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  Jesus døde, men  
  alt er ikke tabt

I Påsken fejrer vi opstandelsen, siger Elisa-
beth Bergsma, kendt som Lisa og medlem 
af menighedsrådet i Lyksborg danske Kirke.
Jeg har bedt Lisa komme til Lyksborg 
danske skole en mandag sidst på dagen. 
Og mens rengøringsassistenterne afslutter 
dagens arbejde til musik fra en stor radio, 
har vi taget det midlertidige kors frem og 
sat os i kantinen for at tale om påske.
Jeg indleder med at spørge: 
Er påsken vigtig for dig? 
- Ja, fordi vi fejrer opstandelsen. Da Jesus 
dør, synes vi at alt er tabt, vi har mistet det 
hele, men han opstår fra de døde og det er 
det store ved påsken, siger Lisa. 
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Seniorklub 2023

SKÆRTORSDAG   -  MÅLTIDET SAMLER

Onsdag den 8. marts 
kl. 15.00 - 17.00
Besøg af ældreklubben i Egernførde og 
deres præst Ulrich Vogel
Kaffe, te og kage, hygge og snak på skolen. 
Hvis kirken er i stand og stolene tilbage, 
kører vi til den nyrenoverede Lyksborg 
danske Kirke og holder andagt der. Ellers 
holdes andagten på skolen. 

Onsdag den 12. april 2023
kl. 15.00 – 17.00  Menighedslokalet, 
Schwennaustrasse 12
”Min vej til troen”  - En fortælling om tab, 
tillid og tro 
ved Alena Strelow, præst i Sct Hans og 
Adelby kirker i Flensborg

Onsdag den 2. maj
kl. 15.00-17.00 i Menighedslokalet, 
Schwennaustrasse 12
vi hygger os i menighedslokalet og evt på 
terrassen, med kaffe te og kage og god 
snak
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I påsken 2021 stod dette bord i kirken som 
dekoration til Skærtorsdags gudstjeneste. Et 
tableau kaldte vi det, fordi Corona restrikti-
oner forhindrede os i at sidde sammen om 
et måltid.
Vi ved ikke hvordan det sidste måltid med 
Jesus og disciplene har set ud. Mange kunst-
nere har forestillet sig det, mest kendt er 
Leonardo da Vinci: Den sidste nadver.
Men vi ved at her indstifter Jesus nadveren 
og opfordrer sine disciple til at forsætte med 
også at mødes om et måltid.
Nadveren er det sted i gudstjenesten, hvor 
vi hører, ser og smager. Vi hører, at Jesus i 
den nat han blev forrådt af Judas, delte ud 
af sig selv og sin kærlighed. Vi hører at han 
døde for vores skyld og tog al synd på sig 

samtidig med, at vi får tilgivelse for det, 
vi har gjort forkert. Vi mærker, at vi hører 
sammen med Jesus Kristus og det medmen-
neske, der knæler ved siden af en. Der er 
dermed tale om et bord- og måltidsfælles-
skab, hvor vi modtager syndernes forla-
delse, får ny energi og håb gennem Jesus 
Kristus, brødet og vinen og får vished om, at 
Gud elsker os.
Skærtorsdag aften kl. 18 vil ”Den sidste 
nadver” være udgangspunktet for en 
nadver og et måltid, hvor menigheden 
inviteres med til bords.

   Ring til Birgitte +49 162 82 450 64
   og sig: JA - JEG VIL GERNE SPISE MED!



3

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

Vi ser på korset, der er dekoreret med ark 
fra en gammel salmebog og lige i midten 
er det dele af påskesalmen, nr. 192, Hil dig 
frelser og forsoner, hvor der i vers 3 står:
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

- Da Han opstår, får vi vished om at vi også 
skal opstå, at vi skal gå til Gud, hvis vi har 
været anstændige mennesker.  Opstandel-
sen er beviset på at alt ikke er tabt, at der 
findes noget andet, noget mere, end intet-
heden efter døden, at vores sjæle består 
videre hen, siger Lisa og ser på mig med 
alvorlige øjne, der denne aften desværre er 
præget af migræne.

Vi ser endnu engang på salmen og jeg 
citerer det sidste vers:
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis.

På korset er salmebladene øverst, salmer 
der handler om opstandelsen.

- Til himmelfart stiger han op til Gud, men 
det er så igen noget andet. Jeg forestiller 
mig at vi skal opstå og være sammen med 
Gud, siger Lisa og fortæller om sin opvækst 
med påsketraditioner.
- Som barn er jeg opdraget katolsk, men 
blev protestantisk da jeg var 17.
I min barndom var påsken meget højtidelig. 

Vi gik i kirke sent lørdag aften før midnat 
kl. 23.30. Man kom ind i en helt mørk 
kirke, alle fik udleveret et påskelys. Der var 
kun et lille lys tændt, så vi kunne finde en 
plads i kirken. Det var meget højtideligt, vi 
sang og bad. Man var ked af det fordi Jesus 
var død på korset langfredag. Der fandtes 
ikke længere nogen trøst, for Jesus var død 
og derfor var det helt mørkt. 
Så blev der tændt et bål udendørs, uden 
at vi så det. Efter flere bønner og flere 
salmer, gik præsten foran sammen med 
to messetjenere ud og vi kom alle ud til 
påskeilden, påskebålet. Så tændte præsten 
det store påskelys og menigheden tænd-
te så de små påskelys. Så gik præsten og 
menigheden ind igen og de små påskelys 
blev sat i lysestager i bænkegavlene og så 
blev kirken helt oplyst af de mange tændte 
stearinlys. Præsten proklamerede at Jesus 
var opstanden. Det var meget højtideligt. 
Det kan jeg sommetider godt savne.
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GUDSTJENESTER 
Søndag den 5. marts Kl. 10 Lyksborg Danske Skole Birgitte Thun

Søndag den 12. marts Kl. 10 Lyksborg Danske Skole Birgitte Thun

Søndag den 19. marts Kl. 10 Lyksborg Danske Skole Birgitte Thun

Søndag den 26. marts
Indvielse af Lyksborg kirke.

Kl. 15 Prædikant, biskop Marianne Christiansen fra 
Haderslev. Husk tilmelding senest 6. marts

Birgitte Thun

Palmesøndag den 2. april Kl. 14 Lyksborg danske kirke 
Familie åbningsfestgudstjeneste

Birgitte Thun

Skærtorsdag den 6. april Kl. 16 Lyksborg danske kirke /gudstjeneste med 
påskedrama

Birgitte Thun

Langfredag en 7. april Kl. 10 liturgisk gudstjeneste med læsninger
salmer fra Jesu lidelseshistorie

 Birgitte Thun

Påskedag Søndag den 9. april Kl 10 Påskefestgudstjeneste Birgitte Thun

2. påskedag 
Mandag den 10. apil

kl. 10 Fællesgudstjeneste for Angel
Lyksborg danske Kirke

Birgitte Thun

Søndag den 16. april Kl. 10 Lyksborg danske Kirke Birgitte Thun

Søndag den 23. april Kl. 10 Lyksborg danske Kirke Birgitte Thun

Søndag den 30. april Kl. 10
Kl. 11:30

Lyksborg danske Kirke   
Menighedens generalforsamling

Birgitte Thun

Søndag den 7. maj Kl. 10 Konfirmation          Lyksborg danske Kirke Birgitte Thun
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Lørdag  den 1. april       ÅBENT HUS i vuggestuen, i Skolen, i kirken - alle Lyksborgere inviteres



Fastemad fra klostret

På den græske munkehalvø Athos indså sog-
nepræst Poul Joachim Stender, at fasten skal 
have et fysisk udtryk.
Linsesuppen fra Athos er en enkel, men vel-
smagende suppe. Vin, cigaretter, kød, mælk, 
æg, slik, kage og kaffe er gemt væk. For 
sognepræst Poul Joachim Stender betyder 
kirkeårets fastetid en periode med madmæs-
sigt mådehold. Det var nærmest et tilfælde, 
som gjorde Kirke Såby-præsten bevidst om 
vigtigheden af at give fastetiden et fysisk 
udtryk. Som pilgrim kom han til den græske 
munkehalvø Athos i fasten og så, hvordan 
munkene fulgte strenge regler.
– Det gik op for mig, at fasten hjælper til at 
gøre fastetiden til en fordybelsestid, hvor 
man glæder sig til den store påskefest. Ved 
at mærke sulten lider man lidt med kropsligt, 
siger han.
Stender glæder sig til de 40 dage med be-
grænsede restriktioner på menuen, selvom 
man føler sult det mest af fasten. Socialt er 
perioden dog forbundet med en del vanske-
ligheder. Når han takker nej til te, kaffe eller 
kage, tror mange, at han er syg.
– Derfor har jeg valgt at fortælle, hvorfor jeg 

faster. Efterhånden har jeg samlet en gruppe 
af folk i sognet, som også faster, siger han.
Stender mener, at mange flere burde 
prøve at spise som munkene på Athos. I et 
overflodssamfund som det danske har man 
godt af at prøve forsagelsen, understreger 
Stender. Han har taget en del madopskrif-
ter  med hjem fra besøgene på Athos. 

Linsesuppen, fakes, er en af de typiske 
fasteretter i klostrene. 
Da han første gang spiste suppen på Athos, 
indtog han den til bibellæsning. For bor-
denden sad en munk og læste
op af Bibelen. Stender bemærkede, at 
munkene tømte lerskålene i stor hast. 
Fasten er ikke tiden, hvor munkene tager 
sig tid til at nyde maden, men det vidste 
den danske gæst ikke. Da der var gået et 
kvarter, slog den bibellæsende munk med 
en stok i gulvet. Det betød, at måltidet 
var ovre, og Stender, som havde spist den 
dampende suppe langsomt, måtte gå sul-
ten fra bordet.

Linsesuppe fra Athos
200 gram grønne linser
1,5 liter vand
1 kvist rosmarin

1 laurbærblad
1 stængel persille
1 gulerod
1 stilk blegselleri
1 løg

1 fed hvidløg
1 spsk olivenolie
1 bakke babyspinat
Salt
Peber
Hvidvinseddike
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          Festgudstjeneste
Påskemorgen gik vi selvfølgelig i kirke igen 
– dog uden at have spist morgenmad, for 
vi skulle til nadver ved gudstjenesten.  Fra 
aftenen før vidste vi at Jesus var opstået 
fra de døde. Nu sang vi mange salmer.
Derhjemme - efter gudstjenesten - fik vi 
det helt store dejlige påskemåltid. Vi havde 
jo fastet i flere uger før påske. 
Fasten begyndte askeonsdag, onsdag efter 
fastelavn. Der var vi i kirke og fik tegnet et 
kors af aske i panden. I fastetiden spiste 
min familie ikke kød, vi fik ingen slik, men 
vi kunne få fisk om søndagen. De øvrige 
dage var der kun smalkost. Ingen pølser, 
kun ost og marmelade, ingen bolsjer. 
Derfor var påskemåltidet påskedag noget 
helt særligt, som vi havde glædet os til 
længe. 

Hvordan har du fejret påske som voksen?
Ja, da var jeg blevet protestant og vi gik 
i kirke påskesøndag morgen. Som hos 
katolikkerne, var der megen sang, der var 
fælles altergang. Og senere da jeg blev 
ældre var der endda en fælles påskeægjagt 
efter gudstjenesten. Da mine børn var små, 
havde hvert barn sin egen lille kurv og så 
måtte de lede efter påskeæg ved kirken. 
Og når de kom hjem, skulle de også lede 
efter påskeæg. 
Jeg har lært at ægget for det første er 

symbol på livet. Og at det er derfor man 
leder efter påskeæg. Så har jeg lært – hvad 
der er meget vigtigere – at ægget står for 
treenigheden, trefoldigheden: Ægget har 
jo skallen, æggehviden og æggeblommen. 
Kun samlet er det et æg, hver for sig er det 
ikke noget. Også Gud er Gud Fader, Gud 
Søn og Gud Helligånd. Og det er grunden 
til at der findes påskeæg.

 Lisa Bergsma er medlem af menigheds-
rådet. F.1956 og vokset op i Ruhrom-
rådet, og har gået i skole i Tyskland 
og i Holland. Hun har opdraget tre 
børn, et af dem alvorligt handicappet i 
barndommen og ungdommen. Lisa har 
undervist i hollandsk i Tyskland (vok-
senundervisning) og i tysk i Holland. 
Efter hendes mand Paul gik på pension 
flyttede de til Kappel. Juni 2021 flyttede 
de til Lyksborg for at bo nabo til
deres søn.
 

Genindvielse af Lyksborg Danske 
Kirke, Paulinenallee 12, Lyksborg

  Søndag den 26. marts 2023 kl. 15.

 Alle er velkommen til 
genindvielsesfest i Lyksborg danske 
kirke, hvor biskop over Haderslev 
stift og Sydslesvig, Marianne Chri-
stiansen er prædikant. Invitationen 
er åben - men det er nødvendigt at 
tilmelde sig på thun@kirken.de og 
få adgangskort. Senest 6. marts.
Så ingen går forgæves.

6



7

Den Danske Salmebog nr. 236

Påskeblomst! 
hvad vil du her
I salmen beskriver Grundtvig påskelijen 
som en forkynder af foråret og det nye livs 
komme. Påskeliljen er med andre ord en 
påmindelse om opstandelsens mulighed: 
Ligesom den gule bondeblomst bryder 
frem hvert forår, stod Jesus op af graven. 

Søndag den 2. april kl. 14.00
Invitation til fest og familiegudstjeneste i vores ”nye” kirke

Først fejrer vi en børnevenlig familiegudstjeneste og derefter er der fest.
Gratis tur med trappeliften for alle – også os der hverken bruger kørestol 

eller rolator.
Denne dag er chancen der for alle nysgerrige.

Det med småt: Fremover er liften forbeholdt gangbesværede!
Fløde boller og saft til alle, kaffe, te og kage til

Alle er velkomne7

Det bliver i øjeblikket 
undersøgt, hvilken svamp 
eller svampe, der i gulv og 
vægge i menighedslokalet 
og underetagen i øvrigt.
Indtil der foreligger et 
resultat, vil menighedslo-
kalet ikke blive brugt. 

         Svamp i menighedslokalet! 
BABYSALMESANG 

Babysalmesang for Lyksborg, Flensborg og 
omegn fortsætter
Denne gang i Harreslev danske kirke, Berg-
hofstr. 10, 24955 Harreslev
Børn fra 0-1 år sammen med en forælder 
er velkomne følgende onsdage
onsdagene den 22. februar, 8. marts, 
15. marts, 29. marts og 5 april. alle dage 

10.30- 12.00 inkl. efterfølgende te, kaffe og 
hygge.
Kom til kirken kl. 10.15. Så er der tid til 
at komme ind, ’pakke barnet ud’ og sige 
’hej’, og så går vi i gang kl. 10.30. meget 
gerne tilmelding til Birgitte Thun, præst i 
Lyksborg, til thun@kirken.de, eller 0162 82 
450 64.
Venlig hilsen Alena Strelow, Sct Hans kirke, 
og Birgitte Thun, Lyksborg kirke
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Og med Frelserens sejr over døden er også 
menneskets opstandelse en mulighed.

Salmen er en dramatisk skildren af Jesu 
opstandelse.
I årene omkring 1817 følte Grundtvig sig 
isoleret efter, at han var blevet afskediget 
som kapellan i Udby; tilmed havde han 
ringe udsigt til at få råd til at gifte sig efter 
mange års forlovelsestid. Men han var som 
altid en flittig skribent og udgav tidsskrif-
tet Danne-Virke med sig selv som eneste 
bidragyder.

Heri tryktes Paaske-Lilien, der i dramatisk 
form skildrer Jesu opstandelse, sådan som 
den opleves af nogle tænkte tilskuere ved 
graven natten til påskemorgen. Den drama-
tiske episode indrammes af en prolog og 
en epilog; af dem er salmen Påskeblomst! 
hvad vil du her? sammensat.

I 1939 blev teksten redigeret og omarbej-
det specielt til Højskolesangbogen og må 
opfattes som en selvstændig salme uden 
sammenhæng med den dramatiske hel-
hed. Dengang havde salmen ni vers, hvoraf 
de seks er medtaget i Den danske Salme-
bog.                (Kilde: Højskolesangbogen)

1  Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

2  Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

3  Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

4  Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

5  Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

6  Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

Melodi: Carl Nielsen 1910 Tekst:  1 Kor 15,12-20 N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.


