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Sommeren går på hæld

Sommeren har ikke bare budt på 
sommer i år. Den seneste måneds 
tid har budt på vejr der kunne få én 
og anden til at overveje at finde øk-
sen frem og begynde at fælde træ-
er til en ark. Heldigvis har vi haft 
godt og tørt vejr til de aktiviteter der 

skulle foregå uden døre; fx fælles-
spisning efter familiegudstjenester-
ne. Der har også været god opbak-
ning hen over sommeren trods ferie 
og varme. Det er dejligt, og natur-
ligvis fortsætter vi sensommeren 
og efteråret med et højt aktivitets-
niveau. Det kan du læse mere om 
i dette nummer af kirkebladet. Du 
kan se aktiviteterne i kalenderen på 
bagsiden af bladet, men tjek for en 
sikkerheds skyld hjemmesiden in-
den arrangementet for at se om der 
er ændringer. Du kan også løbende 
følge med i gudstjenestelisten i tors-
dagsudgaven af Flensborg Avis.

Ruben
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Bliv medlem af menigheden
Vil du være medlem af den danske menighed? Så kontakt Ruben Føns-
bo, menighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigit-
te Günther. Se kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet. 

Vær opmærksom på at medlemskab af andre foreninger ikke 
automatisk medfører medlemskab af menigheden. Du er altid 
velkommen i kirken, men kun gennem medlemskab er du sik-
ret gratis kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, bryllup og 
begravelse. Indmeldelse forudsætter at du udfylder en indmel-
delsesformular som du kan få hos præsten.

Medlemskab af den danske kirke giver dig samme rettigheder og mulig-
heder som hvis du er medlem af fx den tyske kirke, og medlemsbidra-
get er kun halvt så højt. Kontakt Roland eller Brigitte hvis du vil høre 
mere om hvor nemt det er at blive medlem.
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Høstgudstjeneste i Lyksborg
Høsten står for døren, og det vil 

vi fejre i den danske kirke. Det sker 
ved en festgudstjeneste søndag d. 
28.9. kl. 11. Sidste år var kirken 
smukt pyntet (se billederne) af børn 
fra den danske børnehave og den 
danske skole i Lyksborg, og igen i år 
regner vi med at efteråret kommer 
til at sætte sit præg på kirkens ud-
seende den dag.

Efter gudstjenesten er der fæl-
lesspisning og hygeligt samvær, og 
det vil blive offentliggjort på kirkens 
hjemmeside, hvor vi spiser den dag.

Sidste år var kirken pyntet med 
høstgaver fra medlemmer af menig-
heden, og det kunne vi godt tænke 
os igen i år. Gaverne kan fx være 
lys, dekorationer, brød, frugt, grønt, 
buketter og meget andet; det er 
helt op til dig. Efter gudstjenesten 
og spisningen vil gaverne blive solgt 
på auktion, og pengene vil gå til kir-
kens istandsættelse.

Hvis du vil være med til fælles-
spisning, skal du tilmelde dig hos 
Ruben senest torsdag d. 25. om af-

tenen. Det koster ... et eller andet, 
men du bestemmer selv prisen, så 
hvis du mener at maden og drikke-
varerne er 50 cent værd, betaler du 
50 cent :-)

Vi håber at mange i alle aldre vil 
deltage, og vi satser på en familie-
venlig og festlig gudstjeneste.
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- og fremtiden ..?
Fremtiden kan vi ikke sige meget 

om endnu, men menighedsrådet ar-
bejder på både aktiviteter og fonds-
ansøgninger, der kan skaffe bidrag, 
og vi har al mulig grund til optimis-

me. Store og små beløb samles ind, 
og mange yder en stor indsats for at 
hjælpe, så vi tror på at vi inden for 
en overskuelig fremtid er i stand til 
at begynde det nødvendige arbejde 
for at sikre kirken for fremtiden.

Sådan så arkitektens oprindelige 
tegninger ud. Og nu vil vi gerne be-
vare kirkebygningen, men samtidig 
gøre en indsats for at sikre at den 
også kan fungere som kirke mange 
år ud i fremtiden. Blandt de ønsker 
og forslag der kom frem på den eks-
traordinære generalforsamling, kan 
nævnes rampe eller anden handi-
kapvenlig tilgangsvej, stort vindue 
i kirkens bagvæg så naturen uden-
for kan fungere som levende alter-

tavle, skillevæg eller faste vægge i 
kirkerummet så fleksibiliteten øges, 
lydanlæg til tale og musik, mulig-
hed for multimedia; fx lærred og 
projektor (beamer), lille køkken og 
sakristi/kontor, digitalt orgel (fleksi-
belt, vedligeholdelsesfrit) og ny ind-
gangsdør i kirkens venstre side. 

Har du idéer eller forslag til hvad 
du godt kunne tænke dig i kirken 
fremover, er du meget velkommen 
til at kontakte menighedsrådet.

Nyt fra Lyksborg Danske Kirke
Der sker noget i kirken!
På en velbesøgt ekstraordinær 

generalforsamling kom der en lang 
række gode forslag til hvordan vi 
kan skaffe midler til istandsættel-
sen af kirken, og flere af forslage-
ne er ved at blive ført ud i livet. I 
øjeblikket strikkes der sokker på li-
vet løs hos mange af menighedens 
medlemmer, og de varme, smukke 
og lækre kvalitetssokker sælges si-
denhen til dem der ikke vil fryse når 
den kolde tid nærmer sig. Er du in-
teresseret i at købe sokker, kan du 
sende en mail eller ringe til Ruben.

Vi planlægger også forskellige 
efterårs- og juleaktiviteter, og in-
den for en overskuelig fremtid vil 
der blive arrangeret bl.a. lotteri til 
fordel for kirken. Endelig samles 
der ind ved kollekter i kirken og ved 
private indsamlinger, og her er al-
lerede indkommet beløb der giver 
grund til både glæde og optimisme.

Har du idéer til aktiviteter o.l. der 
kan rejse penge til istandsættelse 
af kirken, hører vi meget gerne fra 
dig, og du er altid velkommen til at 
kontakte præsten.

Besøg og flotte gaver
Den 17.8. havde vi besøg af vo-

res venskabsmenighed fra Hvejsel 
ved Jelling. Det blev en festlig guds-
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tjeneste med 50 deltagere og sal-
mesang der formentlig kunne høres 
af de forbipasserende foran kirken. 
Gæsterne gav udtryk for at de var 
glade for at møde medlemmer af 
det danske mindretal i Sydslesvig 
og for at høre om kirkens og min-
dretallets historie, og vi var som al-
tid glade for at have gæster på be-
søg i kirken.

Og pludselig blev glæden meget 
større. Menighedsrådet fra Hvejsel 
besluttede nemlig på stedet at do-
nere kr. 3.000,- til kirkens istand-
sættelse, og sammen med bidrag 
fra alle kirkens gæster den dag nå-
ede kollekten op på mere end 3.800 
kroner. Herfra skal lyde en meget 
stor tak, ikke mindst til gæsterne fra 
Hvejsel for deres flotte bidrag, men 
også til alle de andre kirkegængere 
som var med til at bringe os et skridt 
nærmere kirkens istandsættelse!

Til overflod har vi også fået en be-
sked fra Povl Callesen som er præst 
i Varnæs Sogn. Her har man over 
en periode samlet kr. 15.000,- ind 
og besluttet at pengene skal tilfalde 
Lyksborg Danske Kirke som hjælp 
til istandsættelsen. Vi er meget tak-
nemmelige for den store gave!

Også Den danske Kirke i Læk har 
betænkt os med et beløb som de har 
samlet ind, og vi sender en stor tak 
til pastor Henriette Gosvig Knudsen 
og menigheden for bidraget.



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 Dau-
er-auftrag, bedes kontakte deres bank angående omstilling til SE-
PA hvis de ikke har gjort det endnu.
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Senioreftermiddage

Familiegudstjenester med spisning
Den sidste torsdag i hver måned plejer der at være familieguds-
tjeneste i Lyksborg danske kirke kl. 17. Men i efteråret bliver det lidt 
anderledes. I september er der ikke familiegudstjeneste; til gengæld 
holder vi en stor og festlig høstgudstjeneste d. 28.9. kl. 11, og her er 
der efterfølgende fællesspisning. I oktober er der familiegudstjeneste 
torsdag d. 30. kl. 17, i november er der ingen familiegudstjeneste, og i 
december er der julefamiliegudstjeneste torsdag d. 18. december 
kl. 17. Gudstjenesterne vil blive annonceret via mail, på kirkens hjem-
meside og på Facebook. Arrangementet er for børn og voksne i alle 
aldre, og alle er velkomne.

Når dette blad havner i din post-
kasse, er september måned ryk-
ket meget nær, og med den begyn-
der de populære senioreftermiddage 
igen. Den første i rækken finder sted 
onsdag d. 3.9. kl. 15, og her kom-
mer pastor Nikolaj Steen fra Midt-
angel. Før han kom til Sydslesvig, 
var Nikolaj præst i det nordlige Nor-
ge, og han har lovet at fortælle, vise 
billeder og svare på spørgsmål om 
sin tid der. Der vil også blive tid til 
en sang eller to fra Højskolesangbo-
gen, og undervejs drikker vi kaffe og 
spiser kage. I vinterhalvåret vil der 

som regel være senioreftermiddag 
den 1. onsdag i hver måned, og det 
finder sted kl. 15 i menlighedsloka-
lerne under præsteboligen. Se flere 
detaljer i Lyksborg-Munkbrarup-Nyt.
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Konfirmation
i Lyksborg

Søndag d. 3. maj 2015 er der 
konfirmation i Lyksborg Danske Kir-
ke. Og hvis du vil konfirmeres til 
næste forår, er det nu du skal mel-
de dig til konfirmandforberedelse. 
Undervejs i forløbet mødes vi hver 
torsdag kl. 15 i menighedslokalerne 
og snakker om konfirmation, kirke, 
tro, teenageliv, livets store spørgs-
mål og meget andet.

Derudover skal vi tegne og male. 
Det seneste konfirmandhold lave-
de et flot glasmaleri til det første af 
kirkens vinduer, og det kommende 
hold skal lave et tilsvarende maleri. 
Temaet er Jesu dåb, men hvordan 
det skal komme til udtryk, er helt 
op til konfirmanderne.

Der er indskrivning ved guds-
tjenesten d. 14.9. kl. 11, og forlø-
bet begynder torsdag d. 18.9. Skal 
du indskrives, bedes du medbringe 
mindst én af dine forældre og din 
Stammbuch til gudstjenesten. Det 
er gratis at blive konfirmeret hvis 
din familie er medlem af menighe-
den, og i oktober vil blive opkræ-
vet € 20,- til dækning af materialer i 
forbindelse med undervisningen.

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at ringe på tel. 04631 7179. 
Du kan se mere på hjemmesiden.

Ruben



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

Find kirken her:

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

September
Ons 3 kl. 15 Senioreftermiddag Menighedslokalerne
Søn 7 kl. 9.30 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 14 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 21 kl. 9.30 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 28 kl. 11.  Høstgudstjeneste og fællesspisning Lyksborg Kirke

Oktober
Søn 5  kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 12 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke 
Søn 19 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 26 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Tor 30 kl. 17 Familiegudstjeneste og fællesspisning Lyksborg Kirke
Fre 31  Reformationsgudstjeneste Info følger 

November
Søn 2 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 9 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 16 kl. 9.30 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 23 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Søn 30 kl. 9.30 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
December
Søn 7 kl. 9.30 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Ons 10  kl. 15 Julelotto Menighedslokalerne
Søn 14 kl. 11 Gudstjeneste v. Ruben Fønsbo Lyksborg Kirke
Tor 18 kl. 17  Julefamiliegudstj. og fællesspisning Lyksborg Kirke


