
Kirkebladet
Den danske kirke i Lyksborg og omegn  l  marts - maj 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

Marts
Sø 2 kl. 9.30  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke
On 5 kl. 15 Senioreftermiddag Menighedslokalet
Fr 7 kl. 20 Aftenkirke  Lyksborg Kirke
Sø 9 kl. 11  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke
Sø 16  kl. 9.30  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke
Ti 18  kl. 19.30 Kredsmøde  Sdr. Brarup
Sø 23  kl. 11  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke
To 27  kl. 17  Spisegudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke
Sø 30  kl. 9.30  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke

April
Sø 6  kl. 11  Gudstjeneste,  Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
On 9 kl. 15 Senioreftermiddag Menighedslokalet
To 10  kl. 19.30 Generalforsamling Menighedslokalet
Sø 13   Kirkedag - Ingen gudstjeneste i Lyksborg
Sø 20  kl. 11  Alternativ gudstjeneste og påskefrokost Lyksb. Kirke
To 24 kl. 17  Spisegudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksb. Kirke
Sø 27 kl. 9.30  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke

Maj
Sø 4 kl. 11  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
On 7 kl. 15 Senioreftermiddag Menighedslokalet
Sø 11 kl. 9.30  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Sø 18 kl. 11  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Sø 23 kl. 9  Årsmødeandagt, Ruben Fønsbo Oksbøl Forsamlingshus
To 31  kl. 17  Spisegudstjeneste, Ruben Fønsbo  Lyksborg Kirke

Juni
Sø 1 kl. 11  Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Sø 8 kl. 9.30 Gudstjeneste, Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke



Familiegudstjenester med spisning
Den sidste torsdag i hver måned er der familiegudstjeneste i Lyks-
borg danske kirke kl. 17. Gudstjenesten er kort og enkel og består af to 
sange eller salmer, en tekstlæsning der passer til gudstjenestens tema, 
en ultrakort prædiken, spørgeminut (hvor du kan få svar på eventuelle 
spørgsmål der har med kirken og gudstjenesten at gøre), Fadervor og 
Velsignelsen.

Efter gudstjenesten går vi til menighedslokalerne under præsteboligen 
og spiser varm mad i hinandens selskab. De seneste gange har vi spist 
pasta & kødsovs og boller i karry, og vi prøver at variere menuen hen 
over sommeren :-). Prisen er 1 Euro pr. person uanset appetit, og du 
skal selv medbringe drikkevarer. Af hensyn til planlægning og indkøb 
bedes du melde dig til senest to dage før arrangementet.

Gudstjenesterne vil blive annonceret via mail, på kirkens hjemmeside 
og på Facebook. Arrangementet er for børn og voksne i alle aldre, og 
alle er velkomne uanset om man kommer alene eller har familien og 
naboerne med.

Foråret så sagte kommer ...

Sådan skrev digteren og præ-
sten Kaj Munk i 1942, og mens dis-
se linjer skrives, skinner solen fra 
en skyfri himmel, og vintergæk og 
erantis står i fuldt flor, som det kan 
ses på bladets forside. Vi er klar til 
at tage hul på foråret med en lang 

række gudstjenester og andre ar-
rangementer i og omkring kirken, 
og nogle af dem kan du læse mere 
om her i bladet. 

 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
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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). Modtager: ’Menighe-
den i Lyksborg og omegn’. Medlemmer, der betaler bidrag med Dauer-
auftrag, bedes kontakte deres bank angående omstilling til SEPA 
hvis de ikke har gjort det endnu.

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. Vær opmærksom på at 
medlemskab af andre foreninger ikke automatisk medfører med-
lemskab af menigheden.

På det seneste menighedsråds-
møde har vi besluttet at kirken i en 
periode skal afspejle kirkeåret på 
forskellige måder. Det gør den al-
lerede på den måde at der fx pyntes 
med påskeliljer i påsketiden, gran 
ved juletid osv. Men der er tider på 
året som vi indtil videre ikke har 
gjort noget for at markere, og det 
prøver vi nu.

Når dette blad udkommer, er vi 
netop gået ind i fasten; den perio-
de som er optakten til påsken. Fa-
sten varer traditionelt 40 dage som 
en påmindelse om Jesu 40 dage i 
ørkenen (Matt. 1.13), og i kristne 
samfund har man tidligere marke-
ret fasten ved kun at spise ét mål-
tid om dagen og ved ikke at spise 
kød. Fasten blev traditionelt indledt 

Kirkeåret afspejles i kirken
med et karneal hvor man spiste kød 
for sidste gang inden påsken, og fa-
steperioden blev betragtet som en 
renselsestid hvor man skule leve 
enkelt, klæde sig tilsvarende enkelt, 
faste og gøre bod.

I kirken agter vi at markere fa-
sten med en tilsvarende enkelhed, 
så i de næste 40 dage vil alter og 
prædikestol ikke være udsmykket, 
og kirkens smukke alterdug vil blive 
lagt til side indtil påske.

Når påsken kommer, vil kirken 
igen blive smykket som det er pas-
sende for den største højtid i kirke-
året, og på samme måde vil vi prø-
ve at markere både Store Bededag, 
Kristi Himmelfart, pinsen og trinita-
tistiden.

 Ruben



5

For ca. 7 år siden udkom Bibelsel-
skabets ’Den Nye Aftale’; Det Nye 
Testamente på nutidigt dansk. Den 
bruges af og til i kirken i Lyksborg, 
især ved de alternative gudstjene-
ster, for jeg er meget glad for den 
nye oversættelse. Bogen medfør-
te dog en del debat, for hvad sker 
der når man oversætter et af kir-
kens helligste skrifter til et sprog der 
er ryddet for udtryk som netop ‘hel-
lig’? Der er heller ingen ‘Nåde’ eller 
‘Barmhjertighed’ i Den Nye Aftale, 
og der er kun meget lidt ‘Frelse’.

En af grundene er ifølge en af de 7 
oversættere, Malene Bjerre, at man 
ikke må ikke fremmedgøre teksten 
så læseren ikke forstår den, men 
man må heller ikke normalisere tek-
sten og fjerne alt det religiøse: ‘Når 
Jesus genopliver Lazarus, skriver vi 
at han redder ham, og ikke at han 
frelser ham. Han bliver reddet fra at 
dø, ville vi sige på nudansk, og så 
bruger vi den nudanske formulering. 
Men at blive frelst i betydningen 
’komme ind i Guds rige’ har vi ikke 
et nudansk begreb for, og så fasthol-
der vi det klassiske begreb.’

En del af de ord som tidligere er an-
vendt på dansk, er efterhånden gle-
det ud af hverdagssproget, og der er 
ikke dukket andre ord eller begreber 
op som erstatning. Mange ved hvad 
’barmhjertighed’ betyder på grund 
af ’Den barmhjertige samaritaner’, 
men de færreste vil bruge det uden 
for den sammenhæng i dag. Der-

Den Nye Aftale
for er ’Barmhjertighed ønsker jeg’ 
(Matt. 9,13) blevet til ’I skal hjæl-
pe de svage’. Og ’nåde’ er et ord, 
mange kirkefremmede slet ikke for-
står. ’Den Nye Aftale’ taler i stedet 
om ’Guds gaver’, ’noget vi har fået 
selv om vi ikke har fortjent det’ el-
ler ’noget vi har fået forærende’. Ved 
oversættelsen har man altså prøvet 
at formidle selve tekstens budskab, 
og det har betydet at ordvalget nog-
le gange ligger langt fra det kendte.

En stor  udfordring har været over-
sættelsen af Fadervor. Teksten er 
fra Matthæus 6, 9-13, og i ’Den Nye 
Aftale’ lyder den:

at gøre noget forkert. Skyld kan ikke 
fjernes, så centnertung er den’, si-
ger han.

Tine Lindhardt, som er med i redak-
tionsgruppen bag ’Den Nye Aftale’, 
forklarer at de fleste mennesker har 
en helt andet forståelse af skyld, og 
derfor forstyrrer det meningen at 
benytte ordet. ‘Det handler om at 
gøre noget forkert i forhold til andre 
mennesker. En del af de ord og be-
greber der bruges i den autorisere-
de oversættelse, kender man ikke i 
dag, og så mister man betydningen 
af det der står i teksten.’

Ordet ‘Testamente’ er et eksem-
pel på denne problematik. Meget få 
mennesker er klar over hvorfor ordet 
bruges i forbindelse med Bibelen. 
Ordet ‘testamente’ stammer fra latin 
‘Testamentum’ som kommer af ‘Te-
stari’, at kalde til vidne eller at bevid-
ne, og meningen er at man bevidner 
fx en pagt. Her er tale om en latinsk 
tolkning af den oprindelige græske 
betegnelse ‘diatheke’, som både kan 
betyde ‘testamente’ og ‘pagt’, og i 1. 
Kor. 11 er netop ordet ’pagt’ brugt: 
‘Ligeså tog han også bægeret efter 
måltidet og sagde: Dette bæger er 
den nye pagt ved mit blod’. 

Meningen er at den nye pagt erstat-
ter den gamle pagt som Gud ind-
gik med Israel (2. Mos. 12 ff.), og at 
kalde den nye oversættelse for ‘Den 
Nye Aftale’ er et eksempel på et af 
de mange steder hvor det lykkes 
både at komme nærmere på den op-
rindelige tekst og den egentlige be-
tydning, samtidig med at der skrives 
på velfungerende nydansk.

Meningen er ikke at ’Den Nye Aftale’  
skal erstatte Det Nye Testamente. 
Den er et supplement der kan bru-
ges hvor man ønsker at nå dem der 
ikke er vokset op med kirke og bibel. 
Og efter min mening er det lykkedes 
at gøre ’Den Nye Aftale’ til et fanta-
stisk skrift der indbyder til at blive 
læst. Derfor bruger jeg denne udga-
ve ved lejligheder hvor jeg synes det 
passer, og derfor vil bibelstærke kir-
kegængere fra tid til anden bemær-
ke at ordene ikke er de kendte fra 
den autoriserede oversættelse.

4

Ruben

Far i himlen!
Lad alle forstå at du er Gud, 

lad dit rige blive til virkelighed
og lad alting blive som du vil have det 
- her på jorden ligesom det allerede  
er i himlen. Giv os det brød vi har 
brug for i dag. Tilgiv os det vi har 
gjort forkert ligesom vi har tilgivet 
andre. Lad være med at sætte os 

på prøve, og befri os fra ondskabens 
magt. For du er Gud, du har magten, 

og vi vil altid hylde dig.
Amen

Jeg synes det er smukt, men mange 
er uenige. Johannes Møllehave kal-
der fx oversættelsen ‘flad som et 
fortov’ og uddyber: ‘Det er en helt 
anden tekst. Jeg havde råbt og skre-
get hvis jeg havde siddet med ved 
bordet. Skyld er et meget tungere 
ord. Derfor er skyld meget mere end 
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Lyksborg Danske Kirke fylder 60

Find kirken her:

www.lyksborg.de www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke
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Lyksborg Danske Kirke slog dø-
rene op første gang for næsten 60 
år siden, og forberedelserne til det 
kommende jubilæum er så småt i 
gang. Men årene er ikke gået hen 
over kirken uden at efterlade spor, 
og det seneste efterårs to storme 
kunne også mærkes på kirken.

For en måneds tid siden var der 
kirkesyn, og her blev kirken og 
dens tilstand gennemgået af ar-
kitekten og forreningsføreren fra 
Dansk Kirke i Sydslesvig. Resulta-
tet blev en temmelig lang liste over 
ting som trængte til at blive sat i 
stand. Blandt andet er taget utæt, 
vinduerne er i meget dårlig stand, 
kirkens elektriske installationer 
skal skiftes, gulvet skal repareres 

flere steder, og kirkens ventilati-
onssystem skal kigges efter. Der-
udover skal isoleringen udskiftes, 
væggen skal males, og træværket 
i kirken skal renses og oliebehand-
les. Endelig skal trappen op til kir-
ken renoveres.

Alt i alt står vi over for en travl 
sommer og en stor udgift, og me-
nighedsrådet skal i den kommende 
tid i gang med at planlægge arbej-
det, søge fonde om tilskud til finan-
siering osv. 

Vi ved endnu ikke hvornår arbej-
det går i gang, og vi ved ikke hvad 
konsekvenserne bliver for kirkeli-
vet hen over sommeren, men når 
næste kirkeblad udkommer, regner 
vi med at være en hel del klogere.

Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Lyksborg Danske Kirke.

Generalforsamlingen finder sted
TORSDAG D. 10. APRIL 2014 KL. 19.30
og afholdes i menighedslokalerne under præsteboligen,  

Schwennaustr. 12 i Lyksborg. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med-

deles menighedsrådet skriftligt senest 14 dage forinden.

Aftenkirke i Lyksborg
Fredag d. 7. marts er der aften-

åbent i kirken fra kl. 20 til 23. Der er 
ikke gudstjeneste, og der kommer 
ikke til at foregå ret meget; fx er der 
ikke salmesang, prædiken eller fæl-
les bønner. Men der er mulighed for 
at komme og gå når man vil, sidde i 
stilhed så længe man har lyst, få en 
snak med præsten (som naturligvis 
har ubetinget tavshedspligt), samle 
tankerne, bede en bøn, finde ro og 
tænde et lys for nogen eller noget. 
Der vil være dæmpet belysning og 
dæmpet musik, og ca. hver halve 
time læser jeg en kort tekst fra Bi-
belen, Den Nye Aftale eller andre 
bøger.

Kl. 21.30–21.45 drikker vi en kop 
kaffe, og efter kaffen er der nad-
ver til dem der ønsker det. Herefter 
indfinder roen og stilheden sig igen. 
Alle er velkomne. Hvis du deltager, 
bedes du respektere ønsket om stil-
hed; dvs. at hvis du har lyst til at tale 
med de øvrige gæster i kirken, be-
des du gøre det enten uden for kir-
kerummet eller i kaffepausen :-)

Vil du modtage kirkens nyhedsmail? Skriv til Ruben på ruf@kirken.de 
eller tilmeld dig på www.lyksborg.de


