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Konfirmander
Side 2

Side 3
Jul og corona
Lyksborg Danske Kirke

Allehelgen
Side 5

HOLDEPUNKTET nr. 3
oktober, november,
december 2021
Med regnvejr og efterårsfarver i
skoven og udenfor mit vindue, er
det vanskeligt at forholde sig til
jul. Der er dem, der ikke vil slippe
sommeren og stadig bader i fjorden. Men altså, dagene er korte og
bliver endnu kortere, og det er tid
at tænde lys, til allehelgen, advent
og jul.
Tillykke til årets syv konfirmander. Tak fordi I valgte at blive
konfirmeret, jeres udholdenhed
er unik. I trodsede præsteskift og
covid 19. Guds velsignelse med
jer, han er med jer alle dage.
Dette Holdepunkt samler op på
gudstjenester og aktiviteter i
Lyksborg Danske Kirke.
Pastor Birgitte Thun
Schwennaustraße 12
24960 Glücksburg
T: 04631 7179
M: 049 162 82 450 64
thun@kirken.de

Konfirmandholdet 2020 - 21
Lasse Andresen, Mika Liam Schilling, Mads Kramhøft
Rasmussen. Christian Johan Staugaard Pastorff,
Gustav Bror von Oettingen, pastor Birgitte Thun
Siddende: Lea Christin Seidel og Clara Hansen
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Ruden og stenen
Konfirmation er en festdag. Og i år
var den mere end ventet. Covid 19 var
årsag til flytning fra forår til eftersommer. Herudover gjorde afstandskrav
det umuligt at have alle pårørende
med. Derfor dobbeltfest for præst og
frivillig hjælpere.
Kirken var pyntet med blomster af
Christians mormor.
Den nye rude med udsmykningen
udført af dette års konfirmander, blev
sat op et par dage før. Udførelsen var
styret af menighedsrådsformand og
-næstformand en lørdag sammen med
konfirmanderne.
Alle forældre og gæster kunne nyde
den fine udsmykning der viser Jesu
opstandelse og himmelfart.
Alle konfirmander gik fra
kirkens med en lille
bemalet sten i lomme
eller taske. På stenen ser
man kirkens logo med
klokketårnet.
Læs uddrag af pastor Birgitte Thun’’s
talr til konfirmanderne. Se side 5
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Allehelgen og jul
Allehelgens gudstjeneste
søndag den 7. november 2021 kl. 10.00
Allehelgensdag er den dag, hvor man
mindes de døde - både dem, man hver
især selv har mistet, og alle dem, som
gennem generationer har ført den
kristne tro videre.
Allehelgensdag tænder mange danskere et lys og mindes dem, de har mistet.
Det har en pris at elske et menneske,
nemlig smerten og sorgen ved at miste
den man holder af. Det gør ondt.
Ved denne gudstjeneste vil vi lytte til
digte om at miste. Synge salmer og
tænde lys.
Halloween har oprindeligt rødder i en
gammel keltisk skik ved navn samhain
fra år 8-900 før Kristus. Der er tale
om en slags nytårsfest, hvor kelterne
omkring den 31. oktober fejrede enden
på det lyse halvår og begyndelsen på
vinteren.
På denne sidste dag i året mente man,
at portene til dødsriget stod åbne, og at
de afdødes sjæle steg op af graven for

at bevæge sig til dødsriget. Derfor
satte man mad ud på gravene for
at sikre, at de døde havde det godt
og ikke ville tage varigt ophold på
jorden. Ved mødet med kristendommen blev den oprindeligt keltiske fest forsøgt smeltet sammen
med de kristnes allehelgensfejring
(det engelske ord halloween er en
sammentrækning af ”All Hallows’
Eve”, på dansk allehelgensaften).
Det religiøse indhold i halloween
er efterhånden helt forsvundet.

Julens gudstjenester
19. dec. kl. 10:00
Ni læsninger
24. dec. kl. 11:00
Børne-familie
julegudstjeneste
24. dec. kl. 14:00
Juleaftensgudstjeneste

GUDSTJENESTER

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2022
24. oktober

10:00

Birgitte Thun

21. søndag e. trinitatis

28. oktober

17:00

Birgitte Thun

Spisegudstjeneste

31. oktober

10:00

Birgitte Thun

22. søndag e. trinitatis

7. november

10:00

Birgitte Thun

Allehelgen gudstjeneste

14. november 10:00

Birgitte Thun

24. søndag e. trinitatis

21. november 10:00

Preben K. Mogensen

25. november 17:00

Birgitte Thun

Spisegudstjeneste

28. november 10:00

Birgitte Thun

1. søndag i advent

5. december

Birgitte Thun Kirkens 68 års fødselsdag

10:00

Sidste s.i. kirkeåret

12. december 10:00

Preben K. Mogensen 3. søndag i advent

19. december 10:00

Birgitte Thun|De ni læsninger| 4. s.i. advent

24. december

11:00
14:00

Birgitte Thun
BØRNE/familie julegudstjeneste
Juleaftensgudstjeneste

25. december

10:00

Birgitte Thun Juledag

31. december

15:30

Birgitte Thun Nytårsgudstjeneste

2. januar

10:00

Birgitte Thun Hellig tre Konger

9. januar

10:00

Gunver B Nielsen 1. s.e. H3K
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Menighedsrådsformanden

Kære alle i Lyksborg
og omegns menighed

Den årlige generalforsamling er netop veloverstået.
Jeg synes der var en fint fremmøde og det
glæder vi os over.
Generalforsamlingen lå, for andet år i træk, i
sidste halvdel af året.
Vi håber at kunne afholde næste generaleforsamling på normal vis - dvs i foråret.
Datoen er allerede lagt - det bliver SØNDAG
24. APRIL 2022
efter kirkegang.
Menighedsrådet er valgt for to år ad gangen
og det betyder at der på næste møde skal
afholdes valg til alle poster.
Det er derfor vigtigt at det er et talstærkt
fremmøde.
Det er bedst at så mange som muligt er med
til at bestemme, hvem der skal sidde i rådet.

Menigheden søger en kasserer. Henvendelse til Dorte Kramhøft Rasmussen eller
eller Lis Bewernick.
Mange hilsner fra Dorte

Kontaktinformation
til præst og menighedsråd
Lyksborg danske kirke, Paulinenallee
12, Lyksborg
Pastor Birgitte Thun, præstegården,
Schwennaustrasse 12, 24960 Lyksborg
Tlf. 046313 7179 / mobil 0162 82 450 82;
mail: thun@kirken.de
Menighedsrådsformand Dorte Kramhøft Rasmussen, Heidefeld 2, 24999
Wees, tlf. 0152 094 200 89; mail: dortekram@icloud.com
Næstformand Lis Bewernick, Bergstrasse 15, 24960 Lyksborg, 0152 0981 8038
Protokolfører Roland von Oettingen,
Zum Dorfteich 7, 24975 Husby
Mail til menighedsrådet:
lyksborg.kirke@outlook.de
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28. oktober

Kirkens renovering
Menigheden vil nok have bemærket,
at der i løbet af forår og sommer har
været arbejdet med vinduerne i kirken.
Vores tømrer har udskiftet ruder og
sat nye lister på udvendig. Alt træ er
behandlet, så vinduerne nu kan holde i
mange år.
Vores arkitekt og rådgiver, Gernot
Brodthage er sammen med menighedsrådets næstformand og ansvarlig for
renoveringsprojektet, Lis Bewernick,
ved at se på yderligere muligheder.
Klokketårnet er næste punkt, hvorfor
der opsættes stillads. Undervejs bliver
taget yderligere vurderet og der planlægges med renovering af den elektriske installation.
Fondsudvalg
Renoveringen finansieres af støtte fra
forskellige sider, samt egne indsamlede
midler.
Et fondsudvalg med bl.a. tidligere
biskop Karsten Nissen som formand
og tidligere generalkonsul i Sydslesvig,
Henrik Becker-Christensen, arbejder på
at søge fonde.
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25. november

Spisegudstjenester
Torsdag den 28. oktober 2021
kl. 17.00 i Lyksborg Kirke
”Når livet slutter”
– om at miste en man holder af.
Hvad mon Grundtvig mener når han
skriver ”Så rejse vi til vort fædreland”
i vers 7 i Salmebogens nr 402 Den
signede dag med fryd vi ser. Hvad
betyder ”Ud hans hånd mig river af
dødens garn” eller ”Og når en gang
på Herrens bud, vort timeglas udrinder?” og ”dåbens lys er tændt når livet
slukkes”?

Torsdag den 25. november 2021
kl. 17.00 i Lyksborg Kirke
”Før advent”
-forventning
Hvordan er det at vente på en
baby? Nedtællingen til jul sker i
kirken ved at tælle adventslysene
op til juleaften. Vi dekorerer og
nummererer fire adventslys pr.
familie.

Under gudstjenesten bliver der mulighed for at
tænde lys, stille spørgsmål, som opstår på stedet,
eller som er medbragt hjemmefra.
Alle er velkomne

1
Ved konfirmationerne i år fik hver konfirmand en lille gave af mig. En sten med
kirkens logo.
-En stregtegning af kirkens klokketårn.
Taget er en trekant, ligesom Gud er en

treenighed: Gud Fader, Gud Søn og Gud
Helligånd.
Den første side er Gud Fader, som også
er skaberen og som har skabt hver enkelt
af os. Han har skabt dig. DU er en Perle i
Guds hånd, en smuk og dyrebar perle.
En unik perle, der findes ingen kopi – og
du er ikke nogen kopi af en anden. Du er
set og samtidig elsket. (2)
Den anden side er redningsmanden.
Jesus Kristus, Guds Søn. (3)
Vi har en redningsmand lige ved siden af
os. Hvis vi tør at åbne os, og slippe Ham
ind. Hvis vi tør at bede til Gud, bede om
hjælp, bede for nogen, og sige tak for
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lyset, dagen og livet.
Den tredje side på logo’eter Helligånden.
Helligånden ånder varme og håb og tro
frem og tilbage mellem os. Helligånden
er ham der formidler Guds kærlighed.
De to lodrette ben bliver symbol på Jesus
Kristus – den første lodrette bevægelse
skete julenat. Se den nederste rude i det
forreste af kirkens vinduer – Gud kom
fra himlen ned til jorden. Han blev født
og blev lagt i en krybbe i en stald. (5)
Da Han døde, fór han ned i dødsriget, som vi lige har sagt det sammen i
trosbekendelsen, altså den første lodrette

1 Klokketårnet fungerer som
logo for Lyksborg Danske
Kirke.
2 Perlemanden holder den
dyrebare perle i sine hænder.
3 Redningsmanden. En
brandmandsfigur
4 Arbejdsdyret æslet
5 - 6 og 7
Julekrybben, Opstandelsen
og Himmelfarten.
Konfirmandvinduer i Lyksborg kirke.
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streg blev endnu længere, - fra himmel
til jord og så en etage længere ned i
dødsriget.
Sål er der den anden lodrette streg –
den går opad, for påskemorgen opstod
han fra de døde – det har I arbejdet
med i jeres vindue: en engel lander på
graven og stenen ruller fra indgangen.
(6) Han opstår fra de døde. Og i øverste
vindue ses Kristi himmelfart – Han fór
til himmels – for at sidde ved sin Faders
højre hånd. Og han sagde: når I dør
kommer, jeg tilbage og tager jer til mig.
For at I skal være hvor jeg er.
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Den lodrette streg er den, der er midt i
korset på altervæggen bag mig – Det er
også vores retning – opad.
Jesus blev født, for at vi skulle BYTTE,
så Han fik vores død og vi fik hans opstandelse. Guds Søn ville leve og dø på
jorden, som vi lever og dør, for at vi kan
opstå i himlen og leve med ham dér.
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Og så kommer vi til den tværgående
bjælke i korset og i kirkens logo!
Forbindelsen mellem mennesker – det er
næstekærligheden – den vandrette linje.

Den linje kræver tålmodighed. Vi har
brug for æselkraft. (4)
Æslet er et arbejdsdyr, det bærer sække
og tasker på ryggen eller trækker en
vogn.
Ofte er det let, som en leg at leve med
familien, skoleklassen og lærerne, vennerne og aktiviteter i fritiden.
Andre gange er det ikke så let. Og så er
det os, der skal være mega tålmodige,
kæmpe, slide og bære tunge byrder.
Æslet her er det som skulle bære
Maria. Hun var gravid og det betyder
tung. Hun og Josef boede i Nazaret og
skulle rejse, det vil sige: gå hele vejen
til Betlehem. Det var en hård tur. Men
uden at æslet vidste det ikke kun på
Maria, det bar også på et HÅB. Verdens håb om en bedre verden, voksede
i Marias mave. Et håb om et bedre liv,
et liv med tro og håb og kærlighed.

