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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
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Juni
Sø 2 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 9 kl. 14 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 16 kl. 10 Gudstjeneste v. Paul Møller Lyksborg Kirke
Sø 23 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
On 26 kl. 13.30 Sogneudflugt til Husum. Afgang fra ZOB Lyksborg
Sø 30 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 30 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke

Juli
Sø 7 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 14 kl. 14 Gudstjeneste v. Preben Kortnum Lyksborg Kirke
Sø 21 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 28 kl. 11.30 Gudstjeneste v. Egeris Lyksborg Kirke

August
Sø 4 kl. 11.30 Gudstjeneste v. Egeris Lyksborg Kirke
Sø 11 kl. 14 Gudstjeneste v. Preben Kortnum Lyksborg Kirke
Sø 18 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 25 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke

September
Sø 1 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 8 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 15 kl. 14 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
On 18 kl. 15 Senioreftermiddag m. Trine Parbo Menighedslokalet
Sø 22 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 29 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 29 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke

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



Se, det summer af sol ...

Eller ... det gør det forhåbentlig 
når disse linjer læses, for så er det 
blevet juni, og dermed er sommeren 
officielt gået i gang. Der er mange 
ting på programmet i de kommende 

måneder, og nogle af dem kan du 
læse om her i bladet. Andre orien-
terer vi om i de nyhedsmails som 
sendes ud en gang om måneden til 
alle som har meldt sig på mailing-
listen. Du kan også holde dig ori-
enteret om i kirkebladet, på kirkens 
hjemmeside og på Facebook og 
følge med i de seneste nyheder i 
LyMu-Nyt hvor nyt fra kirken om 
arrangementer, tidspunkter o.l. vil 
blive offentliggjort.

Bemærk at gudstjenestetider 
kan afvige fra det der er offent lig
gjort, både her i bladet og i LyMu-Nyt, 
så det er en god idé at tjekke kirkens 
hjemmeside, www.lyksborg.de, for 
evt. opdaterede tidspunkter inden 
du går hjemmefra!

Ruben Fønsbo
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Ta’ familien med til gudstjene-
ste! Familiegudstjenesterne finder 
sted den sidste søndag i hver måned 
og begynder kl. 17. Gudstjenesten 
varer ca. 25 minutter og byder på 
glade salmer og en kort prædiken, 
spørgeminut og nadver. Efter guds-
tjenesten spiser vi lækker mad i kir-
ken. Alle er velkomne, og hvis du vil 
være med, bedes du give besked på 
tlf. 04631 7179 senest kl. 12 freda-
gen i forvejen. Det koster kun € 1,- 
at deltage, og du bedes medbringe 

Familiegudstjenester
egne drikkevarer. Den næste fami-
liegudstjeneste finder sted søndag 
d. 30. juni kl. 17 i Den Danske Kirke. 
Bemærk at der ikke er familieguds-
tjenester i juli og august!
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Medlemsbidrag til kirken
Som det vil være de fleste be-

kendt, har vi gennem flere år arbej-
det for at rejse penge til en stærkt 
tiltrængt istandsættelse af Den 
Danske Kirke i Lyksborg. Som det 
blev fortalt på den nyligt afviklede 
generalforsamling, går det fremad 
med indsamlingen, men vi er endnu 
et stykke fra målet.

Der er mange muligheder for at 
give en hånd med, men den bedste 
er at sikre at du betaler dit med-
lemsbidrag. Medlemsbidraget er på 
5 % af lønskatten for langt de fleste 
medlemmer; kun personer som har 

en meget lav indtægt og derfor ikke 
betaler lønskat, kan betale mind-
stebidraget som p.t. er € 25,- pr. år.

Da lønnen - og dermed skatten - 
kan ændre sig, er det en god idé at 
tjekke en gang imellem om man be-
taler det korrekte medlemsbidrag.

Bemærk også at bidraget er in-
dividuelt, så alle medlemmer af en 
familie som er 18 år eller derover, 
betaler almindeligt medlemsbidrag.

Bidraget sikrer ikke kun kirkens 
fortsatte eksistens, men også at du 
kan få kirkelig betjening ved guds-
tjenester, kirkelige handlinger o.l.

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

Find kirken her:

Sogneudflugt til Husum

Igen i år arrangeres der ældreud-
flugt, og i år går turen til Husum. Den 

26.6. besøger vi den danske kirke i 
byen, og her bruger vi ca. en times 
tid på at høre om kirken og dens 
historie. Efter besøget i den dan-
ske kirke drikker vi kaffe og spiser 
kage! Turen foregår i private biler, 
og der er afgang fra ZOB i Lyksborg 
kl. 13.30. Prisen er € 15,- pr. person.
Vil du med, bedes du tilmelde dig på 
tel. 04631 7179 snarest muligt!
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Nu om dage brænder vi – ligesom 
i tidligere tider – hekse på bålet ved 
Skt. Hans, men hvorfor gør vi egent-
lig det? Ifølge folkemindeforskere 
skyldes det en sammenblanding af 

gamle skikke og traditioner. Hekse 
blev ganske vist henrettet ved bræn-
ding, men Skt. Hans-bålene har en 
helt anden historie end de bål som 
blev brugt ved heksebrændinger.

Bålet blev tidligere betragtet som 
et middel til at sprede lys og af-
værge ondt, især på hellige aftener; 
dvs. aftenen før store helligdage. 
Visse steder brugte man at tænde 
bål til bl.a. pinse og Valborgsaften. 
Sidstnævnte var en vågeaften hvor 
man tændte bål for at undgå at blive 
overlistet af onde kræfter; især hek-

Snart er det Skt. Hans
se som på denne aften var under-
vejs til Bloksbjerg i Harzen og skulle 
forhindres i at mellemlande for at 
samle ingredienser til deres trold-
domsaktiviteter. Valborgsaften er 

opkaldt efter den engelske helgen, 
Skt. Walpurga, som døde i 779, og 
dagen blev normalt markeret d. 30. 
april. 

En anden helgen er ham vi fejrer 
ved Skt. Hans. Formålet med bå-
let var det samme; nemlig at holde 
onde kræfter væk ved fejringen, og 
den der skulle fejres, var Johannes 
Døberen. På dansk er hans navn, Jo-
hannes, blevet til Hans, og hans hel-
gendag er d. 24 juni. Dagen før hans 
helgendag er den dag vi fejrer Skt. 
Hans aften.

Kunst i kirken
Gennem de seneste måneder har 

vi haft skiftende udstillinger i kirken. 
I øjeblikket er det Christa Gondesen 
der udstiller broderier som dækker 
en periode på godt 50 år; alle smukt 
indrammet, og alle til salg (se ek-
sempler nedenfor). Christa donerer 
indtægterne ved salget til kirkens 
istandsættelse, og det er vi meget 
taknemmelige for.

Hvis du laver kunst, tager fotos 
eller fremstiller husflid eller andet 
som du gerne vil udstille i kirken, er 
du velkommen til at kontakte me-
nighedsrådsformand eller præst.

Broderier
af Christa 
Gondesen
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I Bibelen er Johannes’ livshisto-
rie tæt forbundet med Jesus’, bl.a. 
fordi deres mødre var i familie med 
hinanden. Johannes døbte Jesus i 
Jordanfloden og blev kort tid sene-
re kastet i fængsel. Landshøvding 
Herodes Antipas’ steddatter Salome 
forlangte hans hoved på et fad som 
belønning for en danseopvisning, 
og Herodes efterkom hendes øn-
ske. Ifølge traditionen blev Johan-
nes født seks måneder før Jesus, og 
derfor fejrer vi nu hans helgendag 
d. 24. juni.

Men hvorfor brænder vi så hekse?
Heksene på bålet skyldes måske 

inspiration fra Tyskland, men sym-
bolsk afbrænding af figurer med 
onde eller ubehagelige egenskaber 

kendes også fra andre kalenderrela-
terede fester og fra andre lande. 

I slutningen af 1800-tallet be-
gyndte de første beretninger om 
heksefigurer på bålene at dukke op 
i forbindelse med Valborgsaften, og 
herfra bredte skikken sig til Skt. 
Hans og blev efterhånden ganske al-
mindelig i løbet af 1900-tallet. 

Et af de første Sankt Hans-fes-
ter hvor man både har sunget Hol-
ger Drachmanns senere så popu-
lære ’Midsommervisen’ og brændt 
en heksedukke, skal være afholdt 
på Jelling Seminarium omkring år 
1900. Selve visen stammer fra Hol-
ger Drach manns ‘Der var engang’, 
som første gang blev opført på Det 
Kongelige Teater d. 23.1. 1887.
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Den Danske Kirke i Lyksborg er, 
lige som de øvrige danske kirker 
i Sydslesvig, båret af medlemmer 
og af medlemmernes engagement. 
Derfor vil vi naturligvis gerne tilbyde 
arrangementer som passer til med-
lemmernes ønsker. Det har vi for-
søgt gennem en række år, og vi er 
stadig interesserede i at prøve nyt.

Derfor vil vi gerne høre din me-
ning: Hvad kunne du tænke dig at 
bruge kirken til?

Vi vil fx gerne prøve nye gudstje-
nesteformer og nye arrangementer. 
Det kan være musik, foredrag, spis-
ning i forskellige anledninger, kul-
tur, stilleandagter, konfirmandguds-
tjenester, lægmandsgudstjenester, 
Taizé-gudstjenester eller andet. Kun 
fantasien sætter grænser. Eller ret-
tere, fantasien OG økonomien sæt-

ter grænser, så vi kan ikke tilbyde fx 
at hyre Sønderjyllands Symfonior-
kester til en gallakoncert. Men vi er 
meget åbne for arrangementer hvor 
fx kor fra Sydslesvig synger, enten 
til kirkekoncerter eller ved gudstje-
nester.

Vi lægger gerne hus til en ud-
stilling af spændende kunst, fotos, 
husflid eller andet, og du kan endda 
sælge billeder o.l. i kirken mod at 
donere en meget beskeden del af 
indtægten til kirkens istandsættelse.

Har du idéer til alternative guds-
tjenester, andre kirkelige arrange-
menter, debataftener o.l., hører vi 
også gerne fra dig.

Derfor: Hvis du har et ønske eller 
et forslag, så send en mail til Ruben 
på ruf@kirken. Du kan også ringe på 
tel. 04631 7179.

Hvad vil du med kirken?

Husk kirkebidraget!
Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. indkomstskatten for personer med alm. løn-
indkomst. Mindstebeløbet for pensionister og personer uden lønindkomst er € 
25,- pr. år. Beløbet indbetales til Union Bank Flensburg, 
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06
BIC: UNBNDE21XXX. 
Modtager: ’Menigheden i Lyksborg og omegn’.

Bliv medlem af menigheden!
Vil du være medlem af menigheden? Så kontakt Ruben Fønsbo, menighedsråds-
formand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther. Se kontaktoplys-
ninger på bagsiden af kirkebladet.

Kirkens istandsættelse 
Har du lyst til at bidrage til kirk ens istandsættelse, kan bidrag ind betales ved 
hjælp af følgende oplysninger:
Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00, Konto: 2514
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14
BIC: UNBNDE21XXX
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Cirka en gang om måneden (og 
ofte hyppigere) rundsender vi en 
mail med de seneste nyheder fra 
kirken. Her kan du læse om arran-
gementer, gudstjenester og begi-
venheder i og omkring kirken. Hvis 
du vil modtage mailen, kan du give 
besked pr. mail til ruf@kirken.de. Du 
kan også besøge www.lyksborg.de 
og udfylde formularen nederst på 
forsiden med dit navn og din mailad-
resse; så vil du fremover modtage 
nyheder fra kirken direkte i din ind-
bakke! 

Modtag nyhedsmail fra kirken!


