SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
2020

LYNG KIRKE

ORGANIST
Birgitte Buur
Tlf. 21 46 76 82
Mail: organist@lyngkirke.dk

KIRKEKONTOR

Højmosevej 3-5,
Tlf. 30 63 17 77
Mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Kontoret er åbent for personlig
henvendelse tirsdag og torsdag
kl. 9.30-14.00

KIRKETJENER
Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
Mail: kirketjener@lyngkirke.dk

FÆLLESKONTORET KIRKERNES HUS
Christiansvej 6
Tlf: 76 20 39 39
Åbningstid: mandag til torsdag kl.
9.00-15.00
og fredag kl. 9.00-14.00

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Mie Marie Lykke Nielsen
Tlf. 40 49 79 44
Mail: kirku@lyngkirke.dk
KIRKEVÆRGE
Thomas Tofthøj Rasmussen
Tlf. 23 42 40 04
Mail: thomas@tofthoej.dk

SOGNEPRÆST (KBF)
Susanne Charlotte Knudstorp,
Blåhøj 82
Tlf. 30 54 03 04
Mail: sck@km.dk
Fri mandag

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Per Søgaard
Tlf. 40 16 55 29
Mail: persoegaard47@gmail.com

SOGNEPRÆST
Anne-Marie Blak Steensig
Ahornvej 25, 7183 Randbøl
Tlf. 75 88 38 30 / 40 28 72 99
Mail: ambs@km.dk
Fri mandag

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: fredag den 30. oktober.
Materiale sendes til: kirku@lyngkirke.dk
KFUM-spejderne Peder Grib Gruppe
Højmosevej 9 a
Gruppeleder Ellen Wyke
Hvidkjærsvej 12, tlf. 2083 2716

Cafe én onsdag hver måned kl. 10.00 –
11.30. Missionshuset Erritsø Bygade 87
Legestuen Mariehønen: tirsdag og torsdag
kl. 9-12 i Missionshuset. For alle børn mellem 0 og 6 år ifølge med en voksen.
Merry Maagaard, tlf. 20 83 33 68

Indre Mission i Erritsø
Formand Per Søgaard, Sølystparken 2, tlf.
40 16 55 29 møde normalt hver torsdag kl.
19.30.

Erritsø Y’s Men’s Club
Leif Larsen, Bærhaven 22, tlf. 76 22 31 50,
mail: logl.larsen@dlgmail.dk
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Gudstjenesteliste
SEPTEMBER
Søndag den 6.
13. s. e. trin.

10.00
Matt. 20,20-28

Højmesse v. Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 13.
14. s. e. trin.

10.00
Joh. 5,1-15

Lørdag den 19.

9.30
11.30

Søndag den 20.
15. s. e. trin.

10.00
Luk. 10,38-42

Lørdag den 26.

10.00

Konfirmation v. Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 27.
16. s. e. trin.

10.00
Joh. 11,19-45

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp
Konfirmation v. Susanne Charlotte Knudstorp
Konfirmation v. Susanne Charlotte Knudstorp
Højmesse v. Anne-Marie Blak Steensig

OKTOBER
Søndag den 4.

10.00

Familievenlig høstgudstjeneste
v. Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 11.
18. s. e. trin.

10.00
Joh. 15,1-11

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 18.
19. s. e. trin.

10.00
Joh. 1,35-51

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 25.
20. s. e. trin.

10.00
Matt. 21,28-44

Lørdag den 31.

14.30

Højmesse v. Anne-Marie Blak Steensig
Allehelgens familiegudstjeneste
v. Susanne Charlotte Knudstorp

NOVEMBER
Søndag den 1.
Alle helgens dag

10.00
Matt. 5,13-16
Matt. 5,1-12

Allehelgensgudstjeneste v. Susanne Charlotte
Knudstorp

Søndag den 8.
22. s. e. trin.

10.00
Matt. 18,1-14

Højmesse v. Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 15.
23. s. e. trin.

10.00
Mark. 12,38-44

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 22.
Sidste s. i kirkeåret

10.00
Matt. 11,25-30

Højmesse v. Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 29.
1. s. i advent

10.00
Matt. 21,1-9

Højmesse v. Susanne Charlotte Knudstorp
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SOGNEKALENDER
SEPTEMBER
Torsdag den 3.

10.30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Mandag den 7.

10.00

Café Lyng

Mandag den 7.

19.30

Foredrag v. Thue Kjærhus: ”Genforeningen 100 år – Mit
Sønderjylland før og nu”

Torsdag den 10.

9.30

Strikkefællesskab

Tirsdag den 15.

19.00

Valgforsamling (offentligt møde om menighedsrådsvalg)

Torsdag den 24.

9.30

Strikkefællesskab

Søndag den 27.

14.30

Foredrag v. Niels Johansen: ”Vi søger med hånd, mund og
hjerte”

Onsdag den 30

18.00

Spisning for mænd: Udflugt

OKTOBER
Torsdag den 1.

10.30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Torsdag den 1.

19.00

Filmaften: ”Sidste bud”

Søndag den 4.

16.00

Koncert v. Louise Sletting: ”Tag med på en rejse i
den danske sangskat”

Mandag den 5.

10.00

Café Lyng

Torsdag den 8.

9.00

Strikkefællesskab

Fredag den 9.

16.00

Koncert: Prædebut for Jacob Agerskov Buur

Fredag den 16.

10.00

Teater for de mindste: ”Blåt barn” v. Det Lille
Turnéteater

Torsdag den 15. 10.00

Familiehøjskoledag

Onsdag den 21.

Provstiets kirkehøjskole

10.00

Torsdag den 22. 9.30

Strikkefællesskab

Torsdag den 22. 16.30

Højskole-syng-sammen

Onsdag den 28.

Babysalmesang

10.00
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NOVEMBER
Mandag den 2.

10.00

Café Lyng

Onsdag den 4.

19.00

Foredrag v. Per Stig Møller om Kaj Munk

Onsdag den 4.

10.00

Babysalmesang

Torsdag den 5.

9.30

Strikkefællesskab

Fredag den 6.

18.00

Spisning under bøgen

Onsdag den 11.

10.00

Babysalmesang

Onsdag den 11.

19.00

Filmaften: ”Onkel”

Torsdag den 12.

10.30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Torsdag den 12.

19.00

Koncert med elever fra Den Kreative Skole

Fredag den 13.

18.00

Spisning under bøgen

Onsdag den 18.

10.00

Babysalmesang

Torsdag den 19.

9.30

Strikkefællesskab

Fredag den 20.

18.00

Spisning under bøgen med Gauerslund Gospelkor

Onsdag den 25.

10.00

Provstiets Kirkehøjskole
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PRÆSTENS SIDE

Kristi Himmelfartsdag og kirken fik lov
at åbne igen for gudstjenester efter 2 ½
måneds nedlukning. Solen skinnede.
Blodbøgen stod i sit fineste skrud og en
let brise fejede hen over landskabet. Alt
var så smukt og forårsagtigt. Og så var
alt alligevel helt forkert!
Der skulle have været konfirmation
den dag. I alle Lyng kirkes leveår er der
blevet fejret konfirmation Kristi Himmelfartsdag. For det meste i godt vejr.
Kun to gange har et hold ikke kunnet
stå i spejderhytten og glæde sig med lette sommerfugle i maven til at gå turen
ned ad Højmosevej op ad kirkestien og
ind i en stopfyldt kirke, hvor organisten
spiller velkomstmusik, mens alle de
unge går ind og finder frem til deres
stol, men først sætter sig, når præsten
har givet et nik til den konfirmand, der
sidder nærmest vinduet. Et nik og en
bølge breder sig på første række.
Men i år er alt anderledes. Intet er, som
det plejer at være. Vi skal agere anderledes. Vi skal vænne os til, at vi ikke kan
vide, hvordan vores hverdag ser ud i den
nærmeste fremtid. Er vi købt eller solgt?

Et håndtryk.
Et greb om
overarmen.
En aen over
kinden. Og et
frossent sind
i en frossen
krop kan tø
stille og roligt
op.
Det værste
ved at fryse
til er, at vi ikke altid opdager, at det er
det, vi gør. Vi bliver så vant til forfrosne
tilstande, at vi glemmer at savne varmen.
Men varmen er nu engang livsnødvendigt for os. For vi skal leve med
hinanden. Se og tage vare på hinanden.
Have tillid til og ty til den andens hjælp.
Vi er i hinandens hænder og den varme
må aldrig forsvinde i vort liv.
Det bliver ikke Kristi Himmelfartsdag, der i år får lov at favne de unge
konfirmander. Det bliver en lørdag i
september. En smuk og glædelig dag
med sol og varme. Og skulle solen blive
væk den dag, så står alle konfirmandernes familier og venner og jeg klar med
varme ønsker. Vi er her for at give de
unge et kærligt skub med ud i livet.
Tillykke med konfirmationen.

Vil vi nogensinde igen komme til at
give hånd, når vi mødes? Eller for den
sags skyld et knus? Vil vi nogensinde
igen kunne være i det offentlige rum
uden at være nervøse for, om der nu
holdes afstand? Eller skal vi vænne os
så meget til at se andre som potentielle
smittebærere, at vi konstant vil gå rundt
med et mistænkeligt blik? Vil vi blive så
vant til, at andre kroppe skal undgås,
så vi til sidst glemmer glæden ved den
nærhed, et knus kan give? Der er mange
spørgsmål og jeg har ikke svaret.
Men jeg ved, at en berøring kan løsne
utroligt meget op. Et klap på skulderen.

Susanne Charlotte Knudstorp
Corona-restriktioner: Vi har
pt. tilladelse til at rumme 70
mennesker i kirkesalen, hvis der
synges. Uden sang kan der være
100 mennesker i kirkesalen. Der
kan forekomme ændring så hold jer
orienteret på kirkens hjemmeside.
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Foredrag i efteråret

GENFORENINGEN 100 ÅR
– MIT SØNDERJYLLAND FØR OG NU
FOREDRAG V. THUE KJÆRHUS | MANDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 19.30
Thue Kjærhus: At være hjemme et sted.
Min sønderjyske hjemegn. Om tilknytning og følelse af hjemlighed i forhold til
egn, sprog, land og kultur. Historisk og
visionært.

Thue Damgaard Kjærhus er højskole
mand, forfatter og debattør. Siden
2001 har han sammen med Nina Buch
Kjærhus været forstander for Rønshoved
Højskole ved Flensborg Fjord.
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VI SØGER MED HÅND,
MUND OG HJERTE
FOREDRAG V. NIELS JOHANSEN
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.30

Niels Johansen er forfatter og salmedigter. Som
forfatter er Niels Johansen bogaktuel med romanen Du ved det nok mit hjerte, som blev belønnet
med fem stjerner i Kristeligt Dagblad.
Og som salmedigter er han nu på vej ind i den
nye salmebog med salmen, Gud, jeg tror du sang
af glæde med melodi af Phillip Faber.
Birgitte Agerskov Buur og Niels Johansen har i
flere år skrevet salmer og viser sammen. Det er
en krans af dem, de vil præsentere os for med en
linje fra en af deres sange Vi søger med hånd, mund
og hjerte.
Fri entré.

KAJ MUNK. DIGTER.
PRÆST OG
UROSTIFTER

FOREDRAG V. PER STIG MØLLER
ONSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 19.00

I foredraget vil Per Stig Møller fortælle
om Kaj Munks forfatterskab og indsats
under besættelsen og beskrive, hvad der
drev ham og hvilket kristent grundlag,
der binder hans virke sammen.
Entré 50 kr. Billetter kan købes i kirkekontoret tirsdage og torsdage mellem kl.
9.30 - 14.00
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Fredericia Provsti Kirkehøjskole
MODERNE KIRKEBYGGERI – HVORDAN SLADRER ARKITEKTUR OG
INDRETNING OM KIRKEN OG TIDEN?
V. BENNY GREY SCHUSTER, LEKTOR VED FUV, LØGUMKLOSTER
ONSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 10.15 – 12.00
Ved mødet
med vore
nye kirker vil
mange tænke,
at de slet ikke
ligner en
kirke. Ofte
er grunden
nok, at vi opfatter den middelalderlige
landsbykirke som den ”rigtige” form på
en kirkebygning, men sådan har næsten
ingen af de små 200 kirker bygget i
Danmark siden 2. Verdenskrig set ud.

På den baggrund vil foredraget give
et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser
anderledes ud, og hvad sker der, når vi
moderniserer gamle kirker. Hvad er det,
kirkernes rum og inventarets placering
gør ved os? Kan rum og materialer
ikke bare vække følelser i os, men også
ligefrem skabe holdninger og meninger?
Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig
luthersk måde at bygge og indrette
kirker på.

JARUPLUND HØJSKOLE
– DANSK HØJSKOLE 5 KM SYDVEST FOR FLENSBORG

ET MØDESTED MELLEM DET DANSKE, DET TYSKE OG DET SLESVIGSKE
V. FORSTANDER KARSTEN BIERING DRESSØ | ONSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 13.00 – 14.30
Karsten Dressø vil i sit foredrag komme
ind på Jaruplund højskoles historie,
værdigrundlag, skolens ”tre ben” samt
udfordringerne ved at lede en dansk
højskole med dansk, tysk og sydslesvigsk
personale. Har højskolen en rolle mht.
mindretallet og kan skolen bidrage til de
europæiske mindretalsudfordringer?
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FOTO AF 88 MILES

HVORDAN ER DET, VI TALER?

FILMFREMVISNING

Kom og hør om det danske sprog lige
nu. Hvad sker der med de danske
dialekter – er de ved at uddø? Og
har emojis og sms-sprog overtaget
vores gode gamle sprog, som vi
kender det? Hvad med de engelske
lån – ødelægger de ikke det danske
sprog? Eller groft sprog – er de unges
sprog ikke blevet fyldt med bandeord
og skældsord? Kom og få svar på disse
spørgsmål, og hør i det hele taget om
hvordan vores sprog udvikler sig i
disse år. Hvordan har coronakrisen
ændret vores sprog?

Den prisbelønnede danske film ”Onkel” af instruktør René Frelle Petersen,
er et fint indspark i diskussionen om,
hvad er et godt liv. Er det udelukkende
ens egne behov for uddannelse og
udvikling, der ofte indebærer, at man
må rejse fra sin hjemby, der giver et
godt liv, eller kan man finde et godt liv
et lille sted mellem Tønder og Løgumkloster? ”Onkel” er en film om en
verden af i går, som kommer med en
påstand, man kan være uenig i, men
ikke uberørt af.

V. MARIANNE RATHJE, SENIORFORSKER,
DANSK SPROGNÆVN, BOGENSE.
ONSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 10.15 –
12.00 | FREDERICIA PROVSTIETS KIRKEHØJSKOLE

V. SUSANNE CHARLOTTE KNUDSTORP,
SOGNEPRÆST OG MEDLEM AF
GABRIEL-JURYEN
KL. 13.00 – 14.30 ONSDAG DEN 25.
NOVEMBER | FREDERICIA PROVSTIETS
KIRKEHØJSKOLE

PRAKTISK INFORMATION

Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene; man møder blot op.
Ønsker man at spise frokost, skal man tilmelde sig senest mandagen før onsdagens
arrangement.
Ved tilmelding: Angiv venligst tilmelderens navn og antallet af tilmeldte.
Mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Telefon: 3063 1777. Betaling for foredrag og eventuel frokost sker på dagen enten
med kontanter eller via MobilePay. Pris to foredrag: 80,00 kr. Et foredrag: 50,00 kr.
Frokost: 50,00 kr. Der kan benyttes kirketaxa
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Film, koncerter & udstilling
FILMAFTNER

JEG HÅBER, VI KAN MØDES I KONFIRMANDSTUEN IGEN OG SAMMEN SE OG DRØFTE GODE
FILM, SOM ÅBNER VORE ØJNE FOR DEN BROGEDE VERDEN, VI LEVER I.
Torsdag den 1.
oktober kl 19.00 vil
jeg viser den Gabriel-nominerede finske
film: ”Sidste bud”. Den
er fra 2019 og instruktøren er Klaus Härö.
Kunsthandleren Olavi
falder over et maleri,
som han for enhver
pris vil eje. Det bliver en besættelse
for ham, så han næsten glemmer alt
omkring sig.

René Frelle Petersen. En ung pige, som
arbejder på sin onkels gård, gør op med
sig selv, hvad hun vil med sit liv. Blive
på gården med onkel eller drage til
storbyen for at uddanne sig?
Tirsdag den 1. december kl 19.00
så er det december og Paprika Steens
julefilm fra 2018 ”Den tid på året” er
god at slutte dette mærkelige år af med.
Storesøster holder jul for sine søskende
og deres familie og sin far og mor og
svigerfar og svigermor. Og det går ikke
stille af for sig. Familier kan være en
kompliceret størrelse. Men det er jul og
den magi kan ingen styre.

Onsdag den 11. november kl 19.00
viser jeg Gabrielvinderen 2020 ”Onkel”.
Den er fra 2019 og instruktøren er

KONCERT:
TAG MED PÅ EN REJSE I
DEN DANSKE SANGSKAT
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 16.00

Tag med på en rejse rundt i den danske
sangskat med fokus på gamle viser, revysange og filmsange fra før verden gik af
lave. Der bliver rig lejlighed til både at
lytte og synge med, i selskab med pianist
Thomas Buur og sanger Louise Sletting
Hvilborg. Fri entré.
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PRÆDEBUT FOR VIOLINIST JACOB
AGERSKOV BUUR

KONCERT SAMMEN MED VIOLINIST ERIK DANCIU
FREDAG DEN 9. OKTOBER KL. 16.00

Jacob Agerskov Buur er violinist og cand.
musicae fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Han er netop ved at afslutte sine videre studier
på solistklassen ved Syddansk Musikkonservatorium i Odense. Sideløbende med sit
studie har Jacob det seneste år været skiftevis
kontraktansat og tilkaldeassistent i Odense
Symfoniorkester.
Jacob har i øvrigt været ansat i kantoriet i
Domkirken
Ved orglet: Birgitte Agerskov Buur
Musik af Bach, Oluf Ring, Jacob Buur, Ysaye
og Rheinberger.

KONCERT MED
ELEVERNE FRA DEN
KREATIVE SKOLE

TORSDAG DEN 12. NOVEMBER
KL. 19.00
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UDSTILLING: INGER GRETHE HOUGESEN
SEPTEMBER OG OKTOBER

Jeg hedder Inger Grethe Hougesen, er 68 år,
og bor i et smukt naturområde lidt uden for
Odense. ”At male er for mig at være tilstede i
nuet. Tankerne bliver stille. Balancen, rytmen og
melodien i farver, stemning og udtryk finder sin
plads”. Processerne undervejs med at finde ind i
maleriet er for mig som at rejse ud i verden, blive
fyldt med oplevelser og nye indtryk, for så at
vende hjem, inspireret og klar til næste udfordring. Jeg meldte mig til et malekursus ved Palle
Rico Hjorth på Fyns tegne og malerskole, den
nuværende Fyns kunstskole, for ca. 10 år siden,
og jeg har malet siden.

MÅNEDENS SALME

”SEPTEMBER”, ”OKTOBER” OG ”NOVEMBER”

Fra ”Til årets tider” med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af
Birgitte Agerskov Buur.

Det sker for børn
MINIKONFIRMAND FOR DRENGE I EFTERÅRET
(PIGERNE TIL FORÅRET)

Første gang er onsdag den 16.
september kl. 14.15 – 15.30 og sidste
gang er onsdag den 11. november.

Drengene i 4. klasse på Erritsø Fællesskole afdeling Højmosen har mulighed
for at gå til minikonfirmand i Lyng
Kirke. Minikonfirmandforløbet har til
formål at give børnene kendskab til kirke og kristendom med udgangspunkt i
børnenes egne erfaringer og spørgsmål.
Kirke- og kulturmedarbejderen, Mie
Marie, kommer og hilser på 4. årgang i
starten af skoleåret.

Tilmelding til minikonfirmand til kirkeog kulturmedarbejderen på:
kirku@lyngkirke.dk eller 40497944.
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Det sker for børn
FAMILIEVENLIG HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10.00

Høstgudstjenesten er en festdag, hvor alle
er meget velkomne. I år vil vi sammen
med minikonfirmanderne undre os over
skaberværket, og kigge på nogle af de
mange gode sager vi høster i haver og på
marker. Bagefter er der et lille traktement
på torvet.
Kærlig hilsen
Mie Marie Lykke Nielsen og
Anne-Marie Blak Steensig

”BLÅT BARN”

V. DET LILLE TURNÉTEATER. TEATER FOR DE MINDSTE I EFTERÅRSFERIEN.
FREDAG DEN 16. OKTOBER KL. 10.00

ligt”, tænker barnet, ”en dør”? Og barnet beslutter sig for at gå gennem døren.
Døren fører ud i den store verden, hvor
barnet møder en drillesyg sæl på isen,
ildsjælen i jordens hede indre og andre
farverige væsener. Det bliver en lang
forrygende dag, hvor han til sidst kan gå
i seng, en masse oplevelser rigere.
Forestillingen handler om farver, om
at opleve, sanse, lære og om at finde
sin identitet. Det bliver en rejse vidt
omkring på den blå planet, der viser sig
at være en farverig verden.

Det blå barn vågner en morgen i sin
seng på den blå planet. Han ser en dør,
der ikke plejer at være lige der. ”Mærke-

Målgruppe: fra 1 – 5 år.
Varighed: 35 min
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BABYSALMESANG

ONSDAG KL. 10.00 – 11.00:
28 OKT., 4. NOV., 11. NOV., 18. NOV., 2.
DEC., 9. DEC, 16. DEC.

Babysalmesang er salmesang, musik,
leg og nærvær med mor/far i kirkens
rum. Babysalmesang er en hyggestund
i kirken, hvor der er tid og ro til at
sanse og opleve med sit barn. Babysalmesang henvender sig til babyer fra
nyfødt til kravlestadiet.
Vi bruger ca. 30 - 40 min. i kirkesalen, hvor vi synger, danser og leger.
Bagefter er der brød og kaffe.
Vi holder afslutning den 16. december
kl. 17.00, hvor bedsteforældre og
søskende er velkomne til at være med.
Bagefter spiser vi risengrød sammen.
Vi glæder os til at synge og lege sammen med dig og din baby. Medbring
selv et blødt tæppe som baby kan ligge
på.

FAMILIEHØJSKOLEDAG MED
FAMILIESPEJDERNE
TORSDAG DEN 15. OKTOBER
KL. 10.00 – 14.30

I efterårsferien inviterer Lyng Kirke
og KFUM-spejderne til en sjov og
aktiv dag for børnefamilier i og
udenfor kirken. Familiespejderne og
ulvelederne har planlagt et spændende
program med Pippi Langstrømpe
som omdrejningspunkt for dagens
aktiviteter.
Dagen starter med sang, andagt og
morgengymnastik. Derefter er det på
med overtøjet og i gang med udendørsaktiviteterne. Kirken serverer lun
og børnevenlig frokost. Dagen slutter
med kage og saft kl. 14.30.

Tilmelding: kirku@lyngkirke.dk eller
sms 40 49 79 44
Kærligst
Mie Marie Lykke Nielsen
og Birgitte Buur

Vi glæder os til en dejlig dag med
naturliv og samvær for store og små.
Psst… det koster ikke noget.
Tilmelding senest torsdag
den 8. oktober: kirku@lyngkirke.dk
eller på 30 63 17 77
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FAMILIEVENLIG GUDSTJENESTE:
ALLEHELGEN
LØRDAG DEN 31. OKTOBER KL. 14.30

Det er drengene fra årgang 4. klasse,
der går til minikonfirmation, som aktivt
vil deltage i denne familiegudstjeneste.
Alle er velkomne. Ældre som yngre.
Bagefter skærer vi lygtemænd og spiser
giftig kage på Torvet.
Kærlig hilsen
Mie Marie Lykke Nielsen og Susanne
Charlotte Knudstorp

Faste aktiviteter
GUIDET FÆLLESLÆSNING FOR
MENNESKER MED DEMENS OG
PÅRØRENDE

TORSDAG KL. 10.30-11.45:
3. SEPTEMBER, 1. OKTOBER OG 12. NOVEMBER

Hvis du eller din pårørende har en
demenssygdom, er her mulighed for
sammen at deltage i en læsegruppe, der
er tilpasset mennesker med kognitive
svækkelser og som muliggør et fællesskab med andre i samme situation.
Guidet fælleslæsning er en metode til
at samtale om en skønlitterær tekst (en
novelle eller et uddrag af en roman).
Teksten bliver læst højt og der holdes
pauser, så vi kan tale om teksten og
de minder, som den frembringer. Der
kræves ingen særlige forudsætninger og
man skal ikke læse noget hjemmefra.
Vi synger også sange og salmer. Kom

og vær med – det er hyggeligt og der er
plads til alle.
Tilmelding på mail til:
kirku@lyngkirke.dk eller
på tlf.: 40 49 79 44
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CAFÉ LYNG

FØRSTE MANDAG I MÅNEDEN
KL. 10.00 – 12.00:
7. SEPTEMBER, 5. OKTOBER OG
2. NOVEMBER

Café Lyng er et mødested for alle og
du er meget velkommen. Den første
mandag i måneden mellem kl. 10 og 12
er kaffen klar i Café Lyng, og her har
du mulighed for at få talt med andre om
både løst og fast. Med dette initiativ er
der skabt en ramme for gode oplevelser
og hyggelig snak. Kaffen koster 20 kr.

STRIKKEFÆLLESSKAB

TORSDAGE I ULIGE UGER KL. 9.30 – 11.30:
10 SEP., 24. SEP., 8. OKT., 22. OKT., 5. NOV., 19. NOV., 3. DEC.
Vi har garnet og opskrifterne – og hjælp
til dem, der ikke er så drevne strikkere.
Vi strikker til Kirkens Korshærs varmestue i Fredericia – til Mødrehjælpens

startpakker og dåbsservietter til Lyng
kirke. Det er en stund med kaffe, strik,
snak og hygge og alle er velkomne.
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SPISNING FOR MÆND – UDFLUGT
ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 18.00

Spisning for mænd er et tilbud til mænd
om at være med i et fællesskab, hvor vi
spiser sammen. Her er plads til at tale
om både stort og småt og få sig et godt
måltid samtidigt.

befrielsen. Vi samles på Lyng Kirkes
P-plads kl. 18.00 og fylder bilerne
op. Lyng Kirke medbringer kaffe og
småkager. Pris pr. person: 50 kr.
Tilmelding til kirketjener: Peter
Østergaard Christensen på mail:
kirketjener@lyngkirke.dk, senest
onsdag den 23. september.

Onsdag den 30. september tager vi på
udflugt til Besættelsestidens samling
på Rømøvej 4 i Kolding. Museet har
effekter fra besættelsen 1940-45 og fra

DROP IN DÅB I HANNERUP

FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 15.30-17.30

Er du ikke døbt, men har tænkt på at blive det,
så forelægger muligheden denne lørdag. Kom
ind i Hannerup kirke med et dansk registreret
ID-kort. Efter en samtale med en præst inde i
kirken, vil dåben udføres.

HØJSKOLE-SYNG-SAMMEN

TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 16.30

Så er der igen højskole-syng-sammen
med en times sang og historier i kirken.
Efterfølgende er der fællesspisning på
torvet. Alle er velkomne. Maden koster
50 kr.
Tilmelding til spisning senest
mandag den 22. oktober
på mail: lyngkirke@lyngkirke eller
på tlf.: 30631777
18
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
VALGFORSAMLING

DET NYE MENIGHEDSRÅD VÆLGES – TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00
På valgforsamlingen vælges det nye
menighedsråd, der tiltræder 1. søndag
i advent. Her kan du stille op som
kandidat, eller du kan være med til at
vælge blandt kandidaterne.

er mangfoldige - dog uden, at det skal
forstås således, at det kræver særlige
kompetencer at være menighedsrådsmedlem. Alle kan være med, når man
er stemmeberettiget. Det er alle folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller
som har løst sognebånd.

I Lyng Sogn skal der vælges 9 personer
til menighedsrådet, og desuden skal der
vælges 3 stedfortrædere. På valgforsamlingen er det altså muligt at være med
til at sætte præg på, hvad der skal foregå
i kirken de næste fire år. Kandidaterne
får lejlighed til at præsentere sig, og det
bliver muligt at stille spørgsmål.

Når valgforsamlingen er slut, er det nye
menighedsråd valgt. Der er dog mulighed for et afstemningsvalg, hvis der i
dagene efter indkommer endnu en liste.
Yderligere information om valget kan
ses på www.menighedsraadsvalg.dk,
og der vil løbende blive orienteret om
valget i Lyng Sogn på kirkens hjemmeside.

Som formanden skriver et andet sted
i bladet, har vi brug for nye medlemmer til menighedsrådet – gerne med
forskellige kompetencer, da opgaverne

Mød talstærkt op.
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UDSATTE-UGE:
KIRKEN TAGER ANSVAR

KOM MED TIL LYSTÆNDING, ”BÆNKEN”, FOREDRAG OM EN LIVSTIDSFANGES HISTORIE OG
SPISNING UNDER BØGEN

FREDAG DEN 6. NOVEMBER OG FREDAG DEN
13. NOVEMBER KL. 18.00: SPISNING UNDER
BØGEN
November behøver hverken være kold
eller ensom. Du er velkommen ind i
varmen til hyggeligt samvær, når Lyng
Kirke inviterer til ”Spisning under
bøgen”.
Maden koster 50 kr. Tilmelding på
telefon: 30 63 17 77

Lyng sogn sætter fokus på udsathed i
uge 47 sammen med Kirkens Korshærs
Varmestue i Danmarksgade og de andre
sogne i provstiet samt Fredericia Kommunes Strategi for Udsathed. Derfor
inviteres alle til at deltage i følgende:
MANDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 17.00 PÅ
RÅDHUSPLADSEN:
Ugen åbnes med varm suppe og tænding af ét lys for hver af kommunens
hjemløse. Det lokale Udsatteråd samt
Social- og Beskæftigelsesudvalget
deltager.

FREDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 18.00:
FESTMIDDAG UNDER BØGEN MED KONCERT AF
GAUERSLUND GOSPELKOR
Fredag den 20. november er der
festmiddag under bøgen med koncert
af Gauerslund Gospelkor. Koncert er
sponsoreret af Lions Club. Entré og
kollektpenge går til Kirkens Korshærs
varmestue i Fredericia.
Entré 100 kr. Billetter købes på kirkekontoret tirsdage og torsdage mellem kl.
9.30 – 14.00.

TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 16.45-19.15
I PANORAMA:
Filmanmelder Jes Nysten fortæller om
Per Flys ”Bænken”, som derefter vises
og drøftes. Entré 50 kr., heraf går 25 kr.
til varmestuen.

TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 19.00-21.00
I TRINITATIS SOGNEGÅRD:
”Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges
historie og en vens tanker”. Foredrag ud
fra bogen med samme titel v. Thomas
Bjerg Mikkelsen, leder af Menighedsfakultetet, Aarhus.
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Nyt fra menighedsrådet
NY MENIGHEDSRÅDSFORMAND

BEPLANTNING VED SKRÅNINGEN

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

CORONARESTRIKTIONER

Vores formand, Finn Pedersen, havde
for længe siden bekendtgjort, at han
havde sat huset til salg og ville fraflytte
sognet. Menighedsrådet var derfor
forberedt på, at vi skulle have ny
menighedsrådsformand. Valget fandt
sted på et ekstraordinært menighedsrådsmøde den 27. maj. Ny formand er
undertegnede. Der blev ikke ændret
på øvrige poster og udvalg.

Vi er ikke tilfredse med Efeu-beplantningen på skråningen ved kirken.
Den er visse steder gået ud måske på
grund af tørke især i 2018 og for ringe
jordbund og planter. Gartneren har
taget jordbundsprøver og vil gøde i
henhold til prøverne. Vi regner med
at efterplante i efteråret 2020 og håber
skråningen herefter tager sig pænere
ud i de kommende år.

Menighedsrådet er meget optaget af
at få sammensat et nyt menighedsråd,
da flere af rådets medlemmer har
annonceret, at de ikke genopstiller.
Som omtalt her i bladet og på kirkens
hjemmeside er der valgforsamling
(opstillingsmøde) den 15. september
kl. 19.00. Alle er velkomne. Vi håber
meget på godt fremmøde og at nye
kandidater melder sig til at træde ind
i menighedsrådet. Vi har brug for at
få gode kompetencer, blandt andet
formandskandidat, kontaktperson
(personaleledelse), kirkeudvalg (bygninger og arealer) aktivitetsudvalg
m.fl. Så overvej om du skulle melde
dig til den spændende opgave i menighedsrådet.

Det har været et mærkeligt år først
med kirkelukninger i marts – juni, udskudte konfirmationer og derefter en
lang række restriktioner og begrænsninger til gudstjenester og kirkelige
handlinger, som jo bestemt ikke ligner
det, vi gerne vil i Lyng Kirke. Men det
er sådan det er. Vi følger myndighedernes krav og anbefalinger.
Per Søgaard
Menighedsrådsformand
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KONFIRMATIONER 2020

22

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2020 KL. 9.30
V/ SUSANNE CHARLOTTE KNUDSTORP
Agnes Toft Tranberg
Anna Hytting Jørgensen
Benjamin Nielsen
Ebbe Høj Nielsen
Emil Gustav Honore Haugaard
Emil Kjær Skarnvad
Freya Lysholm Vinding Christensen
Jacob Dan
Johan Schrøder
Kasper Nielsen
Laura Victoria Nielsen
Magnus Stavensø Köpke Sørensen

Malou Eggert Troen
Malthe Dvinge Borring
Mikkel Vesterager Nielsen
Nicoline Malling Hemmsen
Nikolai Malmskov-Hartvig
Oliver Høgh Petersen
Oliver Bork Thomsen
Sabrina Holmhus Borgvardt
Sigrid Marie Pontoppidan Holst
Silas Hundebøll Andersen
Tobias Mølby Rask

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2020 KL. 11.30
V/ SUSANNE CHARLOTTE KNUDSTORP
Casper Nedergaard Juhl
Christoffer Gade Daugsch
Emilie Busk Dons-Lassen
Freja Weiss Nielsen
Gustav Hinnerup Høstgaard Poulsen
Hjalte Rønne Feddersen
Hjalte Hänel
Jeppe Cilleborg Eskildsen
Josefine Maria Vogler
Josephine De Place Hemme
Klara Rechnagel Videriksen
Maja Johanne Høy

Maja Pedersen
Mikkel Fløe Brøndserud
Mikkel La Cour Schou
Naja Ravn Petersen
Natalia Blegvad Jensen
Nicoline Philipse
Noah Seung Bundgaard Moos
Noah Thorlund Andersen
Petrie Bøttern Holm Rasmussen
Sophie Emanuel Sø
Søren Aaen Christiansen

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 10.00
V/ ANNE-MARIE BLAK STEENSIG
Ane Theil Sørensen
Camilla Maria Honoré
Ida Marie Helding Lindkvist
Ida Poulsen
Julie Bjeld Diensen
Lærke Vestergaard Jensen
Nicoline Alstrup From

Christian Aagaard
Frederik Bjørn Christensen
Jonas Aleksander Yde Jensen
Kasper Byskov Monsen
Malthe Hjort Niess
Rasmus Elmgaard Rose
Steen Otte Zeuthen Bilde Jørgensen
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LYNG KIRKE ER ÅBEN HVER DAG
FRA KL. 09:00-16:00
Højmosevej 3-5
Tlf. 30 63 17 77
lyngkirke@lyngkirke.dk
www.lyngkirke.dk
www.facebook.com/lyngkirke/

