Kalenderen
December
Sø 1

kl. 10

Gudstjeneste, 1. søndag i advent

On 4

kl. 15

Senioreftermiddag, Julelotto

Sø 8

kl. 14

Gudstjeneste, 2. søndag i advent

Lyksborg Kirke

Sø 15 kl. 10

Gudstjeneste, 3. søndag i advent

Lyksborg Kirke

Fr 20

Julegudstjeneste for skolen

Lyksborg Kirke

Sø 22 kl. 10

Gudstjeneste, 4. søndag i advent

Lyksborg Kirke

Ti 24

Julegudstjeneste for hele familien

Lyksborg Kirke

On 25 kl. 10

Juledagsgudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 29 Kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 12 kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

To 16

Stilleaften i kirken

Lyksborg Kirke

Sø 19 kl. 11.30

Gudstjeneste v. Finn Egeris

Lyksborg Kirke

Sø 26 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

kl. 9
kl. 14

Lyksborg Kirke
Menighedslokalet

Januar
Sø 5

kl. 19

Sø 26 kl. 17

Familiegudstjeneste. Husk tilmelding! Lyksborg Kirke

On 29 kl. 15

Senioreftermiddag, Svend Kohrt

Menighedslok.

Februar
Sø 2

kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 9

kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 16 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 23 kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 23 kl. 17

Familiegudstjeneste. Husk tilmelding! Lyksborg Kirke

On 26 kl. 15

Senioreftermiddag, Ruben Fønsbo

Menighedslok.

Marts
Sø 1

kl. 10

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

Sø 8

kl. 14

Gudstjeneste

Lyksborg Kirke

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

l

dec. 2019 - feb. 2020

Julen står for døren!
også med tid til familie, venner og
juleforberedelser. Trænger du til afveksling, kan du deltage i en af aktiviteterne i kirken hen over vinteren.
Der er masser af muligheder, og 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 (se nedenfor)
så du løbende modtager info om arrangementer, tidspunkter o.l.
Bemærk at gudstjenestetider
kan afvige fra det der er offentlig
gjort, så det er en god idé at tjekke
kirkens hjemmeside, www.lyksborg.de, for evt. opdaterede tidspunkter inden du går hjemmefra!
Ruben Fønsbo

Når du læser disse linjer, er adventen i fuld gang, og måske er
den første sne også faldet! Og vi
går en julemåned i møde med den
vanlige travlhed, men forhåbentlig

Modtag nyhedsmail fra kirken!
Cirka en gang om måneden (og
ofte hyppigere) rundsender vi en
mail med de seneste nyheder fra
kirken. Her kan du læse om arrangementer, gudstjenester og begivenheder 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 mailadresse; så vil du fremover modtage
nyheder fra kirken direkte i din indbakke!

Familiegudstjenester
Som de fleste ved, holder vi en
gang om måneden familiegudstjeneste i Lyksborg. Gudstjenesterne er
annonceret i kirkebladet, på hjemmesiden og i nyhedsmails. De plejer
at være godt besøgt, stemningen er
god, og det er altid hyggeligt at synge, lytte, spise og snakke sammen.
Desværre er det sket at vi har
måttet aflyse en familiegudstjeneste pga. for få tilmeldinger. Fristen
er som regel fredag inden gudstjenesten, og det skyldes at der
skal være tid til indkøb, bagning
og madlavning. Og er der ikke tilmeldte nok inden fristen udløber,
aflyses arrangementet.
Et par gange har det vist sig at
der EFTER aflysningen er kommet
adskillige tilmeldinger og at gudstjenesten alligevel kunne have været gennemført, og så er det ærgerligt at have aflyst. Derfor: Gør dig
selv, din familie og de andre gæster
ved gudstjenesten den tjeneste at
huske tilmelding INDEN fristen udløber, for så er du med til at sikre at
gudstjenesterne bliver afholdt.

Find kirken her:

www.lyksborg.de
2

www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke
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Christianslystmødet 2020
Før sang man roligt salmer ...
Salmesang har været en del af
kirkens og gudstjenestens historie
siden de allertidligste tider. Allerede
fra gammeltestamentlig tid kender
vi Davids Salmer som ikke blot er bibelske tekster, men har været sat til
musik og sunget som tak, klage eller lovprisning. Også i nytestamentlig tid spillede salmer en vigtig rolle
i kirke og menighed, og reformatoren Martin Luther er ophavsmand til
mindst 36 salmer, hvoraf en stor del
findes i den danske salmebog.

Fredag aften kommer Jørgen
Kjærgaard, Lektor ved Vestervig
Kirkemusikskole, Stiftskonsulent i
Aalborg Stift og adjungeret professor i kirke- og salmehistorie ved
Aarhus Universitet og fortæller om
K.L. Aastrup, hans præstevirke og
hans salmedigtning. Undervejs skal
vi synge nogle af Aastrups salmer.
Lørdag formiddag får vi besøg
af sognepræst Morten Skovsted
fra Hjortshøj. Morten er en af personerne bag Syng Nyt-netværket
og er en del af det udvalg som har

forfatter, digter og billedkunstner
Iben Krogsdal som står for den
del af programmet. Iben står bl.a.
bag salmebogen ’Vild opstandelse’,
og hun vil fortælle om bogen, salmerne, inspirationen og processen.
Også her vil der blive lejlighed til at
synge en række af de nye salmer, og
til at ledsage os når vi synger nye

og gamle salmer, har vi en kyndig
pianist. Undervejs i programmet er
der også indlagt pauser hvor man
kan udveksle erfaringer eller lære
nye mennesker at kende. Vi ser frem
til to dage om nye og gamle salmer,
digtning, teologi, historie og overvejelser. Vil du vide mere, kan du få en
info- og tilmeldingsfolder i kirken!

Senioreftermiddage i Lyksborg

Både Davids og Luthers salmer
har givet inspiration til nye salmedigteres værker, og det har betydet en
fornyelse af salmeskatten med rødder i gamle traditioner. Men der skrives også nye salmer som står alene
og som selv skaber nye traditioner,
både hvad angår tekst og musik, og
bl.a. dem skal vi se nærmere på under dette års Christianslystmøde.
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stået bag salmebogen ’100 salmer’
som udkom i 2016 og som har vundet stor udbredelse. Vi skal høre om
overvejelserne bag udvælgelse af
salmerne, hvilke kriterier der er anlagt og hvilke overvejelser man har
gjort sig, og vi skal synge nogle af
de nye, dejlige salmer.
Lørdag eftermiddag skal vi
høre om salmedigtning, og det er

I vinterens løb har vi flere senioreftermiddage på programmet.
Den første finder sted allerede d.
4. december kl. 15 i menighedslokalet. Her afholdes der julelotto,
så hvis du vil være med, bedes du
medbringe en lille julegave.
Også i januar er der senioreftermiddag. Det er d. 29.1. kl. 15,
og her vil Svend Kohrt fortælle om
sin seneste rejse som gik til Peru.
Svend vil vise billeder og fortælle
om bl.a. inkaer og Titicaca-søen.
Den følgende måned, februar, er
der senioreftermiddag onsdag d.
26. kl. 15, og her vil Ruben Fønsbo

dukke op og fortælle om Islam, Koranen, Allah og muslimer i Europa.
Alle er velkomne til arrangementerne, og der vil være mulighed for
at købe kaffe, te og lækkert bagværk!
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Stilleaften i kirken 16. januar 2020
Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

Adventssalme af Lars Busk
Sørensen. Salmen er skrevet i
2004, og musikken er komponeret af Per Nedergaard Hansen. Vil du synge med på den,
er du velkommen i kirken 1. og
3. søndag i advent hvor den er
på programmet.

Og hærges jordens lille sted
af had og hykleri,
og lyder fromme ord om fred
som blodig ironi,
her lever dog et håb,
her går et længselsråb,
at Gud med barnehånd
bevæger verden.

Det er hensigten at vi i adventstiden og juledagene vil
synge en række af de kendte
og elskede julesalmer, tilsat et
udvalg af de salmer som findes
i tillægget ’100 salmer’. Denne
salme er en af dem, og du kan
stifte bekendtskab med flere
årstids- og julesalmer herfra
ved december måneds gudstjenester. Fordelingen bliver nogenlunde sådan at vi ved hver
gudstjeneste synger to salmer
fra ’100 salmer’ og resten fra
Den Danske Salmebog.

Og går du her som en af dem,
der ingen stjerne ser,
og synes julens Betlehem
dig fjern fra det der sker,
måske det da er dig,
som ser en anden vej,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

kop kaffe eller te og mulighed for en
snak med andre kirkegængere inden
vi går hjem. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi har tidligere afholdt stilleaftener i kirken, og da det er blevet efterspurgt, gør vi det naturligvis igen!
Det sker torsdag d. 16.1. kl. 19.
Konceptet er meget enkelt: Kirken er åben i godt 3 timer, der spilles
dæmpet musik, rummet er oplyst af
levende lys, og ca. hver halve time
bliver en udvalgt bibeltekst læst op.
Tiden mellem læsningerne kan
bruges til stille refleksion, eftertanke, meditation eller bare til stilhed. Bortset fra læsningerne vil der
være tavshed i kirken fra kl. 19 til
kl. 22, og herefter bydes der på en

Husk kirkebidraget!
Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. indkomstskatten for personer med alm. lønindkomst. 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!

Ja, syng igen, Guds englekor,
måske, måske engang
begynder denne mørke jord
at nynne jeres sang.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

Vil du være medlem af menigheden? Så kontakt Ruben Fønsbo, menighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther. Se kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet. Du kan også finde info på www.lyksborg.de.

Kirkens istandsættelse
Har du lyst til at bidrage til kirkens istandsættelse, kan bidrag indbetales 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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