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Samtale
om salmer
To aftner om salmer
Hvorfor vælger præsten netop den
salme og hvad er salmernes funktion i gudstjenesten?
Måske har du siddet i kirken og
tænkt på de mærkelige ord, der er
i en salme. Og er den ikke noget
gammeldags?
Pastor Birgitte Thun inviterer til en
samtale om salmer og fortæller
om sit arbejde med at finde salmer

til søndagens gudstjeneste. Alle
indbydes til at komme med forslag
og sammen vil der blive lavet en
idé liste med salmer til forårets
gudstjenester.
Møderne foregår i Præstegården
9. februar og 2. marts.
Se flere møder inde i Holdepunktet eller på www.lyksborg.de

Lyksborg Danske Kirke

Fastelavn – faste – påske
”NU er det jul igen … og julen varer
lig’ til påske! Nej, det’ ikke sandt, …
for derimellem kommer fasten!”
Sådan har mange sunget juleaften… og således også sunget om
fasten. Men, hvad er faste? Hvornår
kommer den, fasten?
Læs her og bliv klogere på hvad
...fortsætter på side 5
faste er!

Senioreftermiddag
Senioreftermiddage foregår i Præstegården Schwennaustraße 12.
(Med mindre andet er nævnt.)
kl. 15 – 17.
Vi drikker kaffe med dagens oplægsholder, inden dagens tema
tages op.
Onsdag 16. februar kl. 15
Kaffebord besøg af Svend Kohrt,
foreningen Norden i Sydslesvig
Onsdag 9.marts kl. 15
Eftermiddag i Oksbøl Forsamlingshus. Vi får besøg fra Dansk
Alderdomshjem
Onsdag 13.april kl. 15
Kaffebord og besøg af pastor Morten Mortensen, der fortæller
om Bangladesh

Samtale om Kirkebøn

To aftenmøder i Lyksborg Danske Kirke.
onsdagene 16. marts og 6. april kl. 19
deres helbred eller for at de må
“Lad os alle bede!”
Hvad er det vi beder om og hvorfor. komme godt igennem en svær tid.
Der er ikke forbudte ord i en bøn,
men derimod frihed til at sige det,
Samtale med Gud
der trænger sig mest på.
At bede er at tale med Gud. Du
kan sige alting. Bøn kan gøre det
tunge lettere at bære og gøre glæ- Vi arbejder med bønnerne, hvoraf
nogle vil finde vej til “Kirkebønnen”
den over livet dybere.
i gudstjenesten.
Du kan bede om noget, du ønsker
dig brændende. Du kan klage over Oplæg og ordstyrer Pastor Birgitte
Thun.
det, som er svært. Eller takke for
noget, som er en stor glæde i dit
liv. Du kan bede for andre, for

Generalforsamling

i Lyksborg Danske Kirke. Søndag 27, marts kl. 15
Vi håber at kunne afholde den på normal vis.

Menighedsrådet er valgt for to år ad gangen og
det betyder at der på dette møde skal afholdes
valg til alle poster.
Hvis du har lyst til at være med til at hjælpe og
præge kirken, er der nu en fin mulighed.
Vi håber på et talstærkt fremmøde.
Forslag til dagsordenspunkt 9, skal meddeles til
formanden senest 14 dage før mødet.
Email: dortekram@icloud.com

DAGSORDEN
1/ Velkomst og valg af ordstyrer
2/ Fremlæggelse af protokol fra generalforsamling 2021
3/ Formandens beretning
4/ Regnskabsberetning
5/ Revisionsberetning
6/ Drøftelse og godkendelse af beretningerne
7/ Præstens beretning (herunder statistik)
8/ Valg til menighedsråd
Der skal vælges:
5 personer til rådet, 2 suppleanter, 2 revisorer
9/ Indkomne forslag
10/ Eventuelt

Bidrag til renovering af kirken.
Nyt tag, klokketårn, toilet og køkken
Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14

HUSK at betale Kirkebidrag i begyndelsen af året og senest inden generalforsamlingen.
Indbetales på denne konto
Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06
Pastor Birgitte Thun | Schwennaustraße 12 | 24960 Glücksburg
Tel: 04631 7179 | mobil: +49 162 82 450 64 | thun@kirken.dk
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GUDSTJENESTER
FEBRUAR

MARTS

APRIL

FEBRUAR - MARTS - APRIL

Søndag den 6.

kl. 10

Sidste søndag e. H3K

Søndag den 13.

kl. 10

Søndag septuagesima / Gunver Birgitte Nielsen

Søndag den 20.

kl. 10

Søndag sexagesima / Preben Kortnum Mogensen

Torsdag den 24.

kl. 17.00

SSF spise fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Søndag den 27.

kl. 10.00

Fastelavnssøndag

Søndag den 6.

kl. 10.00

1. søndag i fasten

Søndag den 13.

kl. 10.00

2. søndag i fasten

Søndag den 20.

kl. 10.00

3. søndag i fasten

Søndag den 27.

kl. 14.00
Kl. 15.00

Midfaste
Menighedens generalforsamling

Søndag den 3.

kl. 10.00

Mariæ bebudelsesdag gudstjeneste

Søndag den 10.

kl. 10.00

Palmesøndag

Torsdag den 14.

kl. 17.00

Skærtorsdag Påskespil ved konfirmander og familier

Fredag den 15.

kl.10.00

Langfredags ni læsninger ved lægfolk

Søndag den 17.

kl. 10.00

Påskedag Festgudstjeneste

Mandag den 18.

2. påskedag fællesgudstjeneste med danske menigheder i Angeln
Preben Kortnum Mogensen/ Gunver B Nielsen/Birgitte Thun
Der kan ske ændringer - se kirkens hjemmeside: www.lyksborg.de

4

fortsat fra forsiden

FASTEN
Fastetid i kirken
Fastetidens farve er lilla, som er
bodstidens og forventningens
farve.
Fastetiden begynder fastelavnssøndag, som skal fejres med sjov og
ballade og udklædning og tøndeslagning. På latin ’carneval’ der
betyder ’farvel til kød’. Men først
skal man spise kød og fed mad, søndagen har også navnet flæskesøndag. Derpå følger blå mandag (i DK
også flæskemandag) hvor udklædte
børn ringer på og synger og vil have
slik. ”Boller op, boller ned, boller
vil jeg have…” dvs. fastelavnsboller.
Hvide tirsdag fik man mælk, fløde,
æg og de fine hvedemel.
I gammel tid gik man i kirke den
følgende dag, Askeonsdag, hvor

præsten tegner et kors med aske i
panden på gudstjenestedeltagerne.
FASTEN i bibelen
I Bibelen er der forskellige meninger om at faste. Der står der, at
skikken med at faste hverken gør
fra eller til over for Gud. Alligevel
fastede Jesus selv 40 dage i ørkenen.
At faste betyder, at man afholder
sig fra at spise - enten helt eller
delvist i en bestemt periode. I Det
Gamle Testamente er faste tilsyneladende en ganske udbredt praksis.
Faste kan for eksempel finde sted
i tilfælde af sorg, således fastede
David, da Abner blev myrdet (2. Samuels Bog 3,35), og da kong Saul og
hans sønner blev myrdet af filistrene, fastede alle våbenføre mænd i
syv dage (1. Samuels Bog 31,13).
At modtage Gud
Faste kan også finde sted som en
åndelig forberedelse. Moses faste-

de 40 dage i ørkenen, før han modtog De Ti Bud (2. Mosebog 34,28).
Daniel fastede, før han modtog sine
visioner, og Elias fastede 40 dage,
før han skulle tale med Gud (1. Kongebog 19,8). I forlængelse af denne
skik fastede også Jesus 40 dage i
ørkenen som forberedelse på hans
møde og fristelse med djævelen
(Matthæusevangeliet 4,1-11).
Anger og omvendelse
Faste kan også være et tegn på anger og omvendelse. Da Jonas forudsagde Nineves fald, fastede byens
indbyggere i håb om, at Gud ville
spare deres by (Jonas’ Bog 3,5). Når
israelitterne have syndet, fastede
de ofte i håb om at genvinde Guds
velvilje. (Dommerbogen 20,26 og 1.
Samuelsbog 7,6).
Udvendig fromhed
Selvom praksis med at faste således
er en velkendt og udbredt religiøs
praksis i Det Gamle Testamente,
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findes der også kritik af fasten i
Bibelen. Profeten Esajas kritiserer
således fasten for at være udvendig
fromhed, der fjerner opmærksomheden fra at gøre gode gerninger:
”Tror I, det er den faste, jeg ønsker,
at mennesket spæger sit legeme,
hænger med hovedet som et siv og
ligger i sæk og aske?
Er det det, I kalder faste,
en dag til Herrens behag?
Nej, den faste, jeg ønsker,
er at løse ondskabens lænker
og sprænge ågets bånd,
at sætte de undertrykte i frihed,
og bryde hvert åg
(Esajas’ Bog 58, 3-10)
Selvom Jesus selv fastede de 40
dage i ørkenen, tilsluttede han sig
Esajas’ kritik af fasten som udvendig og hyklerisk og kritiserede især
farisæernes praksis med at faste i
offentlighed. Faste, mente Jesus,
skal foregå i det skjulte: ”Når I

faster, må I ikke gå med dyster mine
som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være
kendeligt for mennesker, at de
faster. Sandelig siger jeg jer: De har
fået deres løn. Men når du faster,
så salv dit hoved og vask dit ansigt,
så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det
skjulte. Og din fader, som ser i det
skjulte, skal lønne dig.” (Matthæusevangeliet 6,16 -18).
I modsætning til for eksempel Johannes’ disciple, der havde særlige
faste-rutiner var dette tilsyneladende ikke tilfældet i Jesu discipelkreds
(Markusevangliet 2,18-22). Jesus
påpegede da også, at: Ikke det,
som kommer ind i munden, gør
et menneske urent, men det, som
kommer ud af munden, det gør et
menneske urent.
Også Paulus understreger, at skikken med at faste hverken gør fra
eller til overfor Gud:
”Men mad gør hverken fra eller til

over for Gud. Vi opnår ikke noget
ved at spise, og vi mister ikke noget
ved at lade være”
(1. Korintherbrev 8, 8-9)
Selvom hverken Jesus eller Paulus
tillagde det at faste nogen afgørende betydning, viser Apostlenes Gerninger (13,2), at den tidlige kristne
menighed i Antiokia praktiserede
faste, ligesom fasten senere blev
fast kirkelig praksis.
Kristen faste
Traditionelt faster man i 40 dage,
men der er lidt forskel på, hvornår man mener, at de 40 dage
slutter, og om man skal tælle
søndage med. I en vestlig tradition, som i Danmark, varer fasten
fra askeonsdag (onsdagen efter
fastelavn) til og med påskelørdag. Det er i alt 40 dage, eksklusiv søndage, som ikke regnes
som fastedage.
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FASTE i dag
Jeg møder sommetider folk herunder præstekolleger, som beslutter
sig for eksempel for at give afkald
på kød, slik, alkohol, streaming eller andet forbrug i fasteperiodens
40 dage.
Man kan sige, at man siger nej til
nogle uvæsentlige ting for at sige
et stort ja, til noget som er vigtigt i
livet. En slags oprydning i en periode. Måske gælder det samværet
med sine børn eller sine gamle
forældre.
(Ligesom når man gifter sig siger
man JA til én og nej til alle de
andre.)
Undvære
Formålet med at undvære en
luksusvare eller daglig rutine er, at
det skaber rum og overskud til noget andet, for eksempel at give sit
åndelige liv opmærksomhed eller
at dyrke fællesskabet.
Men hvorfor faster vi egentlig i

dag? Hvorfor tiltaler det nogle og
afskrækker andre? Handler det om
os selv, vores egen renhed, den
perfekte livsstil, fællesskabet eller
Gud?

Det er der lige så mange holdninger til, som der er måder at faste
på. Men det store spørgsmål, hvad
enten man er for, imod eller midt
imellem, er, hvordan man kan
faste, uden at man på samme tid
vikler sig (endnu mere) ind i sig
selv.
Præsten om faste
På folkekirken.dk kan man læse om
sognepræst Karina Juhl Kande, der
mener at det fasten grundlæggende ved fasten handler om at give
afkald på noget for at skabe rum for
noget andet. Og hvis det, der gives

afkald på, faktisk skal kunne skabe
rum for noget andet, så er det nødt
til at være et reelt afsavn.
- I de første par år fastede jeg fra
kød, men det var ikke noget, jeg
virkelig savnede. Tværtimod havde det en forkert effekt, fordi jeg
kom til at fokusere på madlavning i
stedet for det, jeg egentlig ønskede
at skabe plads til, nemlig forberedelsen til påsken.
Nu faster hun hvert år fra alle former for søde sager. Det lyder måske
ikke som noget særligt, men for en
selverklæret slikmund er det en
kæmpe udfordring, fortæller hun.
Ikke mindst med et job, hvor der
ustandseligt bliver stillet slik eller
croissanter på bordet til møder og
samtaler.
Derfor faster jeg
- Jeg faster for at lade mig forstyrre
af Gud. For at lade mig afbryde af
trosspørgsmål i en ellers konstant
fremadtumlende hverdag.
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Det skal være sådan, at jeg dagligt
kan dvæle længe nok ved evangeliets budskab til at mærke den indflydelse, det har på mit liv sammen
med andre.
Karina Juhl Kande tilføjer, at det
selvfølgelig er en forstyrrelse, hun
har brug for hele året, men at det
er så godt som umuligt i praksis.
Afsavnet
-Det er ikke meningen at man skal
blive fortvivlet over sit afsavn. Det
skal være en forstyrrelse, der skal
skærpe min opmærksomhed om
påsken. Og påskemorgen er fortvivlelsens modsætning – påsken
er overskud af håb.
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Ud med pastorens bil

Garagesalg i Præstegården
ved Lyksborg Danske Kirke på
Schwennaustraße i Lyksborg,
lørdag den 2. april 2022 kl. 11 - 14
Køkkentøj og quilt
Der har samlet sig en del køkkentøj
og lignende gode sager i et rum hos
præsten.
Alt skal sælges for at skaffe penge til
den store ombygning af kirken.
Nyt tag, nye installationer, toilet og
køkken.

