
Kirkebladet
Den danske kirke i Lyksborg og omegn  l  dec. 2013 - feb. 2014

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

December 
Sø 1 11.00 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 8 16.30 Syng julen ind m. Ejderstedkoret Lyksb. Kirke
On 12 15.00 Senioreftermiddag med Svend Kohrt Menighedslok.
Sø 15 10.00 Gudstjeneste m. Tysk Ev. Kirke Ruhetal
Sø 15 18.00 Søndagssuppekøkken Præsteboligen
On 18 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 22 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Ti 24 14.00 Julegudstjeneste Lyksb. Kirke
On 25 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Sø 29 11.00 Gudstjeneste Lyksb. kirke
Ti 31 16.00 Nytårsgudstjeneste Lyksb. Kirke

Januar 2014
Sø 5 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
On 8 15.00 Senioreftermiddag Menighedslok.
Sø 12 11.00 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
On 15 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 19 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Sø 26 11.00 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
To 30 17.15 Spisegudstjeneste for alle Lyksb. Kirke

Februar
Sø 2 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Sø 9 11.00 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Sø 16 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
On 19 19.30 Læsekreds Menighedslok.
Sø 23 11.00 Gudstjeneste Lyksb. Kirke

Marts
Sø 2 9.30 Gudstjeneste Lyksb. Kirke
Sø 9 11.00 Gudstjeneste Lyksb. Kirke



Syng julen ind i Lyksborg danske kirke
Søndag d. 8. december kl. 16.30 får vi besøg af Ejderstedkoret som 
vil hjælpe os godt i gang med julen. Vi skal synge en række af de kendte 
og elskede julesalmer og sange, og koret vil underholde os med skøn 
julemusik. Efter arrangementet byder vi på en kop kaffe i kirken. Alle er 
naturligvis velkomne!

Vær velkommen, Herrens år ...

1. søndag i advent begynder det 
nye kirkeår, og årets epistel- og 
evangelier vil blive læst fra 2. tekst-
række. Oven på et travlt efterår 
står vi nu over for en endnu travlere 
december med både gudstjenester, 
musik, sang og andet i kirkeregi, og 
det kan du alt sammen læse mere 

om i dette blad, som af en eller an-
den grund især er kommet til at 
handle om mad :-).

Gustjenestetider KAN afvige 
fra det der er offentliggjort, både 
her i bladet og i LyMu-Nyt, så det er 
en god idé at tjekke kirkens hjem-
meside, www.lyksborg.de, for op-
daterede tidspunkter inden du går 
hjemmefra!

Du kan også løbende følge med 
i de seneste nyheder i LyMu-Nyt 
hvor nyt fra kirken om arrangemen-
ter, tidspunkter o.l. vil blive offent-
liggjort.

Ruben Fønsbo
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På den tid gav Kejser Augustus ordre til at der skulle holdes 
en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling 
der blev holdt mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skul-
le rejse hjem for at blive registreret i den by deres familie kom 
fra. Det gjaldt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa 
til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josef nedstammede 
direkte fra David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sam-
men med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit  første 
barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde 
et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en krybbe i en stald, 
for der havde ikke været plads til dem på kroen.

I nærheden var der nogle hyrder der overnattede på mar-
ken mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et gud-
dommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på mar-
ken. De var lammet af frygt, men englen sagde ’I skal ikke være 
bange, for jeg kommer med en god nyhed. I dag har I fået en 
frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Bet-
lehem, Davids by. I kan kende ham på at han ligger i en krybbe 
med et tæppe omkring sig. I det samme var der en hel hær af 
himmelske væsener sammen med englen, og de sang: 

’Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred 
til mennesker på Jorden til dem som han har udvalgt.’

Den Nye Aftale
Lukas’ fortælling om Jesus, kapitel 2 v. 1 - 14
Det Danske Bibelselskab 2007

Copyright illustration: New Line Cinema, fra filmen The Nativity Story 2007

Født i en stald
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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: Kon-
tonummer 12106 i Union Bank (BLZ 215 201 00). Modtager: ’Menigheden 
i Lyksborg og omegn’. Medlemmer, der betaler bidrag med Dauer-
auftrag, bedes om at kontakte deres bank angående omstilling til 
SEPA fra den 1.2. 2014

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.

En aften i begyndelsen af no-
vember ventede jeg besøg fra fjer-
ne egne, men gæsterne måtte des-
værre melde afbud pga. sygdom. 
Og hvad gør man så med maden?

Jeg skrev en invitation på kir-
kens Facebook-side og inviterede 
på suppe i præsteboligen :-). In-
vitationen blev også bekendtgjort 
fra prædikestolen søndag morgen, 
og resultatet var at vi søndag ved 
18-tiden klemte 14 mennesker og 
en lille hund ind i min dagligstue.

Menuen lød på græskarsuppe og 
friskbagt brød, og de mange gæster 
havde selv medbragt drikkevarer. 
Resultatet var 2 - 3 meget hygge-
lige timer i dejligt selskab, og der 
var enighed om at vi gentager suc-
ces’en!

Næste gang bliver søndag d. 
15.12. kl. 18, menuen er endnu en 

Søndagssuppekøkken i Lyksborg

gang suppe og brød, og det er alde-
les gratis at deltage. Der er kun to 
betingelser. Den ene er at du selv 
skal medbringe drikkevarer, og den 
anden er at du skal melde dig til (og 
gerne i god tid). Min stue har nem-
lig kun siddepladser til ca. 14 per-
soner! 

Hvis du vil være med, kan du 
enten ringe på tlf. (0)4631 7179 el-
ler sende en mail til ruf@kirken.de. 
Alle, både unge, gamle, familier og 
enlige er velkomne.

 Ruben

Høstgudstjeneste i Lyksborg
I forbindelse med høstgudstje-

nesten i Lyksborg d. 29. septem-
ber havde børn fra Lyksborg Dan-
ske Børnehave og lyksborg Danske 
Skole pyntet kirken meget smukt til 
gudstjenesten. Mange tak til både 
børn og voksne for det kæmpear-
bejde I lagde i pynt og dekoration, 
og tak for en hyggelig dag i forbin-
delse med pyntningen!

Også en meget stor tak til alle 
der havde givet høstgaver i form af 
lys, dekorationer, brød, frugt, grønt, 
buketter og meget andet. Gaverne 
blev solgt på auktion efter høst-
gudstjenesten, og dagen indbragte 
mere end € 330; et meget flot re-
sultat, og hele beløbet går til Læger 
Uden Grænsers hjælpearbejde i det 
borgerkrigsramte Syrien, hvor der 
er hårdt brug for indsatsen. 
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Til fire personer skal du bruge:

• 3 økologiske appelsiner
• 100 g. sukker
• 1 spsk. friskrevet ingefær
• 2 finthakkede små røde chilier 
• (smagsstyrke efter eget valg) 
• 2 stk. stjerneanis
• To stænger kanel
• 100 g. mørk chokolade
• 1 spiseskefuld sød chilisauce
• Evt. en spsk. Thai Fish Sauce
• 1 spsk. vineddike
• 2 spsk. rødvin eller portvin
• 2 forårsløg
• 4 stk. andebryst á 200 g.
• Olie til stegning

Juleand på en anden måde
Trænger juleanden til et pift i år? Så prøv denne lækre alternative 
opskrift på stegt andebryst.

1: Vask appelsinerne og riv skræl-
len på et rivejern.
2: Pres saften fra appelsinerne. Du 
skal bruge min. 2½ dl.
3: Bland saften med appelsinskræl, 
sukker, ingefær, chili, stjerneanis, 
kanel, chokolade, vineddike og vin. 
Kog ved svag varme i 10 min.
4: Rids andebrystet med en skarp 
kniv og steg i varm olie i ca. 8 mi-
nutter på hver side. Lad kødet hvile 
ca. 10 minutter efter stegning
5: Skær kødet i gode, tykke skiver, 
arranger det på opvarmede taller-
kener og pynt med snittet forårsløg. 
Hæld den siede sauce over.
7: Server med gulerods- og kartof-
felmos let krydret med timian.
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Gudstjeneste og aftensmad!
Har du lyst til at spise sammen 

med andre, men gider du ikke lave 
aftensmad? Så er her et forslag!

Kom i kirke torsdag d. 30. janu-
ar kl. 17.15. Her holder vi en kort 
familieandagt med sangbare sange 
og salmer, en kort prædiken over 
et familievenligt tema og slutter af 
med at vi synger ’Velsignelsen’. Og 
så er der mad!

Efter gudstjenesten går vi nem-
lig til menighedslokalerne under 
præsteboligen, og her er der ser-
veret. Forvent ikke noget prangen-
de, men under alle omstændighe-

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

Find kirken her:

der noget lækkert og mættende, 
og noget at drikke til maden. Efter 
spisningen er en god mulighed for 
at få en snak med andre medlem-
mer af menigheden over en kop 
kaffe eller te. Prisen for arrange-
mentet er € 2 for voksne og € 1 for 
børn under 15. Det vil være en god 
idé at melde sig til i meget god tid 
da der kun er siddepladser til ca. 
30 personer.

Har din familie andre planer den 
dag, er du velkommen til at komme 
alene, uanset om du er ung, gam-
mel, barn eller voksen.

Aflysning af Juniorkonfirmand-forløb
Det planlagte juniorkonfirmandforløb fra 2013 til 2014 må desværre af-

lyses da der ikke var tilmeldinger nok. Det er ærgerligt, da dem der havde 
tilmeldt sig, havde glædet sig meget. Men vi prøver igen næste år og håber 
på flere deltagere! 

Forløbet er et gratis tilbud til de elever i 4. klasse, der har lyst til at lære 
mere om kirken, kristendommen, troen og en hel masse andet. Vi skal 
bl.a. tegne, male, høre historier og musik, synge eller lave drama. 

Undervejs i forløbet laver juniorkonfirmanderne ikoner som skal deko-
rere dørene i kirkerummet, og når vi er færdige, holder vi en festgudstje-
neste for alle der har lyst til at se ikonerne. Kirken sender invitationer ud 
til eleverne i foråret 2014.


