindst armenierne, som er
spredt ud over hele verden. På verdensplan er der ca. 11
mio. armeniere, hvor kun 3 mio. bor i Armenien. Der lever
ca. 2000 armeniere i Danmark.
Armenierne har deres eget selvstændige sprog, armensk,
som også har sit helt eget alfabet. Kurderne har ikke deres
eget land, de bor spredt i Tyrkiet, Syrien, Iran, Irak og Armenien, det gamle mesopotamiske område. Også kurderne har deres eget sprog, og der er på verdensplan mellem
50 og 60 mio. kurdere.
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