Kalenderen
Marts
Sø 1

kl. 9.30

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 8

kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 15 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 22 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 22 kl. 17

Familiegudstjeneste. Husk tilmelding! Lyksborg Kirke

On 25 kl. 15

Senioreftermiddag, Finn Egeris

Sø 29 Kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Gudstjeneste og kor-besøg!

Lyksborg Kirke

Sø 12 kl. 14

Påskegudstjeneste

Lyksborg Kirke

On 15 kl. 15

Senioreftermiddag, Morten Mortensen Menighedslok.

Sø 19 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 26 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 26 kl. 17

Familiegudstjeneste. Husk tilmelding! Lyksborg Kirke

Menighedslokalet

April
Sø 5

kl. 11

Maj
Sø 3

kl. 10

Gudstjeneste og konfirmation

Lyksborg Kirke

Sø 10		

Ingen gudstjeneste pga. kirkedag

Sø 17 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 24 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 24 kl. 17

Familiegudstjeneste. Husk tilmelding! Lyksborg Kirke

On 27 kl. 15

Senioreftermiddag

Menighedslok.

Sø 31 kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 31 kl. 15.30

Generalforsamling

Lyksborg Kirke

kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 14 kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 21 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Juni
Sø 7

Med mindre andet er anført, er gudstjenester v. Ruben Fønsbo

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

Kirkebladet
Den danske kirke i Lyksborg og omegn
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marts - maj 2020

Og snart er det forår ..!
Mens vi venter, er der masser
af ting at foretage sig i og omkring
kirken; fx gudstjeneste med kor,
familiearrangementer, ældrearrangementer og meget andet. Du kan
læse mere om nogle af dem her i
bladet. Du kan også holde dig orienteret på kirkens hjemmeside
og på Facebook eller tilmelde dig
vores mailingliste så du løbende
modtager info om arrangementer,
tidspunkter o.l.
Bemærk at gudstjenestetider
kan afvige fra det der er offentliggjort, så det er en god idé at tjekke
www.lyksborg.de, kirkens website,
for evt. opdaterede tidspunkter inden du går hjemmefra!
Ruben Fønsbo

I skrivende stund er det ganske
vist storm og regnvejr, og vejrudsigten tyder ikke på forandring lige
med det samme, men vi har jo lov
at håbe at de tager fejl og at der er
sol, varme og tørvejr undervejs.

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i
Lyksborg Danske Kirke.
Generalforsamlingen finder sted

SØNDAG D. 31. MAJ 2020 KL. 15.30

Senioreftermiddage i Lyksborg
I forårets løb har vi flere senioreftermiddage på programmet. Som
regel indleder vi med en kop kaffe
og et stykke kage, og derefter hører
vi et spændende foredrag.

Den følgende måned, maj, er der
senioreftermiddag onsdag d. 27.
kl. 15 Det ligger endnu ikke fast
hvem vi får besøg af den dag, men
det bliver helt sikkert spændende!
D. 17. juni afholder vi den traditionelle udflugt, og turen går denne
gang til Graasten. Her skal vi besøge
Slotskirken, have en kort guidet tur
og høre historien om slottet og kirken. Er vejret godt, bliver der også
mulighed for en spadseretur i haven
omkring slottet. Turen begynder kl.
13 hvor vi kører fra ZOB i Lyksborg
i privatbiler, og vi er hjemme igen
senest ved 17-tiden. Undervejs finder vi et sted at drikke kaffe og spise
kage. Pris for turen er € 10,Alle er velkomne til arrangementerne!

Det næste arrangement finder
sted d. 25. marts kl. 15 i menighedslokalet. Her vil Finn Egeris komme og fortælle os om sin bog ’De
faderløse’; en fortælling der følger
to sydslesvigske drenge, Wilhelm og
Kars i årene omkring 2. verdenskrig.
Også i april er der senioreftermiddag. Det er der d. 15.4. kl. 15,
og her vil pensioneret præst Morten Mortensen komme og fortælle
om pilgrimsvandring på Santiago de
Compostela.

og afholdes i menighedslokalerne under præsteboligen,
Schwennaustr. 12 i Lyksborg. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Find kirken her:

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
meddeles menighedsrådet skriftligt senest 14 dage forinden.
Forud for generalforsamlingen er der gudstjeneste i Lyksborg
Danske Kirke kl. 14.00. Vi opfordrer alle til at deltage.
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www.lyksborg.de

www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke
3

Fastetiden står for døren
Traditionen med at faste er ikke
ny. I jødisk sammenhæng nævnt
allerede i 3. Mosebog, så på Jesu
tid havde skikken været kendt i
mange hundrede år. Fra jødedommen fandt skikken vej til kristendommen, og senere videre til Islam
hvor man i den islamiske kalenders
9. måned faster i de lyse timer.
Uanset hvilken religion fasten
hænger sammen med, er formålet
det samme, nemlig at komme tættere på Gud ved at lægge noget af
det verdslige bag sig. Således fastede Jesus 40 dage i ørkenen efter sin
dåb, og herefter gik han i gang med
sin mission og sin forkyndelse.

Fastens første dag er Askeonsdag, og den dag har fået sit navn
fordi fastende traditionelt tegnede et
kors i panden med aske. Det er en
påmindelse om ordene i 1. Mosebog
3.19 om at ’af støv er du, og til støv
skal du blive’. Den danske bibeloversættelse benytter ganske vist ordet
’jord’ i stedet for ’støv’, men det ord
der er brugt i den hebraiske originaltekst, kan betyde begge dele.
Fra Askeonsdag og frem til påske
skulle den fastende ikke faste hver
dag, men blot være opmærksom på
sit tros- og bønsliv. Først når man
nåede frem til Langfredag, fredagen inden påske, fastede man indtil
søndag. Som en afslutning på fasten
blev mange døbt påskenat, og for
dem der allerede var døbt, blev fasten en tid til eftertanke. De tekster
der læses op i kirken i vor tid, maner
stadig til refleksion over kristenlivet.
Luther protesterede mod fasten,
for han mente at mange udelukkende fastede for at gøre sig fortjent til
frelsen. Han gik dog ikke så vidt som
til at afskaffe den, og i vor tid fejres den stadig. Dog ikke så ofte med
faktisk at faste, men snarere - i kirkesammenhæng - med tænksomhed, og uden for kirken ofte med at
slå katten af tønden.
Og hvorfor gør man så det?
Det gør man fordi man - som så
mange andre steder i kristendom-

’Kristus fristes i ørkenen’, maleri af Duccio di
Buoninsegna, slutn. af 1200-tallet

Gennem de første århundreder af
den kristne kirkes historie var fasten
en vigtig del af dåbsforberedelsen
når voksne skulle døbes, men langsomt ændrede traditionen sig. Den
gik fra at være en situationsbestemt
handling til at være en del af almindelig trospraksis. Fasten blev en del
af kirkeåret og kom til at bestå af en
række dage med hver sin betydning.
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indsamlede brugt til en fælles fest i
landsbyen eller på gården, og festen
blev typisk holdt på Skærtorsdag,
dagen inden man skulle faste.
En del af livet på landet var konkurrencer af samme slags som Vinters kamp mod Sommer, og for at
vise sin styrke kunne man fx deltage
i noget der mindede om middelalderlige ridderlege, hvoraf en af de mest
populære var at slå katten af tønden.
At der netop var en kat i tønden,
hang sammen med datidens overtro
om at katten var hekses yndlingsdyr
og derfor skulle fordrives.
Der var også andet på spil, for
mange steder blev kattekongen fritaget for at betale skat i et helt år, så
legen handlede ikke kun om æren.

Katten slås af tønden. Det Kgl. Biblioteks
billedarkiv, 1937

men - blander to forskellige højtider
sammen.
Før reformationen, hvor det faktisk forventedes at man fastede fra
Langfredag til påskesøndag, indledte
man fasten med at tage rigeligt for
sig af bordets glæder så man havde
noget at stå imod med i de tre dage
fasten varede. Det tog af og til overhånd, især hvad drikkevarer angik,
så det udartede til diverse løjer og
uartigheder.
Da fasten ligger i foråret, blev
festlighederne mange steder blandet med en gammel skik som gik ud
på at to personer klædt ud som henholdsvis Sommer og Vinter skulle
kæmpe mod hinanden, og hensigten var naturligvis at Sommer helst
skulle vinde over Vinter for dermed
at markere at det nu var slut med
den kolde, mørke tid og det gik mod
lysere og varmere tider.
Med tiden bredte skikken sig fra
voksne til børn, og børn, udklædt
som Sommer eller Vinter, gik fra
hus til hus og sang sange og tiggede
mad eller småpenge. Ofte blev det

Tøndeslagning i St. Magleby på Amager
1929. Nationalmuseet.

Nu om dage er der ikke længere
katte i tønden, men skikkene med
tøndeslagning, udklædning, fest, og
dør til dør-tiggeri findes stadig. Til
gengæld er der kun meget få i den
vestlige kristne tradition der stadig
opretholder skikken med at faste.
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Brug din kirke!

Konfirmation i Lyksborg

Vi er i den heldige situation her
i Lyksborg at vi har en dansk kirke
og en dansk menighed. Kirkebygningen er ganske vist i dårlig stand,
og menigheden er ikke blandt de
største i Sydslesvig, men aktivitetsniveauet og besøgstallet er
med til at sikre kirkens eksistensberettigelse.
Og sådan skulle det gerne blive
ved med at være. Kirken har nemlig gennem årtier dannet ramme
om både hverdage, festdage og en
række af livets store begivenheder
for menighedens medlemmer og for
gæster fra nær og fjern.
Men kirken er kun noget i kraft af
sine medlemmer, og hvis medlemmerne ikke benytter kirken og dens
tilbud, er der ingen kirke. Kun en
tom bygning på bakketoppen.

Vi har gennem de seneste år afholdt en række forskellige arrangementer, og det er dejligt at se
opbakningen. Den opbakning vil vi
naturligvis gerne dyrke og styrke,
og der har vi brug for din hjælp.
Vi ved fra andre kirker at der foregår en række forskellige aktiviteter
og arrangementer af forskellig slags,
og hvis du er stødt på noget som du
synes vi skal prøve i Lyksborg, hører
vi meget gerne fra dig. Kender du
til en spændende børne- eller ungdomsaktivitet, gode musikarrangementer, interessante foredrag, menighedsaktiviteter eller andet, er du
meget velkommen til at sige til. Så
prøver vi gerne noget lignende.
Og kig gerne ind søndag formiddag ved 10-tiden. Der foregår som
regel noget spændende :-)

vil kunne ses for første gang på selve konfirmationsdagen.
Kom og vær med til en højtidelig
og festlig gudstjeneste! Der er god
plads, både til konfirmationsgæster
og til andre :-)

Søndag d. 3. maj kl. 10 er der
konfirmation i Lyksborg. De fire konfirmander er i gang med undervisningen og har netop afsluttet udarbejdelsen af et nyt vinduesmaleri til
kirken! Det meget smukke resultat

Kor-besøg i Lyksborg
Søndag d. 5. april kl. 11 får den
danske kirke i Lyksborg besøg af Pedersborg Kirkes Ungdomskor som
vil synge for os og med os! Koret
består af dygtige sangere i alderen
fra 14 til 22 under ledelse af Solveig
Bjergkvist, og vi skal høre et bredt
udvalg af deres repertoire. Kom og
vær med! Det er ganske gratis!

Bliv medlem af
menigheden!

tales til Union Bank Flensburg:

Vil du være medlem af menigheden?

Konto: 12106

Så kontakt Ruben Fønsbo, menig-

IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06

hedsrådsformand Roland von Oettin-

BIC: UNBNDE21XXX.

gen eller kasserer Brigitte Günther.

Modtager: ’Menigheden i Lyksborg og
omegn’.

BlZ: 215 201 00

Se kontaktoplysninger på bagsiden
af kirkebladet. Du kan også finde info

Kirkens istandsættelse

på www.lyksborg.de.

Har du lyst til at bidrage til kirkens

Husk kirkebidraget!
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istandsættelse, kan bidrag indbetales

Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. ind-

ved hjælp af følgende oplysninger:

komstskatten for personer med alm.

Union Bank Flensburg

lønindkomst. Mindstebeløbet for pen-

BlZ: 215 201 00, Konto: 2514

sionister og personer uden lønind-

IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

komst er € 25,- pr. år. Beløbet indbe-

BIC: UNBNDE21XXX
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