AUG/SEP/OKT/NOV 2 0 2 2

HOLDEPUNKTET
LYKSBORG DANSKE KIRKE
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Kirken lukkes frem til december
Planerne har eksisteret og der er indsamlet penge til renovering i flere år.
I juni kom besked fra A.P. Møller Fonden
om bevilling på 2 millioner kroner. Tidligere er der bevilliget beløb fra Ministerpræsidentens fond for barrierefrihed,
samt kontant tilskud fra DKS Dansk Kirke i
Sydslesvig.
Kirkens kasserer Lis Bewernick og arkitekt
Gernot Brodthage har forberedt renoveringen og håndværkerne er begyndt midt
i august.
Renoveringsprojektet omfatter udskiftning af tag og facilitering af den barrierefri
adgang til kirken. fortsætter på side 2
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Dette forudsætter ombygning af trappen op til kirken, så der via en trappelift er adgang mulig for gangbesværede, kørestolsbrugere og barnevogne,
samt etablering af handicaptoilet.
Skillemuren mellem indgangsrum
og kirke flyttes længere ind i kirken,
da der efter forskrifterne skal være
adgang til toilet fra kirkebygningen.
Orglet nedtages og renses. Vand- og
elinstallationer må flyttes, da der ikke
er plads til et handicaptoilet på den
side af bygningen, hvor det nuværende toilet befinder sig. Fordi vi
flytter på en kirkedør, skal der ved en
ombygning etableres en nødudgang i
den modsatte side af bygningen, bag
alteret. Udskiftning af tag og klokketårn, samt istandsættelse af nedslidte
træ og cementpartier på bygningen
indenfor og udenfor. Ringeanlægget
til klokken er også i stykker, kan ikke
længere repareres og skal derfor udskiftes, så kirkeklokken kan ringe igen.
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Seniorklub
Onsdag den 14. september
kl. 14.30 NB bemærk tidspunkt!
Oksbøl forsamlingshus
Vi får besøg af otte gæster fra
Dansk Alderdomshjem i Flensborg
og deres to ledsagere.
Onsdag den 5. oktober
kl 15.00 på Flensborghus.
Efterårsmøde.
Onsdag den 9. november
kl. 15 - 17
Menighedslokalet

Seniorklubbens sommertræf
- en succes
Præstegårdshaven og det gode
sommervejr dannede ramme om to
sommertræf.
Den 13. juli fortalte Hans Sejr Stentoft om det danske, nationale sorgcenters telefonlinje, hvor han selv
har vagter. Hans mistede sin kone
for tre år siden.
Den 10. august var vejret igen flot.
Et sejl sørgede for skygge og en let
brise skabte et behagekigt klima.
Altimens Flemming Stentoft fortalte
om sine møder med H.M. Dronningen.

Sæt navn på
700 tagsten

Køb en tagsten for 10 € og
sæt dit personlige præg på
kirkens tag
Der skal bruges 3500 tagsten til
udskifting af kirkens tag. Det er
muligt at sætte sit personlige præg
på undersiden af de 700.
De første 100 tagsten er allerede
reserveret.
Ved et særligt arrangement i slutningen af september, vil det være
muligt at sætte sit navn på en eller
flere tagsten.
Alle der køber et ”tagstensdokument” og ønsker at sætte sit præg
på stenene, bliver inviteret via mail.
Herudover opføres alle donorer i en
særlig byggepublikation, som sælges til 10 € pr. stk. når renoveringen
er færdig.

Menigheden tager stadig imod donationer. Følg arbejdet via kirkens
facebook og hjemmeside:
www.lyksborg.de
Tagstensdokumenter kan bestilles
ved at sende mail til Flemming på:
flemming.stentoft@gmail.com

Bidrag kan sendes til:

Union Bank Flensburg
BLZ: 215 201 00
Konto: 1000002514
BIC: UNBNDE21XXX
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14
Følg med på www.lyksborg.de

INDSKRIVNING
onsdag den 24. aug.
kl. 16 - 17:30

Ring for flere oplysninger:
Pastor Birgitte Thun
Schwennaustraße 12 | 24960 Glücksburg
Tel: 04631 7179
mobil: +49 162 82 450 64
mail: thun@kirken.dk
Mandag er præstens fridag
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GUDSTJENESTER
AUG

SEP

OKT

NOV

AUG - SEP - OKT- NOV 2022

Søndag den 14.

kl. 16:30

Vandregudstjeneste

Birgitte Thun

Søndag den 21.

kl. 10

Oksbøl forsamlingshus

Birgitte Thun

Søndag den 28.

kl. 10

Prætegårdshaven, Schwennaustr. Birgitte Thun

Søndag den 4.

kl. 10

Menighedslokalet, Schwennaustr.

Birgitte Thun

Søndag den 11.

kl. 14

Oksbøl forsamlingshus HØST

Birgitte Thun

Søndag den 18.

kl. 10

Helligåndskirken Flensborg

Søndag den 25.

kl. 10

Menighedslokalet, Schwennaustr.

Søndag den 2.

kl. 11

Grindsted kirke

Søndag den 9.

kl. 10

Oksbøl forsamlingshus

Søndag den 16.

kl. 10

Stenbjerg kirke

Søndag den 23.

kl. 10

Menighedslokalet, Schwennaustr.

Søndag den 30.

kl. 10

Musikgudstjeneste i Lyksborg skole Birgitte Thun

Søndag den 6.

kl. 10

Slotskirken

Søndag den 13.

kl. 11

Auferstehungskirche

Søndag den 20.

kl. 10

Oksbøl forsamlingshus

Hasse N. Jørgensen
Birgitte Thun
Gunver B. Nielsen
Preben K. Mogensen

Dansk-tysk fællesgudstjeneste

Allehelgen

Birgitte Thun
Birgitte Thun
Birgitte Thun
Birgitte Thun

Se nærmere omtale af de enkelte gudstjenester på side 6 og 7.
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Fortsat fra Holdepunktet 2/2022

...præsentation af menighedsrådsmedlemmer
Elisabeth (Lisa) Bergsma, Lyksborg,
skriver:

Menighedsrådet 2022 - 2024
Bagerst fra venstre:
Dorte Kramhøft Rasmussen. Lisa Bergsma, Marianne Hui, Lis Bewernick.
Forrest fra venstre:
Anne Andersen, Elisabeth Riise, pastor
Birgitte Thun, Flemming Rasmussen.

Menighedsrådet har foretaget en ny
konstituering, og ser nu således ud:
Formand: Dorte Kramhøft Rasmussen
Næstformand: Vakant
Sekretær: Flemming Rasmussen
Kasserer: Lis Bewernick

For et år siden flyttede min mand og
jeg og vores søn og hans familie til
Lyksborg.
Vores børnebørn går i den danske børnehave, og så fik vi også en invitation
til gudstjenesten i den danske kirke.
Jeg følte mig velkommen fra første øjeblik. Jeg besluttede at lære det danske
sprog, så jeg kan blive en del af dette
venlige og harmoniske fællesskab.
Alle er meget tålmodige med mig og
som medlem af menighedsråd kan jeg
gøre mig nyttig med praktiske ting og
dermed også give noget tilbage.
I kirken føler jeg
mig tættere på
Gud og møder
også dejlige, søde
mennesker.
Jeg glæder mig til
vores nye, renoverede kirke, med
klokketårn.

Flemming Rasmussen, Wees
Bahnhof, skriver:

Jeg er til daglig lærer på Duborg-Skolen. Der er rigtig mange gode grunde til
aktivt eller passivt at støtte kirken, det
er klart. Jeg vil her nævne en enkelt,
nemlig at vores menighed og kirke
i Lyksborg udgør en del af livet i det
danske mindretal, og når man støtter
kirken, støtter man mindretallet.
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GUDSTJENESTER i renoveringsperioden

Lyksborg Danske Kirke er lukket frem til december.
Derfor holdes gudstjenesterne forskellige steder.
Søndag den 21. august kl. 10
Oksbøl Forsamlingshus.
Søndag den 28. august kl. 10
Præstegårdshaven, Schwennaustr. 12
Såfremt vejret holder, ellers bliver det
i menighedslokalet.
Søndag den 4. september kl. 10
Præstegården, Schwennaustr. 12
Såfremt vejret er godt, vil vi prøve
kan vi rykke ud på plænen.
Søndag den 11. september kl. 14.00
HØST-Gudstjeneste i Oksbøl forsamlingshus og have. Efterfølgende
høstfest med AUKTION.
Medbring en høstoffergave, som kan
bortauktioneres, så vi kan give af
vores overskud til nødlidende
mennesker i Malawi via Folkekirkens
Nødhjælp.

Måske noget du har høstet kartofler eller gulerødder i haven, lavet
æblemos eller syltet marmelade,
det vil
blive solgt til højeste bud. Eller
medbring neg med kornaks, som
kan pynte ved gudstjenesten og
bortauktioneres bagefter.
Samarbejde med SSF Lyksborg, SSF
Oksbøl, SSF Husby.
KRISE EFTER KRISE RAMMER MALAWI
©Francis Botha

Cykloner har ødelagt alt på sin vej.
Høsten er gået tabt, og husdyrene
er druknet. Samtidig er det blevet
sværere og dyrere at få mad på
bordet.
Forestil dig, at dit hus er ødelagt af
en tropisk storm, dine marker står
oversvømmet og dine kvæg er

druknet. Under en måned senere,
rammer endnu en tropisk storm,
som ødelægger dét, der stod tilbage. Det er virkeligheden for mange
mennesker i Malawi, der har mistet
deres hjem og levebrød på grund af
voldsomme cykloner. Samtidig rammes befolkningen af stigende fødevarepriser og en svækket økonomi
efter Covid-19-pandemien.
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Søndag den 18. september kl. 10
Gudstjeneste i Helligåndskirken i
Flensborg ved provst Hasse Nellemann Jørgensen.
Samkørsel: Der organiseres samkørsel til og fra gudstjenesten.
Kontakt menighedsrådsformand
Dorte Kramhøft Rasmussen.
Denne weekend deltager vore
konfirmander og jeg i den fælles
konfirmandweekend for alle konfirmander i Sydslesvig.
Det foregår på Tydal fra fredag til
søndag middag. Weekenden slutter
med gudstjeneste på Tydal søndag
formiddag, hvor konfirmandernes
forældre er inviteret med.
Søndag den 2. oktober kl. 11
Gudstjeneste i Grindsted kirke.
Efterfølgende kirkekaffe i kirkehuset
og rundvisning i kirken.
Sognepræst Gunver Birgitte Nielsen, som tidligere var præst i

Kappel og omegn, og som ofte har
været præsteafløser i Lyksborg ved
ferieafvikling, har inviteret menigheden til gudstjeneste i hendes nye
kirke.
Hun har inviteret den lokale grænseforening til at deltage i gudstjeneste, kaffebord og rundvisning.
Samkørsel aftales. Kontakt Birgitte
Thun.
Søndag den 16. oktober kl. 10
STENBJERGKIRKE KIRKE
Dansk-Tysk-gudstjeneste i Stenbjerg
kirke. Pastor Kristina Wielewohfarth
har inviteret den danske menighed
i Lyksborg og omegn til en fællesgudstjeneste – nu hvor vi er hjemløse/kirkeløse.
Gudstjenesten planlægges i fællesskab og vi medbringer vore ”Salmer
på dansk og tysk” salmebøger.
Hatlund-Langballe danske skole
får en særlig invitation til denne

tysk-danske gudstjeneste, da jeg i
forvejen har
julegudstjeneste med skolen netop
i Stenbjerg kirke.
Søndag den 30. oktober kl. 10
Musikgudstjeneste med Kor fra Fyn
– i Lyksborg danske skole.
Efterfølgende er der kaffebord,
som Kvindeforeningen i Lyksborg
står for.
Søndag den 6. november kl. 10.00
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Lyksborg Slotskirke. Under gudstjenesten læses navnene op på
dem som menigheden har mistet
det forgangene år.
Søndag den 13. november kl. 11
– Volkstrauertag
Dansk -tysk gudstjeneste i Auferstehungskirche i Lyksborg.
Efterfølgende er der kransenedlæggelse på kirkegården.
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Vandrekirke og vandring fra kirke til kirke!
I de kommende måneder er den
danske menighed for Lyksborg og
omegn uden eget kirketag over
hovedet. Vi er brudt op og på vandring nu.
Kniflige ord: Kirke = levende stene
der holder gudstjeneste sammen
Kirken er bygget af levende stene,
når menigheden er på vandring, så
er det faktisk kirken der vandrer.
Vi møder andre levende stene – når
vi holder gudstjeneste sammen
med andre menigheder og vi fornemmer, at vi er del af noget større.
Kirken med stort ”K”
I mødet med andre finder vi ud af
mere om os selv.
Kniflige ord: Pilgrimsfærd = opbrud –
vejen – målet – vejen ud i verden
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En pilgrim er én, der er brudt
op fra noget kendt. Det er
menigheden for Lyksborg og

Omegn i sandhed. Vores kendte kirke,
vores egen kirke er lukket, - overgivet
til håndværkere. Vi er hjemløse –
kirkeløse
Er vi kirkeløse? Nej! Vi ER kirken. Vi,
der samles til gudstjeneste, ER kirken,
når vi samles.
Vejen
er en del af processen, der sker noget
under en vandring, kroppen er i
bevægelse, tankerne er i bevægelse,
det kan let ske at man påvirkes af det,
man ser, hører, mærker, lugter – sanser mens man er på vejen.
De første kristne kaldte sig selv
”Vejen”. Jesus havde sagt, at han selv
var vejen (og sandheden og livet) og
måden at komme til Faderen, var ved
at gå Vejen. Følge i Hans spor.
Målet
Om nogle måneder håber vi at nå
målet – Kirken vil ikke være den sam-

me gamle kendte, men ny og forandret. Vi vil også være forandrede.
Vejen ud i verden
Og når vi så er fremme ved målet – så
skal vi ud i verden og fortælle hvad vi
tager med os fra mødet med målet.
Det er ikke meningen at vi skal holde
Guds gaver til os for os selv. Vore
opdagelser og nye syn. /bt

Menigheden i Lyksborg Danske kirke begyndte sin
vandring i skoven lige ved kirken, hvor vandhullet og
træerne her dannede altervæg

