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Det bliver godt...

Det bliver godt:
- Når vi igen kan høre kirkeklokken, ringe 
solen op hver morgen og ringe solen ned 
hver aften. 

- Når klokken med 100 slag og derefter 3 
x 3 bedeslag kalder til gudstjeneste, kal-
der til dåb, konfirmation, bryllup, bisæt-
telse og begravelse. 

Pastor Thun skriver



Seniorklub 2023

Onsdag den 11. januar
kl. 15.00 – 17.00 
”Min vej til troen”
En fortælling om tab, tillid og tro 
ved Alena Strelow, præst i Sct. Hans 
og Adelby.

Onsdag den 8. februar
kl. 15.00 – 17.00 
”Cykeltur fra Husby til sommerhus i 
Sverige.”
En fortælling i ord og billeder 
ved pensioneret lærer Svend Kohrt 
og hans kone Birte. 

Onsdag den 8. marts 
kl. 15.00 - 17.00
Besøg af ældreklubben i Egernførde 
og deres præst Ulrich Vogel
Kaffe – hygge og snak, samt andagt i 
den nyrenoverede Lyksborg Danske          
Kirke.

Tirsdag den 20.dec. 
kl. 9.00  
SkoleJULEgudstjeneste for 1.-3. 
klasse på Lyksborg Skole i Lyksborg 
Skole.
Ca kl. 11.00 
SkoleJULEgudstjeneste for 4.-6. 
klasse i Lyksborg skole.

Onsdag den 21. dec. 
Kl. 10.00 
SkoleJULEgudstjeneste i Stenbjerg 
kirke for Hatlund-Langballe danske 
skole.
Torsdag den 22. dec.
Kl. 10.30 
SkoleJULEgudstjeneste i Husby sog-
nekirke for Husby skole og børne-
have.

SkoleJUL 2022 ...fortsat fra forsiden
Hvor bliver det vidunderligt, når 
klokken – i et stærkt tårn, på et nyt 
tag over den nyrenoverede kirke – 
ringer til: 

Festgudstjeneste 
søndag den 26. marts 2023 

Første ringning kl. 13.00, anden 
ringning kl. 13.30. tredje ringning 
kl. 13.57 igen 100 slag og der- 
efter bedeslagene! Nu sker det! 
Nu begynder et nyt kapitel af vores 
kirkehistorie.
Det bliver godt, atter at få eget 
kirketag over hovedet. 

Festgudstjeneste
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Pastor Birgitte Thun 
Schwennaustraße 12
 24960 Glücksburg

Tel: 04631 7179 
mobil: +49 162 82 450 64
mail: thun@kirken.dk
Mandag er præstens fridag

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

Det bliver spændende atter at se 
korset hænge på altervæggen,
- for korset er blevet bearbejdet af 
en træ-kunstner, først på et snedker-
værksted til det grove: 
- korset er blevet renset - slebet, 
sprækker er fyldt ud med træmasse,
- for træ er levende, det bevæger 
sig i varme, tørke, rumtemperatur 
og kulde, trækker sig sammen og 
udvider sig. De smalle ’revner’ ved 
sammenføjningerne i hjørnerne er 
ikke fyldt ud, for træet lever stadig, 
og skal stadig kunne bevæge sig.
Slibningen har lysnet overfladen 
smukt, olieringen har givet egetræ-

et en gylden farve. 
På det fine værksted med dæmpet, 
meditativ musik har vores træ-
kunstner lagt det smukkeste – me-
get lette, fine bladguld i den smalle 
’rille’ inden for korsets yderkant. 
Tre timer inden det ’pensles på’ har 
rillen fået olie, som fungerer som 
lim, efter denne tidtagning gik hun i 

gang med de fine blade af guld. Ikke 
nyse! Ikke hoste! Forsigtige bevæ-
gelser, med blød pensel, statisk 
elektricitet – dvs. en let berøring 
med penselspidsen mod hendes 
kind, og straks penslen nærmede 
sig bladene var den magnetisk, trak 
bladet op og lagde det forsigtigt 

fortsætter på side 6
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GUDSTJENESTER 
Søndag den 18. december Kl. 14 Fjerde søndag i advent med Luciaoptog.

Fødselsdagskage. Kirkens fødselsdag.
Lyksborg Danske Skole

 Birgitte Thun

Lørdag den 24. december Kl. 14 FamilieJULEAFTENsgudstjeneste 
på Lyksborg Danske Skole

 Birgitte Thun

Søndag den 25. december Kl. 10 Juledag. Lyksborg Danske Skole  Birgitte Thun

Mandag den 26. december
Fællesgudstjeneste Anglen

Kl. 10 Anden juledag. Arnæs. Skipperkirken Preben K Mogensen

Lørdag den 31. december Kl. 15 Nytårsaftensgudstjeneste. Bobler og kranse-
kage. Lyksborg Danske Skole

Birgitte Thun

Søndag den 1 januar Kl. 11 Sct. Hans kirke, Kappelner Str. 38 Alena Strelow

Søndag den 8. Januar Kl. 10 Hellig Tre konger søndag
Familiegudstjeneste   Lyksborg Danske Skole

 Birgitte Thun

Søndag den 15. januar Kl 10 Anden søndag efter H3K / Brylluppet i Kana. 
Vand til vin. Lyksborg Danske Skole

Birgitte Thun

Søndag den 22. januar kl. 10 Tredje søndag efter H3K / Helbredelse af de 
spedalske -   Lyksborg Danske Skole

Birgitte Thun

Søndag den 29. januar Kl. 10 Sidste søndag efter H3K  / Forklarelsen på 
bjerget        Lyksborg Danske Skole 

Birgitte Thun

Søndag den 5. februar Kl. 10 Søndag septuagesima /Arbejderne i vingår-
den.         Lyksborg Danske Skole

Birgitte Thun

Søndag den 12. februar Kl. 10 Søndag seksagesima  
Lyksborg Danske Skole   

Stig Saxbjørn

Søndag den 19. februar 2023
Fastelavns søndag

Kl. 14 Familiegudstjeneste og tøndeslagning
           Lyksborg Danske Skole

Birgitte Thun
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Hellig
tre
kongers
gudstjeneste

Forårets særlige gudstjenester

Søndag den 8. januar 2023 kl. 10.00 
på Lyksborg danske skole, Gorch Fock str 1 C

Børnevenlig familiegudstjeneste
Vi får besøg af  en af  de vise mænd, som har besøgt stalden i 
Betlehem. Vi spørger ham om han har ekstra gaver med.

Fastelavns gudstjeneste kl. 14
Søndag d. 19. februar på 
Lyksborg Danske skole
Kom udklædt til 
børne-familie-gudstjeneste. 
Kan du gætte hvem jeg er? 
For jeg har fået maske på…
Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning og fastelavnsboller

Sæt kryds i kalenderen: 
Genindvielse af Lyksborg Danske 
Kirke, Paulinenallee 12, Lyksborg

Søndag den 26. marts 2023 kl. 14. 

med biskop over Haderslev stift og 
Sydslesvig, Marianne Christiansen 
som prædikant. Alle er velkomne, 
tilmelding til pastor Birgitte Thun, 
tlf +45 16 28 24 50 64
Efterfølgende reception, taler og 
samvær.



ned i rillen og penslede guldet fast. 
Forsigtigt. 

Guldet fanger lyset og kaster det 
tilbage til den som ser på korset. 
Sart og forsigtigt. Hvordan bliver 
det at se lyset fra kirkevinduerne 
ramme korset? Hvordan bliver det 
at sidde i kirken igen. Hvad sker der 
med øjnene, der modtager lys fra 
korset på altervæggen. Lyset der 
rammer mit blik, mit sind, hjertet?

Det har været fint at holde guds-
tjeneste i skoven på en plet nær 
vildsvinene, i præstegårdshaven 
med udsigt til Svendåens siv, bu-
ske og træer. I forsamlingshus, på 
skolen, i Helligåndskirkens menig-
hedslokale i Stuhrsalle, i vores eget 
menighedslokale i præstegårdens 
underetage, i Grindsted kirke, i 
Steinbergkirche kirke sammen med 
menigheden i Nieharde storpasto-
rat og pastor Kristina Wiele Wohl-
farth, som inviterede os til at holde 
Deutsch-dänischer Gottesdienst 
sammen med dem. Allehelgens-
gudstjeneste i slotskirken på Lyks-
borg Slot, Volkstrauertag i Auferste-
hungskirche, den tyske evangeliske 
kirke i Lyksborg. Det har været fint. 
Alt sammen. 
Det er lærerigt at være på vandring, 
at være ’ud-af-huset’, at være gæ-
ster, at udskifte rammerne omkring 
os. Mon ikke vi har lært noget om 6

- Kirke på vandring 
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os selv? Gad vide hvad vi kommer 
til at tage med os? Hvad gjorde 
indtryk? Er der noget vi ikke vil gøre 
igen? Blev menigheden rodløs? 
Eller stærk? Længselsfuld efter eget 
kirketag over hovedet? Taknemlig 
for at der venter os noget godt? 
Vi har kunnet se, at der skete et eller 

andet deroppe omkring kirken. Der 
skete noget, sker noget, containe-
re, murbrokker, maskiner, kraner, 
cement, paller med materialer, 
mursten, kampesten, trappesten og 

endelig tagsten, byggeplads, ’skræld’, 
mudder og rod. 
Skræld, mudder, rod og kaos 
Et udmærket billede på hvordan 
et sandt menneskeliv også ser ud. 
Savn, hårde ord, domme og fordom-
me, mor er rejst, mistet arbejde eller 
hjem eller barn. 
Flugt, krig, sygdom og død. Uanset 
hvor livet har stillet os, så har Gud 
altid noget bedre til os, noget der 
er så godt at vi ikke kan forestille os 
det. Noget der er værd at vente på: 
Det himmelske overskud
Når livet bider mennesker i haserne, 
når skygge og blæst kaster mørke og 
virvler ind over livet, bølgerne viser 
tænder. Katastrofe rammer, så findes 
der et himmelsk overskud, som Vor 
Herre rundhåndet deler ud af. Sådan 
som vi har regnet det ud? Næh, 
sådan som Han finder det godt. 
Midt i januar skal vi høre om vin-
underet. Evangelisten Johannes 
fortæller om et bryllup, der vil blive 

husket som en katastrofe. Så griber 
Herren selv ind, han har sørget for 
en endnu bedre vin end den festen 
er løbet tør for. 
Livets fest
Man troede at livets fest havde top-
pet, fra nu af skulle man nøjes med 
den ringe og den billige vin. Selvføl-
gelig kunne livet og festen ikke blive 
bedre. Det kan man ikke regne med.
Jo, da! Guds Søn har gemt den bedre 
vin til senere, til nu. Festen har ikke 
toppet. Vi er med i en historie der 
ender godt!
Livet kommer til os, der kommer 
altid en ny begyndelse, en ny mu-
lighed. Vi har masser af håb foran. 
Midt i de høje el-regninger, krig, død 
og flygtninge, inflation, klimakrise, 
midt i det hele. Dér kommer det nye 
os i møde. 
Det bliver godt. Det bliver nyt. 
Halleluja (Det betyder ”Pris Her-
ren!”) TAK!  Amen! (Det betyder 
”Sådan” og ”Basta” og ”Det står fast) 
Sandelig!
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Det bliver godt, atter at få eget kirke-
tag over hovedet, skriver Birgitte 
Thun i sin artikel her i bladet.
Og Det har været en helt særlig 
oplevelse at sælge sponsorater 
for tagstenene. Allerede i juni, på 
Årsmødet i Lyksborg, blev de første 
tagstensdokumenter solgt á 10 €. 
Prisen er anslået at skulle dække 
ikke blot udgift til sten, men også en 
god del af prisen for at få taget lagt.

Forsinkelser
Alle der har købt en tagsten, har 
fået mulighed for at signere en 
sten på undersiden. 168 sten er 
solgte og godt en tredjedel af 
sponsorerne mødte op ved kirken 
en kold novembersøndag. Tømmer-
handleren havde fredag læsset to 

paller sten af, så der blev skre-
vet navn, stemplet og tegnet.  

Tag over hovedet....   tak for støtten


