100 dage
En slags prøvetid er ved at nå til
enden. Den 8. juni har vi været her
i 100 dage. Det føles som kortere,
for tiden er fløjet afsted. Gudstjenesterne har været korte, men det har
været gode oplevelser med næsten
alle de ”corona-frigivne” stole besatte. Vi føler os godt taget imod og er
allerede godt på plads i bolig og by.
Menighedsrådet har drøftet kommunikationsformen og er med på, at
vi veksler lidt. Dette Holdepunkt har
som det første, informationer på den
ene side og artikler til fordybelse på
den anden side.
Birgitte Thun
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Menighedsmøde om kirkens ombygning
Konfirmandindskrivning
Spisegudstjenester
Sommerandagter
Kirkeåret/gudstjenestens farver
Seniorklubbens udflugt

OMBYGNING

Menighedsmøde om kirkens ombygning
Søndag den 20. juni kl. 11.00
Alle er velkomne til at høre seneste nyt
vedr. planer og financiering af kirkens
istandsættelse og ombygning.
Reparationerne er begyndt, vinduerne
er allerede blevet repareret og venter nu
på maleren. Og nu nærmer 1. fase af
ombygningen sig: Kirken får barrierefri
adgang, tag, klokketårn og klokken
repareres, elinstallationer og dele af
varmanlæget udskiftes og der etableres et køkken og barrierefrit toilet ved
indgangen. Herudover skal udenomsarealer etableres i sammenhæng med

ændring af trappeparti. Planerne for kirkens
ombygning har eksisteret siden 2018 og i al
den tid har vi samlet penge. Nu har vi samlet nok penge og fået mulighed for at samle
flere penge, så vi kan gå igang.
Lyksborg
Danske
Kirke.
Model
viser, at
trappe
ændres.

Konfimandindskrivning
Vil du / skal din datter eller søn –
konfirmeres i 2022?
Konfirmation 1. maj 2022
Vi satser på at coronarestriktionerne
tillader os at holde en festlig konfirmationsgudstjeneste og at konfirmandfamilierne må holde konfirmationsfest med det antal gæster de
ønsker –
søndag den 1. maj næste år.
Det er vigtigt at du og familien
tænker over det og tilmelder jer, for
MBU – menighedernes børne og
ungdoms præster har arrangeret en
konfirmand lejr som vi skal deltage i
i september.
Konfirmandundervisningen vil
foregå tirsdage kl. 14.15- 15.45 vi
begynder i kirken, Paulinenallee 12,
og går så ned i konfirmandstuen i
præstegårdens underetage. Schwennaustraße 12.

OMBYGNING

MENIGHEDSMØDE 20. juni kl. 11

Der etableres et særligt udvalg til at
søge midler fremadrettet. Midlerne skal
dels bruges som hjælp til at få og afbetale et lån fra Kirkerådet og evt. bygge
mere end det foreløbige budget giver
mulighed for.
En spændende proces, som menigheden inviteres med til at drøfte den 20.
juni, efter gudstjenesten i Lyksborg
Danske kirke.
Dagsorden
1. Velkomst
2. Historisk rids over proces
3.Aktuelle planer
4. Økonomi
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Spisegudstjenester
Velkommen til en kort gudstjeneste
med et par salmer fortælleprædiken
og ikke mindst ”Spørge-minut”.
Her kan du, som er i kirke, stille
spørgsmål til præsten, som så svarer
efter bedste evne.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Vi spiser et enkelt måltid
sammen.
Pris:
Det koster 1 euro at spise med
Tilmelding pr mail til lyksborg.
kirke@online.de

Den sidste torsdag i måneden kl. 17 - 19

Datoer:
Torsdag den 29. juli
Den første spise-gudstjeneste vil handle om Jesu dåb.
Flemming Stentoft har meldt sig til at
lave pasta og kødsovs.
Tilmelding senest søndag den 25. juli
på kirkens mail adresse eller på 04631
7179 til præsten.
Kokke Søges
Vil du lave mad til en spise-gudstjeneste? Medbringe f.eks. en stor gryde
suppe?

Torsdag den 26. august
– tilmelding søndag den 22. august
Torsdag den 30. september
– tilmelding søndag den 26. september
Torsdag den 28. oktober
– tilmelding søndag den 24. oktober
Torsdag den 25. november
– tilmelding senest den 21. november.

SPIS
MED

GUDSTJENESTER i Lyksborg Danske Kirke
13. juni

10:00

Birgitte Thun

8. august

10:00

Birgitte Thun

20. juni

10:00

Birgitte Thun

15. august

10:00

Birgitte Thun

27. juni

10:00

Birgitte Thun

22. august

10:00

Birgitte Thun

04. juli

10:00

Gunver B Nielsen

26. august

17:00

Birgitte Thun ”Spise”

11. juli

10:00

Preben K Mogensen

29. august

10:00

Birgitte Thun

18. juli

10:00

Birgitte Thun

10:00

Birgitte Thun

25. juli

10:00

Birgitte Thun

12. september

10:00

Gunver B Nielsen

29. juli

17:00

Birgitte Thun ”Spise”

19. september

10:00

Birgitte Thun

1. august

10:00

Birgitte Thun

26. september

10:00

Birgitte Thun

Konfirmation 5. september
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Et pusterum, med musik, læsning og bøn.
Alle hverdage, mandag til fredag kl. 11 er Lyksborg Danske Kirke, Paulinenallé 12, åben for
turister og andre, der ønsker 15 min. pause fra
hverdagen.
En tænkepause i stilhed og let musik. Afbrudt af
en tekstlæsning med ord til eftertanke og en kort
bøn.
Sommerandagterne er arrangeret af det danske
præstepar og varetages af frivillige fra ’’Lyksborg
Danske Menighed”.
Kl. 11:00 - 11:15. Kirken er åben indtil 11:30.

SOMMERANDAGTER
A l l e hv e r d a g e - m a n d a g t i l f r e d a g k l . 1 1
Hv e r l æ s n i n g k ny t t e r s i g t i l e t t e m a .
Torsdag 15. juli - Vejen
Fredag 16. juli - Hvile
Mandag 19. juli - Søvn
Tirsdag 20. juli - Føde
Onsdag 21. juli - Sandheden
Torsdag 22. juli - Arbejde
Fredag 23. juli -Nåde
Mandag 26. juli - Fred
Tirsdag 27. juli - Død
Onsdag 28. juli - Tilgivelse
Torsdag 29. juli - Livet
Fredag 30. juli - Skyld
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Mandag 2. august - Ferie
Tirsdag 3. august - Føde
Onsdag 4. august - Sandheden
Torsdag 5. august - Arbejde
Fredag 6. august -Nåde
Mandag 9. august - Skam
Tirsdag 10. august - Høst
Onsdag 11. august - Brød
Torsdag 12. august - Livet
Fredag 13. august - Fred
Pax et bonum
- Fred og alt godt

adresse

KIRKEÅRETS FARVER
Et kirkeår har fem liturgiske farver: Grøn, hvid,
lilla, rød og sort. De bruges til at indrømme en
følelse eller et mål med de pågældende højtider
eller perioder i kirkeåret.

Kirkeåret begynder den første søndag i advent og
slutter den sidste søndag efter trinitatis.
Hver søndag og helligdag har sit særlige indhold,
for eksempel Jesu fødsel, død og opstandelse,
Helligåndens komme, og så videre. Til hver søndag og helligdag er der fastsat en tekstrække med
læsninger fra Det Gamle og Det Nye Testamente,
som passer til den pågældende dags indhold.
Der er to tekstrækker, hvor første tekstrække
læses i kalenderår med ulige årstal og anden tekstrække læses i kalenderår med lige årstal. Kirkeåret er et måneår, til forskel fra kalenderåret, som
følger solen.
Disse liturgiske farver er ofte fremstillet i en
farvecirkel.
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Vi har tænkt, at søndagens farve skal
kunne ses på alteret, af alterdugen
og/eller i blomsterne på alteret.
Indtil videre har vi hvide duge til
de hvide dage og perioder og en
rød dug til de røde dage. Hvis vi er
heldige er der måske en skoleklasse
eller to, som vil fremstille en grøn
dug vi kan bruge til høst? Eller en
lilla vi kan bruge til advent i år?
De liturgiske farver
Grøn er trinitatistidens farve og
symboliserer vækst og håb. Den
anvendes i helligtrekongerstiden
og trinitatistiden, hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om
Jesu barndom og opvækst samt om
at vokse i troen, sådan som det for
eksempel udtrykkes i salmelinierne:

De lilla perioder er tid til forberedelse af Guds indgriben i
verden til jul og til påske. Det
handler om alvor og anger.
Den bruges i advents- og
fastetiden, palmesøndag samt
på store bededag, i folkekirken fredag inden 4. søndag
efter påske.
At faste og adventstid er
alvorsfyldte perioder, ses
også af evangelielæsningerne
som knytter sig hertil. De er
ofte præget af formaninger
og opfordringer til bod og
omvendelse.
Rød er ildens, blodets,
kærlighedens og Helligåndens farve og symboliserer
endvidere lidenskab. I pinsen
mindes vi, at Helligånden
kom over apostlene i form

”Lad Jesu ager grønnes smukt, lad
ordet bringe troens frugt” (Den
Danske Salmebog 391).

I nogle kirker bærer præsten et messehagel under
altergangen, eller stola, i kirkeårets farver, andre
steder kan farven ses på antependiet – et klæde
på forsiden af alteret -som det Dronningen har
broderet til slotskirken i Wittenberg.

Hvid symboliserer renhed, glæde,
hellighed og uskyld og er kirkens
festfarve. Den anvendes således juledag, hvor Jesu fødselsdag fejres, de
to påskedage som markerer opstandelsen, allehelgen, Mariæ bebudelsesdag, Kristi himmelfartsdag samt
skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede
nadveren.

af ildtunger, derfor den røde
farve. Som blodets farve benyttes den også ved kirkens
eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som er 2. juledag.
Sort er sorgens og dødens
farve og bruges udelukkende
langfredag.
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Messehagler
Prøveperiode
Menighedsrådet har besluttet at vi i en prøveperiode
på et år vil bruge kirkeårets
farver på alteret.
Prøveperioden går fra trinitatis søndag, den 30. maj Helligåndssymbolerne med flammer på
2021– til trinitatis søndag – messehagel i Aarhus domkirke.
søndagen efter pinse næste
år 2022.
Måske har du bemærket at
vi i år i påsken og påsketiden, som varer indtil pinse
– har vi haft en hvid dug på
alteret.
Næste sommer vil vi
indsamle reaktioner på det Pinsedag i Lyksborg Danske Kirke
kommende års brug af de
liturgiske farver i kirkeåret.
Skriv dine tanker ned og
aflever dem til menighedsrådet, så vil vi overveje
hvordan vi vil gøre fremover.
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H.M.Dronningens røde antipendie i
Wittenberg

De liturgiske farver ses i messehagler, som disse fra Aarhus domkirke, tegnet og tilrettelagt af
H.M. Dronning Margrethe. Billederne er hentet
fra et tv-indslag, hvor Dronningen fortæller om sit
arbejde med haglerne og ikke mindst broderierne.
Af den røde messehagel, fremgår helligåndssymbolerne med flammerne ganske tydeligt. Den grønne
hagel har med en stor rose bag på, en henvisning til
væksten. Den lilla har tornekrone og blodsdråber,
med henvisning til Langfredag og den hvide hagel
leger med motiver af duer.
Alteret
Man kan lade kirkeårets, de liturgiske, farver præge
alteret på flere måder. Man kan lægge en rød dug
på, som vi gjorde Pinsedag i Lyksborg Danske
Kirke. Eller man kan også bruge den sorte farve
Langfredag, hvor mange kirker dækker alteret til
med et sort klæde og kun efterlader en tornekrone.
Det er på den måde med til at sætte den ”tone”, der
er i gudstjenesten. Man kan også vælge at få lavet
særlige alterforhæng, som det Dronningen har lavet
til Wittenberg slotskirke. Antipendiet er et stort
broderi på et særligt vævet stof. Midt på alterforhænget sidder en lutherrose. Alterforhænget blev
præsenteret for menighed og honoratiores ved en
festgudstjeneste 1. oktober 2016. Forud for Lutherjublilæet i 2017.

I samarbejde med ”Det humanitære udvalg” under SSF i Lyksborg.....

SENIORKLUBBENs SOMMERTUR

Kære deltagere i seniorklubben i Lyksborg
Vi havde planlagt en tur til Gråsten Slotshave allerede sidste sommer,
men måtte desværre aflyse pga. de bestemmelser, der fandtes dengang.
Nu er bestemmelserne blevet lempet, så vi vil gennemføre turen i år.
Det bliver onsdag den 16. juni.
Vi mødes ved ZOB kl. 13:00
og kører i privatbiler til Gråsten Slot, hvor vi bl.a. vil se den nyanlagte køkkenhave.
Kl. 15:30 kører vi til Providence, hvor vi nyder kaffen og deres berømte brødtorte.
Hvis vejret tillader det, kan vi gå en tur på gendarmstien.
Prisen er sat til 10 € pr. person for kaffe og lidt til chaufføren.
Husk at medbringe godt humør, en gyldig coronatest samt jeres pas!

Tilmelding til Mette Paul på tlf. 04631 2886 – inden mandag den 14. juni.
De der tilbyder at køre, bedes give besked om, hvor mange personer, I kan have med i bilen
Venlig hilsen
Birgitte og Mette

Mænd søges

Præstemanden har lavet værksted i præstegårdens kælder.
Mænd søges til at producere
træmedaljoner og glasengle.
Kontakt Flemming Stentoft
Thun på +45 30313122.
Vi begynder i august.

Fredag 25. juni kl. 17 -20.30
Sommergriller i præstegårdshaven
Vi tænder grillen og sørger for pølser. Medbring en
skål salat og gerne sodavand/saft, mineralvand. Vi
skal spise sammen lege og hygge os om bålet med
sange og snak.
Birgitte og Flemming
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