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Vi lever i sære tider ...
mer. Vi skal fx spritte hænder af,
udfylde kontaktinformation, bære
mundbind, og det er ikke tilladt at
synge. Oven i købet skal vi drikke
kirkekaffe uden døre, men indtil nu
har vejret været med os :-)
En række af vores sædvanlige
aktiviteter er udsat på ubestemt tid.
Der er fx ikke ældresammenkomst
før til september, og familiegudstjenester er ligeledes udsat indtil videre. Til gengæld holder vi generalforsamling senere på sommeren. Den
skulle være afholdt i foråret, men
måtte på grund agf Coronasituationen aflyses. Nu prøver vi igen, og
du vil kunne finde indkaldelsen her
i bladet.
Efterhånden som ting udvikler
sig og situationen ændrer sig, vil
jeg udsende nyhedsmail og orientere på kirkens hjemmeside og på
Facebook. Indtil da er alle naturligvis velkomne til de ugentlige gudstjenester der finder sted jf. kalenderen på bladets bagside.
God sommer til jer alle!
Ruben Fønsbo

I de seneste måneder har verden
ikke lignet sig selv, og vi har alle ligget under for nye regler for helt almindelige dagligdags ting som indkøb, offentlig transport, samvær og
kirkegang. I den forbindelse skal
der lyde en stor tak til de mange
der har tilbudt at hjælpe andre under isolationen og til alle dem der
har ydet praktisk hjælp hvor der var
brug for det!
Efter tre måneder er ting heldigvis ved at ændre sig. Det går ikke
hurtigt, og myndighederne er forsigtige, men der åbnes for flere og
flere aktiviteter.
Det gælder også kirken. Som ting
ser ud nu, må vi forsamles i kirken
og holde andagter og gudstjenester
under visse, lidt indskrænkede for-

Find kirken her:

www.lyksborg.de

www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke
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Præsten takker af
Det er med stort vemod at jeg
skriver disse linjer, men nogle gange udvikler ting sig på andre måder
end man selv havde forestillet sig.
Jeg har været præst her i Lyksborg i
mere end syv år og har været overordentligt glad for arbejdet.
For nogen tid siden blev jeg imidlertid opmærksom på et ledigt embede som bød på helt andre muligheder; nemlig stillingen som præst
ved det topsikrede fængsel på Enner
Mark ved Horsens. Det at beskæftige sig med udsatte og sårbare har
i mange år været en del af mit arbejde, både før og efter jeg blev præst,
og her var dels muligheden for at arbejde inden for et område som har
min store interesse, og dels muligheden for at komme tættere på min
familie som bor i Østjylland. Derfor
søgte jeg stillingen, og efter samtaler og forhandlinger er ting efterhånden faldet på plads. Det betyder at
jeg forlader Lyksborg og Sydslesvig
med udgangen af august.
Det at jeg har søgt embede andetsteds, skyldes på ingen måde
utilfredshed med arbejdet, forholdene eller andet her i Lyksborg. Tvært
imod har jeg gennem de seneste syv
år betragtet det som en daglig glæde og et stort privilegium at arbejde
her, og jeg har især været taknemmelig for en dejlig og aktiv menighed, et engageret og kompetent

menighedsråd, en kirke som – trods
fejl og mangler – danner en hyggelig
ramme om mange forskellige aktiviteter, og ikke mindst for stor opbakning til kirkens tilbud.
Det er ikke uden store overvejelser at jeg forlader Sydslesvig, men
stillingen som fængselspræst er en
udfordring og en mulighed som jeg
ikke kan sige nej til. Jeg ved af egen
erfaring at embedet som præst i
Lyksborg er spændende, udviklende, givende, og yderst attraktivt, så
jeg er overbevist om at der et eller
andet sted derude sidder adskillige
gode præster der ville glæde sig over
at få muligheden for at arbejde her.
Jeg har en del ferie som skal afvikles inden jeg forlader Lyksborg,
og det betyder der allerede fra juli
vil være afløser på nogle af gudstjenesterne.
Min sidste gudstjeneste i
Lyksborg kommer til at finde
sted d. 23. august kl. 14. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage
i kirken. Alle er hjerteligt velkomne!
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Om sundhed og sygdom ...
Efter flere måneder med Corona
som det altdominerende tema kan
det måske være rart med noget der
kan lede opmærksomheden andre
steder hen, så her er lidt om hvordan det i tidligere tider kunne gå når
sygdom ramte bredt i samfundet.
I midten af 1300-tallet blev Nordeuropa ramt af en sygdom som kom
fra Asien og første gang havde vist
sig i Europa i havnebyen Messina på
den italienske ø Sicilien. Fra Messina
havde den med stor hast bredt sig
gennem Europa, og 2 – 3 år senere
ramte den vore breddegrader. Sygdommen er senere blevet identificeret som pest, men dengang blev
den kaldt ’Den sorte død’ fordi et af
sygdommens symptomer var sorte,
blodunderløbne pletter på de smittedes kroppe og ansigter.
Den italienske forfatter Giovanni
Boccacio skrev værket ’Dekameron’,
og heri beskrev han sygdommen og
dens udbredelse; bl.a. at smittede
kunne dø efter blot et par dages
sygdom. Og det gjorde mange. Det
anslås at op mod 40 % af Europas
befolkning døde inden for de få år
som dette pestudbrud varede, og
mange betragtede sygdommen som
Guds straf over en syndig menneskehed. Derfor søgte mange også til
kirken for at få hjælp, vejledning og
– ikke mindst – forbøn som beskyttelse mod sygdom. Det hjalp ikke

altid, og så blev det også kirkens
opgave at bede for den dødes sjæl
så opholdet i Skærsilden blev så kort
som muligt. Pesten blev faktisk til en
væsentlig indtægtskilde for kirken,
for disse messer var naturligvis ikke
gratis. Tvært imod var de så dyre at
kun rige mennesker som handlende
og adelige havde råd til at betale for
dem, mens fattige og folk af lavere
stand måtte betale hvad de kunne
og håbe det bedste.
Samtidig trak sygdommen store veksler på kirker og klostre, for
klostrene stod for størstedelen af
samtidens sygepleje. Det betød at
når syge kom til klostrene for at få
hjælp, medicin eller forbøn, bragte
de smitten med sig med det resultat
at munkene også blev smittet.
Pesten ramte fortrinsvis yngre og
unge mennesker, og det betød at en
stor del af arbejdsstyrken forsvandt.
Det lagde på lidt længere sigt grunden til sociale omvæltninger fordi
arbejdskraften nu kunne stille krav
til arbejdsgiverne, og det banede
vej for både renæssancen og reformationen. I samtiden betød det
imidlertid at der mange steder udbrød hungersnød fordi der ikke var
arbejdskraft nok til at dyrke jorden.
I årene under og efter pesten blev
et tema i præsters prædiken at man
hurtigst muligt skulle gifte sig og få
børn for på den måde at kompense4

og benediktinermunken Ludvig den
hellige berettede fra Avignon at byens indbyggere behandlede pestsyge som hunde og ganske enkelt kastede mad og drikkevarer i retning
af sygesengen fra sikker afstand.
På vore egne kanter ramte sygdommen både høj og lav. I de større byer stod mange huse tomme,
mange gårde var forladte, og overalt
medførte sygdommen jødeforfølgelser fordi et stædigt rygte ville vide at
jøder havde forgiftet drikkevandet i
mange brønde og dermed var skyld
i sygdommen. Eftersom jøder døde
i lige så stort omfang som andre, er
der ingen grund til at antage at rygtet talte sandt.
I slutningen af 1350’erne ebbede
sygdommen ud, men dukkede med
mellemrum op igen. I 1412 kostede
den således den danske dronning
Margrethe I livet mens hun opholdt
sig på et skib i Flensborg Fjord hvor
hun overvejede hvordan hun skulle
generobre hertugdømmet Slesvig.
Pesten ramte verden i i alt tre
pandemier; senest i slutningen af
1800-tallet, men i takt med at man i
begyndelsen af 1900-tallet fik mere
effektiv kontrol over rotter, som var
en væsentlig smittekilde, døde antallet af tilfælde ud. Sygdommen
findes stadig, men kan i langt de fleste tilfælde behandles effektivt med
antibiotika.

Kobberstik fra 1656 af Paul Fürst,
’Der Doktor Schnabel von Rom’. Stikket
viser en læges beskytttelsespåklædning under pestudbrud.

re for den del af arbejdsstyrken som
nu var væk.
Under pestudbruddet skete også
en ændring i synet på døden. Før
pesten kunne man forvente at leve
50 – 60 år og dø hjemme, omgivet
af familien, og med den evige salighed i Guds rige i udsigt. Der havde
faktisk været et nærmest romantisk
syn på døden, men med pesten og
de lidelser som den påførte de syge,
forsvandt romantikken. Mange døde
endda ensomme og forladte fordi
folk holdt stor afstand til smittede,
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Senioreftermiddage i Lyksborg
Også senioreftermiddagene i
Lyksborg har ligget underdrejet i
de seneste måneder på grund af
reglerne om forsamling. Nu er der
imidlertid udsigt til bedre tider, og
det betyder at vi begynder igen efter sommeren.
Det næste arrangement finder
sted d. 23. september 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.
I oktober er der ikke ældreeftermiddag i Lyksborg. I stedet delta-

ger vi i Efterårsfesten i Flensborg.
For november ligger programmet
ikke fast, men hvad der skal ske, vil
blive offentliggjort i et kommende
nummer af ’Nordangel Nyt’.
Den 9. december finder det traditionelle julelotto sted. Det afholdes
kl. 15 i menighedslokalet, og hvis du
deltager, må du gerne medbringe en
lille gave eller to.
Alle er velkomne til senioreftermiddagene, og det er gratis at være
med. Det er skik og brug at betale
for kaffe og kage, men taget i betragtning hvor lækkert bagværket
er og hvor meget kaffe der er, er
prisen overordentligt rimelig :-)

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

SØNDAG D. 23. AUGUST 2020 KL. 13.00
og afholdes i den danske kirke i Lyksborg. Dagsorden iflg. vedtægterne. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal meddeles menighedsrådet skriftligt senest 14 dage forinden.
Efter generalforsamlingen er der afskedsgudstjeneste med
efterfølgende kaffe og kage i kirken kl. 14.00. Alle er velkomne.
Af praktiske grunde vil vi bede interesserede tilmelde sig,
enten til Roland von Oettingen eller Ruben.
Se kontaktinfo på bagsiden af bladet.
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Konfirmation i Lyksborg
restriktioner som bl.a. begrænser
antallet af mennesker der kan samles. Så snart situationen har normaliseret sig så meget at langsigtet
planlægning igen er mulig, vil der
blive aftalt en ny konfirmationsdato
med konfirmanderne og deres familier.

Søndag d. 3. maj kl. 10 skulle
der have været konfirmation i den
danske kirke i Lyksborg. Desværre
måtte den - som så meget andet udskydes, og der er endnu ikke
fastlagt en ny dato. Det skyldes at
både kirkebesøg og festlige sammenkomster er underlagt en række

Nye konfirmander i Lyksborg
Mørvig om at han tager sig af både
konfirmandundervisning og konfirmationen. Undervisningen vil foregå
i Mørvig, og konfirmationen vil finde
sted i Lyksborg. Hvis du har en søn
eller en datter som vil deltage, kan
tilmelding ske til Ruben (kontaktinfo
på bagsiden) senest 30. august.

Selvom dette års konfirmander i
skrivende stund endnu ikke er blevet konfirmerede, skal vi i gang
med at forberede det hold der skal
konfirmeres i 2021. Det bliver desværre ikke mig der får fornøjelsen,
men der er truffet aftale med pastor
Finn Egeris fra Skt. Jørgen Kirke i

Bliv medlem af
menigheden!

tales til Union Bank Flensburg:

Vil du være medlem af menighe-

Konto: 12106

den? Så kontakt Ruben Fønsbo (indtil

IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06

30.8.), menighedsrådsformand Ro-

BIC: UNBNDE21XXX.

land von Oettingen eller kasserer Bri-

Modtager: ’Menigheden i Lyksborg og
omegn’.

BlZ: 215 201 00

gitte Günther. Se kontaktoplysninger
på bagsiden af kirkebladet. Du kan

Kirkens istandsættelse

også finde info på www.lyksborg.de.

Har du lyst til at bidrage til kirkens

Husk kirkebidraget!

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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Kalenderen
Juli
Sø 5

kl. 10

Sø 12 kl. 10
Sø 19 kl. ? *

)

Sø 26 kl. 10

Gudstjeneste v. Ruben

Lyksborg Kirke

Gudstjeneste v. Preben Kortnum

Lyksborg Kirke

Gudstjeneste v. afløser

Lyksborg Kirke

Gudstjeneste v. Ruben

Lyksborg Kirke

August
Sø 2

kl. 14

Gudstjeneste v. Preben Kortnum

Lyksborg Kirke

Sø 9

kl. 11.30

Gudstjeneste v. Finn Egeris

Lyksborg Kirke

Sø 16 kl. 14

Gudstjeneste v. Preben Kortnum

Lyksborg Kirke

Sø 23 kl. 13

Generalforsamling. Husk tilmelding!

Lyksborg Kirke

Sø 23 kl. 14

Afskedsgudstjeneste, kaffe og kage

Lyksborg Kirke

Sø 30 kl. 14

Gudstjeneste v. Preben Kortnum

Lyksborg Kirke

September og følgende måneder
Gudstjenesteoversigten vil blive offentliggjort i Flensborg Avis, på
hjemmesiden www.dks-sydslesvig.dk og - i det omfang det kan lade sig
gøre - i Nordangel-Nyt.

*) Tidspunkt offentliggøres senere

Famous last words ...
Som afskedsreplik fra mig skal her lyde en stor, varm og uforbeholden tak
til alle de mennesker som jeg har mødt undervejs i mit virke her. Tak til alle
dem som har taget del i samarbejdet, mødt op til gudstjenester og arrangementer og bidraget til kirke og kirkeliv. Særligt en stor tak til Enke Christiansen for aldrig svigtende opbakning til kirke, kirkeliv og præst, og til Lis
Bewernick for den enorme indsats i arbejdet for at rejse midler til kirkens
istandsættelse. Den opbakning som kirken har her, gør mig sikker på at der
også i fremtiden vil være en dansk kirke og en dansk menighed i Lyksborg.
Jeg ønsker at Guds velsignelse og alt godt må være med kirke og menighed.
Ruben
Præst indtil 31.8.:
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

