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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
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roland.von@t-online.de

Kasserer:
Brigitte Günther

Flensburger Str. 16
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dybboel@web.de

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

Oktober
Sø 6 kl. 10 Gudstjeneste med gæstekor Lyksborg Kirke
Sø 13 kl. 14 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 20 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
On 23 kl. 14.30 Senioreftermiddag, Efterårsfest Flensborghus
Sø 27 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 27 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke

November
Sø 3 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 10 kl. 14 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 17 kl. 11 Volkstrauertag Auferstehungskirche
On 20 kl. 14.30 Senioreftermiddag, Keld Beck Oxbøl Forsamlingshus
Sø 24 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 24 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke

December 

Sø 1 kl. 10 Gudstjeneste, 1. søndag i advent Lyksborg Kirke
On 4 kl. 15 Senioreftermiddag, Julelotto Menighedslokalet
Sø 8 kl. 14 Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 15 kl. 10 Gudstjeneste Lyksborg Kirke

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



Sig nærmer tiden ...

Sommeren går på hæld, men den 
gør sig stadig umage, og forhåbent-
lig får vi lov at nyde den lidt endnu 
inden det bliver efterår. Efterårets 
komme betyder at vi igen begynder 
på forskellige indendørsaktiviteter, 

og du kan læse mere om nogle af 
dem her i bladet. Andre orienterer 
vi om i de nyhedsmails som sen-
des ud en gang om måneden til alle 
som har meldt sig på mailinglisten. 
Du kan også holde dig orienteret 
på kirkens hjemmeside og på 
Facebook og følge med i de sene-
ste nyheder i LyMu-Nyt hvor nyt 
fra kirken om arrangementer, tids-
punkter o.l. vil blive offentliggjort.

Bemærk at gudstjenestetider 
kan afvige fra det der er offent lig
gjort, så det er en god idé at tjekke 
kirkens hjemmeside, www.lyks-
borg.de, for evt. opdaterede tids-
punkter inden du går hjemmefra!

Ruben Fønsbo
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Efter to måneders sommerpause 
er familiegudstjenesterne i fuld gang 
igen. De finder som regel sted den 
sidste søndag i hver måned og be-
gynder kl. 17. Gudstjenesten varer 
ca. 25 minutter og byder på glade 
salmer og en kort prædiken, spør-
geminut og nadver. Efter gudstjene-
sten spiser vi lækker mad i kirken. 
Alle er velkomne, og hvis du vil være 
med, bedes du give besked på tlf. 
04631 7179 senest kl. 18 fredagen i 
forvejen. Det koster kun € 1,- at del-
tage, og du bedes medbringe egne 
drikkevarer. Den næste familieguds-

Familiegudstjenester
tjeneste finder sted søndag d. 22. 
september kl. 17 i Den Danske Kirke.
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www.lyksborg.de www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke

Find kirken her:

Kor i kirken

Søndag d. 6. oktober kl. 10 får 
vi besøg i den danske kirke i Lyks-
borg. Her kommer nemlig ’Voxen-
koret Serup, Lemming, Sejling og 
Sinding’ og deltager i gudstjene-
sten. Programmet ligger endnu ikke 
helt fast, men det er tanken at koret 
synger både for os og med os.

’Voxenkoret Serup, Lemming, 
Sejling og Sinding’ blev dannet i 
2012 og er i dag et velsyngende kor 
med 26 sangere fordelt på 4 stem-
mer. Koret er et glad, seriøst ar-
bejdende kor, og de medvirker bl.a. 
ved højtider i kirken og ved kon-

certer både i og uden for hjemsog-
nene. Repertoiremæssigt spænder 
koret bredt, lige fra klassisk musik 
over sange fra den danske sang-
skat og til rytmiske sange. Musik-
ken er både af kirkelig og verdslig 
karakter.

Vi glæder os meget til at byde 
koret velkommen og fejre en festlig 
gudstjeneste sammen med dem. 
Gå ikke glip af denne oplevelse, 
men sæt kryds i kalenderen alle-
rede nu. Alle er velkomne, det er 
gratis, og der er endda kaffe bag-
efter :-)

Voxenkoret Serup, Lemming, Sejling og Sinding
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Gennem de senere år har der 
været et stabilt antal konfirmander i 
den danske kirke i Lyksborg; konfir-
mander fra både Lyksborg og byerne 
i omegnen, og om kort tid begynder 
endnu et hold.

Konfirmationen i 2020 finder sted 
d. 3. maj kl. 10, og i perioden frem til 
den dato skal de unge konfirmander 
have et overblik over den kristne tro, 
kirkegang, Fadervor og meget an-
det. Det får de gennem undervisning 
en gang om ugen med start søndag 
d. 27. oktober kl. 10. Konfirmandfor-
løbet indledes med en festlig guds-
tjeneste, og i resten af forløbet vil 
undervisningen ligge på søndage fra 
kl. 11.30 til 13.30. Hensigten er dels 
at gøre det lettere for konfirmander-
ne at nå i kirke det antal gange de 
skal deltage i gudstjenester, og dels 
at undgå konflikt med skole, sport 
og fritidsaktiviteter på hverdage.

Hver undervisningsdag indledes 
med spisning, og efter frokost går vi 
i gang med de mange emner som er 
på programmet. En af opgaverne er 
at udarbejde en vinduesdekoration 
til det tredje af kirkens fire vinduer, 
og temaet i år er Jesu korsfæstelse. 
Du kan se et eksempel på tidligere 
konfirmanders arbejde her på siden.

Har du en søn eller datter der 
gerne vil konfirmeres, kan du tjekke 
hjemmesiden www.lyksborg.de og 
følge linket på forsiden. Her kan du 

Konfirmation i Lyksborg
også downloade tidsplan, konfirma-
tionsfolder og tilmeldingsformular.

Er din datter eller søn ikke døbt, 
vil dåben finde sted enten inden eller 
i forbindelse med konfirmationen.

Kunst i kirken
I de seneste måneder har vi haft 

skiftende udstillinger i kirken. I be-
gyndelsen af året var det Ingeborg 
Kjær Hansen som udstillede tryk, og 
i øjeblikket er det Christa Gondesen 
der udstiller broderier; alle smukt 
indrammet, og alle til salg. Christa 
donerer indtægterne ved salget til 
kirkens istandsættelse, og det er vi 
meget taknemmelige for.

Hvis du laver kunst, tager fotos 
eller laver andet som du gerne vil 
udstille i kirken, er du velkommen til 
at kontakte menighedsrådsformand 
eller præst. Eneste krav til dig er at 
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du er villig til at donere en lille del af 
indtægterne ved et eventuelt salg til 
kirkens istandsættelse.

Ingeborg Kjær Hansen,
’Lille kat på vejen’

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.
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I øjeblikket befinder vi os lidt over 
midten af Trinitatistiden, men hvad 
er Trinitatis egentlig for en størrelse, 
og hvorfor fejrer vi den?

Trinitatistiden begynder hvert år 
på den første søndag efter pinse, 
og periodens længde kan variere alt 
efter hvornår i kirkeåret påsken (og 
dermed pinsen) er placeret. Perio-
den er viet til Treenigheden (latin: 
Trinitatis) og til den kristne lære at 
Gud er tre personer; Faderen, Søn-
nen og Helligånden. Trinitatis søn-
dag er indledningen til kirkeårets 
anden halvdel; en halvdel uden kir-
kelige helligdage eller højtider. Disse 
ligger i kirkeårets første halvdel fra 
1. søndag i advent og frem til pinse.

I Trinitatisperioden refereres der 
af og til til de kirkelige højtider, og det 
er tanken at højtidernes budskab så 
at sige skal slå rod i Trinitatistiden. 
Store temaer i de bibelske læsnin-
ger er bl.a. Guds skaberværk, Jesu 

liv og forkyndelse, og Helligåndens 
betydning og nærvær i menneskers 
liv. Andre temaer er grundliggende 
forhold i menneskelivet; fx synd og 
soning, næste- og fjendekærlighed, 
sygdom og helbredelse, forholdet 
til Gud eller penge og magt. Der er 
altså mange muligheder for at høre 
Ordet sat i perspektiv i forhold til 
hverdagslivet.

Tidligere var Trinitatis præget af 
mange helgenfester, men efter re-
formationen er alle disse samlet i én 
enkelt festdag; nemlig Allehelgens-
dag som ligger sidst i Trinitatistiden.

Som en finurlighed kan det be-
mærkes at ordene ’Trinitatis’ og 
’Treenighed’ ikke findes i Bibelen. 
Når man i den tidlige kristne kirke 
alligevel benyttede begreberne, var 
det for at tydeliggøre forholdet mel-
lem Gud, Jesus og Helligånden som 
tre sider af samme sag, og ikke tre 
separate skikkelser eller guddomme.

Trinitatis - Festen for hverdagen

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. Du kan også finde info på www.lyksborg.de.

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!


