
Kalenderen

Præst:
Ruben Fønsbo

Schwennaustr. 12
24960 Lyksborg
Tlf. 04631 7179
ruf@kirken.de

Fmd. menighedsrådet: 
Roland von Oettingen

Zum Dorfteig 7
D-24975 Husby

Tlf. +49 (0) 4634 9647
roland.von@t-online.de

Kasserer:
Brigitte Günther

Flensburger Str. 16
24960 Lyksborg
Tlf. 04631 8290
dybboel@web.de

Husk at der er kirkekaffe efter hver gudstjenes-
te, uanset om vi fejrer gudstjeneste kl. 9.30 
eller kl. 11. Alle er velkomne til at være med, og 
det er naturligvis gratis. Vel mødt!

Kirkebladet
Den danske kirke i Lyksborg og omegn  l  sept. - dec. 2013

September 
Sø 8 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 11 15 Ældreeftermidd. v. Merete Raben Menighedslok.
Sø 15 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 22 11.15 Gudstjeneste, Merete Raben Lyksb. Kirke
Sø 29 11 Høstgudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke

Oktober
Sø 6 11 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 9 15 Ældreeftermiddag Menighedslok.
Sø 13 9.30 Gudstjeneste, Merete Raben Lyksb. Kirke
Sø 20 11 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 23 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 27 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke

November
Sø 3 11 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 10 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
On 13 15 Ældreeftermiddag Oksbøl Forsamlingshus
Sø 17 11 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 24 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke

December
Sø 1 11.00 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 8 14.00 Kirkens 59-års fødselsd., Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke



Lystrupkoret synger i Lyksborg
Lørdag d. 5. oktober 
kl. 15 får vi besøg af Ly-
strupkoret, et musikalsk 
og velsyngende kor med 
35 medlemmer fra Ly-
strup ved Århus. Ko-
ret vil synge en række 
kendte danske sange, 
og der vil også være en 
syng-med-afdeling med 
kendte klassikere.

Arrangementet vil finde sted enten i kirken eller på Lyksborg Danske 
Skole, afhængig af hvor mange der ønsker at være med. Stedet vil blive 
offentliggjort i LyMu-Nyt og på kirkens hjemmeside.

Det er gratis at være med, og det vil være muligt at købe kaffe og 
kage til yderst rimelige priser ved arrangementet. Tilmelding skal ske til 
Ruben Fønsbo på tlf. 04631 7179 eller på email, ruf@kirken.de senest 
30. september.

Septembers himmel er så blå ...
Sådan begynder en af de skønne 

efterårssange i Højskolesangbogen, 
og efter en dejlig, solrig sommer 
kan vi jo håbe at ordene kommer til 
at passe. Efteråret byder på man-
ge aktiviteter, og en af dem som vi 
glæder os meget til, er Høstguds-
tjenesten d. 29.9. Det kan du 
læse mere om her i bladet. 

De populære ældreeftermid-
dage begynder også igen, og d. 
11. september er det Merete 
Raben som fortæller om den ny-
religiøsitet, som siden 1960’ernes 

New Age-bølge har påvirket både 
samfund og kirke. Kom og hør det 
spændende foredrag i menigheds-
lokalerne. Det er naturligvis gratis, 
og der er kaffe på kanden. 

I oktober slår Læsekredsen op 
i en ny bog. Har du lyst til at læse 
med, kan du kontakte Enke Christi-
ansen på tlf. 04631 3307.

Du kan løbende følge med i de 
seneste nyheder i LyMu-Nyt og 
på kirkens hjemmeside.

Ruben Fønsbo
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Hvad sker der i efteråret?

herop og det er dejligt at få hans 
besøg og tale om ”gamle dage” og 
fortælle om mit møde med Den 
danske Folkekirke og alle dens mu-
ligheder.

Jeg har nu kirkesanger, profes-
sionel organist og en dygtig graver/

kirketjener, men Egon var og er nu 
noget helt specielt!

Jeg ønsker alt godt for Lyksborg 
kirke og menigheden!

Bedste hilsener
Lotte Sandø Heftye

Juniorkonfirmander
I oktober begynder Lyksbirg dan-
ske kirke et juniorkonfirmandfor-
løb i samarbejde med Lyksborg 
danske skole. Forløbet er et gra-
tis tilbud til de elever i 4. klasse, 
der har lyst til at lære mere om 
kirken, kristendommen, troen og 
en hel masse andet.

Juniorkonfirmanderne mødes 
i skolens SFO en gang hver 14. 
dag, og her skal vi fx tegne, male, 
høre historier og musik, synge el-
ler lave drama. Vi skal også lave 
nogle ting sammen med konfir-
manderne en gang imellem.

Undervejs i forløbet laver ju-
niorkonfirmanderne ikoner som 
skal dekorere dørene i kirkerum-
met, og når vi er færdige, holder 
vi en festgudstjeneste sammen 
med konfirmander, forældre og 
andre der har lyst til at se ikoner-
ne. Kirken sender invitationer ud 
til eleverne i september måned.

Høstgudstjeneste
Fredag d. 27. september pynter 
elever fra Lyksborg danske skole 
og børn fra Lyksborg danske bør-
nehave kirken til høst. Og søn-
dag d. 29. september kl. 11 
er der stor og festlig høstguds-
tjeneste hvor alle er velkomne. 
Der bliver sang, musik, fortælling 
og forskellige aktiviteter (hold 
øje med hjemmesiden), og efter 
gudstjenesten er der fællesspis-
ning hvor man kan købe lækker 
og billig mad, få et glas saft og 
en kop kaffe og en hyggelig snak 
med de andre deltagere.
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Farvel til Egon Johannsen ...

Den danske menighed i Lyksborg 
og omegn måtte d. 5. maj i år tage 
afsked med kirkens loyale og dyg-
tige kirketjener gennem 19 år, Egon 
Johannsen.

Egon fungerede som kirketjener 
under Werner Matlok og underteg-
nede og vi har begge fundet, at Egon 
var et yderst prisværdigt menneske 
at arbejde sammen med. Han er et 
diskret og loy alt menneske og lod 
sig aldrig mærke med, at han må-
ske fik fortrolige samtaler mellem 
præst og en kirkegænger med.

For mit og min families vedkom-
mende blev Egon også en ven af hu-
set gennem årene. Vi har med Egon 
og hans mor tilbragt mangen en lør-
dag eftermiddag eller adventssøn-
dag sammen i Schwennaustrasse 
og Egon var altid parat til at give 
Michael en hånd med i haven eller 
hvad det nu ellers måtte være.

For mig som præst var Egon guld 
værd og han var den første, jeg rin-
gede til og fortalte, at jeg havde 
fået mit nuværende embede i Nord-
jylland. Det var ikke let, for samtidig 
med min glæde og forventning over 
det nye embede og dets mulighe-
der i mit fædreland, var det også en 

slags farvel til Egon og ikke mindst 
vores ugentlige telefonsamtaler tid-
ligt søndag morgen, når Egon rin-
gede for at få dagens salmenumre. 
Så talte vi om alt mellem himmel 
og jord og om ugen, der var gået 
og ofte måtte Egon ringe op igen, 
fordi han havde glemt at få salme-
numrene ...

Egon er et spændende menne-
ske, der dyrker mange interesser 
og han er altid på vej  ud i verden 
for at se kunstudstillinger, besøge 
øerne ud for vestkysten, besøge 
sin familie rundt omkring eller se på 
kirker. Hans store interesse gælder 
gravhøje, vikingetiden og den tid-
lige middelalder og hans viden er 
stor på området. Det er en interes-
se, Egon og jeg deler.

Egon var en stor støtte for mig 
under Michaels sygdom og død. Det 
var en meget hård tid, men Egons 
telefoniske støtte var en hjælp i øje-
blikket. I forbindelse med Michaels 
begravelse deltog Egon og var med 
til at bære kisten til graven og det 
takker jeg ham for.

Egon er udlært her i Fjerritslev 
og har stadig venner og bekendte i 
omegnen, så han kommer jævnligt 

Af Lotte Sandø Heftye
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Nye toner - ny gudstjenesteform
Søndag d. 4. august var ikke en 

helt almindelig søndag i Lyksborg 
Danske Kirke. Pga ’Ostseeman’ 
havde vi ikke nogen organist denne 
dag, så musikken kom dels fra cd’er 
og dels fra præstens computer. 

orgelmusik, anderledes prædiken, 
stille-pauser og meget andet. Alter-
brødet vil være friskbagt, og stem-
ningen vil være en smule mere af-
slappet end sædvanligt.

Hvis det viser sig at være en god 
idé, vil vi sandsynligvis forsøge at 
gøre ordningen permanent så den 
alternative gudstjenesteform duk-
ker op ca. en gang hver måned.

Hvis du kunne tænke dig at være 
med til at arrangere gudstjenester-
ne eller evt. spille et instrument til 
sange eller salmer, eller synge med 
når nye sange og salmer skal præ-
senteres, er du meget velkommen 
til at kontakte Ruben Fønsbo!

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

Bliv medlem af menigheden!
Vil du være medlem af menigheden? Så kontakt Ruben Fønsbo, menig-
hedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther. Se 
kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet.

Gudstjenestens form var også 
ændret i forhold til det vante. Og 
selvom det var anderledes, har til-
bagemeldingerne været positive, så 
nu vil vi i en forsøgsperiode prøve at 
erstatte ca. en månedlig gudstjene-
ste med en alternativ gudstjeneste.

Vi har fået provstens og biskop-
pens tilladelse, og det betyder at de 
alternative gudstjenester bl.a. kom-
mer til at rumme gospel, lovsang, 
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Besøg fra Frederiksstad
Søndag d. 14. juli fik Lyksborg 

Danske Kirke besøg af gæster fra 
Frederiksstad, Bredsted, Tønning 
og Husum. Det var den årlige sog-
neudflugt som pastor Victor Greve 
havde arrangeret, og gæsterne del-
tog i gudstjenesten i Lyksborg den-
ne dag. Bagefter var der frokost i 
præstegårdshaven og i menigheds-
lokalerne under præsteboligen. 

Der deltog i alt 55 gæster, og vi 
siger tak til de mange gæster fra 
nær og fjern for en dejlig dag. Også 
en stor tak til de mange der hjalp 
med madlavning, klargøring, opryd-
ning og godt humør!
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I oktober begynder konfirmati-
onsforberedelsen ved den danske 
kirke i Lyksborg, og hvis du går i 7. 
klasse på en dansk skole og endnu 
ikke er konfirmeret, er du velkom-
men til at deltage. Vi regner med at 
konfirmationen i 2014 vil finde 
sted søndag d. 4. maj kl. 10 i 
Lyksborg Danske Kirke.

Konfirmationsforberedelsen bli-
ver en blanding af snak, sang, mu-
sik, fortælling, møde med andre 
konfirmander, gudstjenester, Gos
pel, mad, sport, Facebook, film og 
kunst. I Lyksborg Danske Kirke har 
vi fire store vinduer, som konfir-
manderne kommer til at udsmykke 
med et motiv, og de fire temaer for 
motiverne er:

• Jesu fødsel
• Jesu dåb
• Jesu korsfæstelse
• Jesu opstandelse

Ud fra de fire temaer kommer vi 
igennem under-emner som kristen-

dom, liv og død, centrale bibelfor-
tællinger, moral og etik, andre reli-
gioner, kirkekunst og historie, troen 
og konfirmandernes egne spørgs-
mål og emner.

Vi arbejder med tegning, ma-
ling, kirkekunst, mosaik, glasma-
leri, kalkmaleri og en masse andre 
måder at lave billeder på, og moti-
verne printes på selvklæbende folie 
og monteres på vinduerne, så kir-
ken får sine egne glasmalerier. Dem 
indvier vi ved en festgudstjeneste 
som konfirmanderne selv planlæg-
ger og står for.

Hvis du har lyst til at være med, 
kan du møde op til indskrivning 
ved gudstjenesten i Lyksborg Dan-
ske Kirke søndag d. 29.9. kl. 11. 
Husk at medbringe dåbsattest/
Stammbuch og mindst en af dine 
forældre. Hvis du har spørgsmål, er 
du velkommen til at kontakte Ru-
ben på tlf. 04631 7179 eller på mail: 
ruf@kirken.de. Du kan også se flere 
oplysninger på www.lyksborg.de.

Konfirmation i Lyksborg Kirke

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

Find kirken her:
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