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Foråret så sagte kommer ...

Sådan lød titlen på Kaj Munks 
erindringsbog, og mens disse lin-
jer skrives, står foråret på spring. 
Solen skinner, haven stråler i et 
væld af erantis og vintergækker, 
og vi kan gå foråret i møde med 
fortrøstning og optimisme. Det har 
nemlig været et godt og aktivt år 
i kirken, og væksten ser ud til at 
fortsætte. Herfra skal lyde en stor 
tak til alle der har deltaget i de for-

skellige aktiviteter: dem der altid 
stiller op, dem der laver kaffe, ar-
rangerer, møder op, dækker bord, 
vasker op; i det hele taget sørger 
for at kirke- og sognelivet fun-
gerer. Tak! Uden jer var der ikke 
noget kirkeliv her i Lyksborg, og 
jeg glæder mig til et fortsat godt 
samarbejde

Bemærk at gudstjeneste-
tider KAN afvige fra det der er 
offentliggjort her i bladet, da der 
kan opstå situationer der gør det 
nødvendigt at ændre tidspunkter. 
Det er en god idé at tjekke kirkens 
hjemmeside, www.lyksborg.de el-
ler Flensborg Avis’ gudstjenestelis-
te i torsdagsudgaven.

Du kan løbende følge med i de 
seneste nyheder i LyMu-Nyt 
hvor nyt fra kirken om arrange-
menter, tidspunkter o.l. vil blive 
offentliggjort.

Ruben Fønsbo
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Husk kirkebidraget!
Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. indkomstskatten. Mindstebeløbet 
er 25,- € pr. år. Beløbet indbetales via menighedens bankforbindelse 
som er: Kontonummer 12106 i Union Bank (BLZ 215 201 00). Mod-
tager: ’Menigheden i Lyksborg og omegn’.

Bliv medlem af menigheden!
Vil du være medlem af menigheden? Så kontakt Ruben Fønsbo, me-
nighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte 
Günther. Se kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet.
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Hermed indkaldes til genealforsamling i Den Danske Menig-
hed i Lyksborg og Omegn. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Generalforsamlingen finder sted 

søndag d. 31. maj kl. 15
Vi indleder med gudstjeneste kl. 14 i Lyksborg Danske 

Kirke, og efter gudstjenesten afholdes generalforsamlingen 
i menighedslokalet under præsteboligen i Schwennaustr. 

12. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage, da det 
er din mulighed for at få indflydelse på kirkelivet i Lyksborg 

og omegn!

Under generalforsamlingen er det muligt at købe kaffe og 
kage til meget rimelige priser, og indtægterne går til kir-

kens istandsættelse.

Man kan tilmelde sig hos Ruben på tlf. 04631 7179, 
eller pr. mail, ruf@kirken.de.

Indkaldelse til generalforsamling

SSF Lyksborg inviterer til loppemarked
På loppetorvet den 21.3. har kirken en bod på skolen til 

fordel for kirkens istandsættelse. Lopper modtages gerne den 
11.3. kl. 14.45 - 15.30 i menighedslokalet i præstegården eller 
på selve dagen fra kl. 9.00. Desuden beder menigheden om, at 
frivillige melder sig til at stå i denne bod et stykke tid. Besked 

herom modtager Lis, telefon 04631 8871.

Med venlig hilsen fra menighedsrådet for Lyksborg og omegn

www.lyksborg.de www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke

Find kirken her:
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En stor tak for hjælpen!
Som de fleste ved, arbejder me-

nighedsrådet flittigt på istandsæt-
telsen af Lyksborg Danske Kirke, 
og projektet skrider hastigt fremad 
takket være den meget engagerede 
indsats. Rådet har bl.a. haft møder 
med to arkitekter, og der er nu ud-
arbejdet foreløbige forslag til hvor-
dan kirken skal se ud efter istand-
sættelsen. Tegningerne er ud ført af 
arkitekt Michael Krebs, og du kan 
se forslagene nedenfor.

I 2014 er der blevet samlet ind til 
projektet, og vi kender endnu ikke 
den endelige pris, men den forven-
tes at ende på 300.000 - 350.000 

euro. Vi har fået tilsagn om profes-
sionel hjælp til at rejse pengene, og 
det er vi meget taknemmelige for. 
Og så er vi især taknemmelige for 
den fantastiske opbakning der har 
været i Lyksborg og omegn. I årets 
løb har indsalingen givet mere end 
8.200 euro, og det er et resultat 
vi end ikke i vores vildeste fantasi 
havde turdet håbe på.

Derfor: En meget stor tak til 
alle der har bidraget! Alle bidrag, 
uanset størrelse, er en stor hjælp 
i den rigtige retning. Vi håber på 
fortsat støtte og glæder os meget 
til at arbejde videre med projektet!



Fastelavn i Lyksborg
Den 15. februar fejrede vi faste-

lavn i Lyksborg Danske kirke, og 
mange var mødt op; en del oven i 
købet flot klædt ud. Efter gudstje-
nesten var der tøndeslagning, og 
alle de børn der var med til gudstje-
nesten, deltog med stor iver. Tøn-
den var på forhånd blevet smukt 
dekoreret af årets 4 konfirmander 
og til lejligheden lyldt med slik og 
andre lækkerier. Efter et kvarters 
tid gav tønden efter, slikket blev 
fordelt, og Laurits Radzio blev kå-
ret som kattekonge. Kattedronning 
blev hans far, Joern.

Efter tøndeslagningen var der 
kaffe, saft og lækre fastelavnsboller 
som Mette havde bagt. En stor tak 
til alle der hjalp til, deltog, slog til 
tønden og var med til at gøre dagen 
festlig! 
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Kalenderen

Præst:
Ruben Fønsbo

Schwennaustr. 12
24960 Lyksborg

Tlf. (0)4631 7179
ruf@kirken.de

Fmd. menighedsrådet: 
Roland von Oettingen

Zum Dorfteich 7
D-24975 Husby

Tlf. (0)4634 9647
roland.von@t-online.de

Kasserer:
Brigitte Günther

Flensburger Str. 16
24960 Lyksborg

Tlf. (0)4631 8290
dybboel@web.de

Marts 
Sø 1 9.30 Gudstjeneste, Morten Mortensen  Lyksb. Kirke
Sø 8 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksb. Kirke
On 11 15 Senioreftermiddag, Svend Kohrt Menighedslok.
Sø 15  Konfirmandgudstj. konfirmandlejr Christianslyst
On 18 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 22 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
To 26 17 Familiegudstj. og spisning Lyksb. Kirke
Sø 29 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Ti 31 19.30 Sogneaften, Kristendom for let øvede Menighedslok.

April
Sø 5 9.30 Påskegudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 12 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 15 15 Senioreftermiddag, Henriette Gosvig Menighedslok.
On 15 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 19 11 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 26 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Ti 28 19.30 Sogneaften, Kristendom for let øvede Menighedslok.
To 30 17 Familiegudstj. og spisn., Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke

Maj
Sø 3 10 Gudstj. og konfirmation, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 10  Kirkedag, ingen gudstj. i Lyksborg
To 14 10 Konfirmation, Freienwill Freienwill Kirke
Sø 17 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 20 15 Senioreftermiddag, Roland v. Oettingen Menighedslok.
Sø 24 9.30 Pinsegudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Ti 26 19.30 Sogneaften, Kristendom for let øvede Menighedslok.
To 28 17 Familiegudstj. og spisn., Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 31 14 Gudstjeneste og generalforsamling Lyksb. Kirke

Juni
Sø 7 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke


