Lyng Sogns Kirkeblad

efterår 2019

Gudstjenesteliste
Kirkekontor:
Højmosevej 3-5,
Tlf. 30 63 17 77
tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13
mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Fælleskontoret Kirkernes Hus:
Christiansvej 6 tlf: 76 20 39 39
Åbningstid:
Mandag til torsdag kl. 9-15,
fredag kl. 9-14.
Menighedsrådsformand:
Finn Pedersen
Tlf. 20 60 03 10
Mail: finnp7000@gmail.com
Kirkeværge:
Thomas Tofthøj Rasmussen
Tlf. 23 42 40 04
Mail: thomas@tofthoej.dk
Sognepræst (Kbf):
Susanne C. Knudstorp,
Blåhøj 82 .
Tlf. 30 54 03 04
mail: sck@km.dk
Mandag fridag
Sognepræst:
Anne-Marie Blak Steensig
Ahornvej 25, 7183 Randbøl
Tlf. 75 88 38 30 / 40 28 72 99
mail: ambs@km.dk
Mandag fridag
Organist:
Birgitte Buur,
Tlf. 21 46 76 82
mail: organist@lyngkirke.dk
Kirketjener:
Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
mail: kirketjener@lyngkirke.dk

September
Søndag den 1.
11.s.e.Trin.
Søndag den 8.
12.s.e.Trin.
Søndag den 15.
13.s.e.Trin
Søndag den 22.
14.s.e.Trin
Søndag den 29.
15.s.e.Trin.

10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
Luk.18,9-14
tekstet for hørehæmmede		
10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
Mark. 7,31-37			
10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
Luk. 10,23-37
10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
Luk. 17,11-19
Høstgudstjeneste
10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
Matt. 6,24-34

Oktober
Søndag den 6.
10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
16.s.e.Trin.
Luk. 7,11-17
Søndag den 13. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
17.s.e.Trin.
Luk. 14,1-11			
Søndag den 20. 10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
18.s.e.Trin.
Matt.22,34-46
Søndag den 27. 10.00 		
Anne-Marie Blak Steensig
19.s.e.Trin.
Mark.2,1-12			
		
November
Søndag den 3.
10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
Alle Helgens dag Matt. 5,1-12			
Søndag den 10. 10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
21.s.e.Trin.
Joh. 4,46-53			
Søndag den 17. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
22.s.e.Trin.
Matt. 18,21-35
Søndag den 24. 10.00		
Susanne Charlotte Knudstorp
S. s. i kirkeåret
Matt. 25,31-46
December
Søndag den 1.
1.s. i Advent

10.00		
Luk. 4,16-30

biskop Marianne Christiansen
Jubilæumsgudstjeneste

Sognemedhjælper:
Vakant
Deadline for næste blad er:
mandag den 28. oktober
på mail lyngkirke@lyngkirke.dk
Forsidebillede:
Dorthe Kroløkke
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KFUM-spejderne Peder Griib Gruppe, Erritsø
Danske Sømands og Udlandskirker, Aase Broch Møller 20 93 01 04
Indre Mission i Erritsø. Formand Per Søgaard, Sølystparken 2, tlf. 40 16 55 29
		
møde normalt hver torsdag kl. 19.30. 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
Erritsø Y’s Men’s Club. Leif Larsen, Bærhaven 22, tlf. 76 22 31 50 ,
mail: logl.larsen@dlgmail.dk

Sognekalenderen

				

SEPTEMBER
Mandag den 2.		
Søndag den 8.		
Tirsdag den 10.		
Torsdag den 12.		
Søndag den 15.		
Onsdag den 18.		
Søndag den 22.		
Tirsdag den 24.		
Onsdag den 25.		
Torsdag den 26.		

10-12
11.15
17.00
9.30
16.00
19.00
11.00
19.30
18.00
9.30

Café Lyng
Fernisering ved Peder Fredskild
Menighedsrådsmøde
Strikkefællesskab
Koncert ved Aiolos, Sax&Organ Duo
Filmaften
Høstfrokost og Menighedsmøde
Foredrag ved Deniz Serinci
Spisning for Mænd
Strikkefællesskab

OKTOBER
Torsdag den 3.		
Søndag den 6.		
Mandag den 7.		
Onsdag den 9.		
Torsdag den 10.		
Torsdag den 10.		
Torsdag den 10.		
Tirsdag den 22.		
Onsdag den 23.		
Torsdag den 24.		
Torsdag den 24.		
Lørdag den 26.		
Onsdag den 30.		
Torsdag den 31.		

19.00
16.00
10.00
10.00
9.30
16.30
19.00
19.00
10.00
9.30
19.00
14.30
10.00
19.00

Gospel-øve-dage
Koncert ved Mandagskoret
Café Lyng
Provstiets Kirkehøjskole
Strikkefællesskab
Højskole-syng-sammen med spisning
Gospel-øve-dag
Filmaften
Babysalmesang
Strikkefællesskab
Gospel-øve-dag
Studiedag. Tema: ”Den/det onde i vort liv”
Babysalmesang
Gospel-øve-dag

NOVEMBER
Søndag den 3.		
Mandag den 4.		
Onsdag den 6.		
Torsdag den 7.		
Torsdag den 7.		
Onsdag den 13.		
Torsdag den 14.		
Søndag den 17.		
Onsdag den 20.		
Torsdag den 21.		
Torsdag den 21.		
Onsdag den 27.		
Onsdag den 27.		
Fredag den 29.		
Fredag den 29.		
Lørdag den 30.		

15.00
10.00
10.00
9.30
19.00
10.00
19.00
11.15
10.00
9.30
19.30
10.00
18.00
10.00
18.00
14.30

Koncert ved Storebæltskoret
Café Lyng
Provstiets Kirkehøjskole
Strikkefællesskab
Koncert ved Talentlinjen fra Den kreative Skole
Babysalmesang
Filmaften
Foredrag ved Niels Hejslet
Babysalmesang
Strikkefællesskab
Koncert ved Fredericia Gospel workshop
Babysalmesang
Spisning for Mænd
Teaterforestilling for børn
Spisning med efterfølgende koncert ved Ann-Mette Elten
Koncert ved Duen

DECEMBER
Søndag den 1. 		
Søndag den 1.		
Mandag den 2.		

10.00
11.15
10.00

Julekoncert og jubilæumsgudstjeneste
Jubilæumsreception
Café Lyng
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Præstens side
Kender I fornemmelsen af at løbe panden mod en mur?
Det er ikke rart. Ikke spor rart. Det kan give skrammer i sindet. Men de
findes de dage, hvor vi løber panden mod en mur. En mur af opgaver, krav
og udfordringer, som vi slet ikke kan finde ud af at håndtere. Eller en mur af
savn og længsel. Vi prøver det alle sammen på vores vej gennem livet, og vi
kan tænke: der er altså mure, der står alt for godt fast. De kan næsten være
urokkelige.
Andre dage løber vi panden mod en mur og oplever, at den vælter. Som den
gjorde det i Berlin for 30 år siden. Den 9. november 1989 kom pressemeddelelsen. Den forhadte mur, der fratog mennesker muligheden for at have
en dagligdag med deres kære. Den forhadte mur, som mennesker med livet
som indsats forsøgte at flygte over. En mur, der satte skel og skabte gråd. En
mur, som splittede alt det ad, som skulle have hørt sammen – levet sammen
– givet til hinanden. Ingen havde vel forestillet sig, at den ville vælte. Men
det skete. Muren faldt, og glæden holdt sit indtog. For det gør den altid, når
mure falder, og vi igen kan ånde frit. Når vi igen kan se, at livet, det er livet
værd. Når vi igen kan se, at livsmodet begynder at pible stille frem.
Sådan kan livet også være. Mure kan vælte. Også når vi ikke tror det. Ikke
alle mure er så synlige som Berlinmuren – men også de usynlige kan stå godt
fast. Det er sjældent, at de vælter på en dag og på et bestemt tidspunkt.
Ikke mindst kræver det næsten altid, at et andet menneske hjælper til med
at bryde huller i muren, så lyset kan trænge igennem. Så små sprækker af
håb kan komme ind og tage plads.
Alle, der har løbet panden mod en mur af den ene eller anden grund, ved, at
det gør én omtumlet – og at det kan kræve lang tid at finde balancen igen.
Alle der har løbet panden mod en mur og oplevet, at den væltede ved, at
når mure falder, kan det gøre livet lidt lysere og indebære nye perspektiver.

Strikkefællesskabet vil i efteråret være på følgende dage: den 15. og 29.
august – den 12. og 26. september – den 10. og 24. oktober – den 7.
og 21. november kl. 9.30. Vi holder juleafslutning den 5. december. Vi
strikker til Mødrehjælpen og til Kirkens Korshærs Varmestue. Du skal bare
møde op i konfirmandstuen – vi snakker, drikker kaffe, strikker og hygger.

Vi byder velkommen til babysalmesang på følgende onsdage: den 23. og
30. oktober, den 13., 20. og 27. november den 4. december kl. 10-11.30.
Babysalmesang er bevægelser, fagter, orgellyde, sang og herligt samvær
mellem baby og forældre. Vi slutter med at gå på Torvet og få brød og
kaffe. Det er kirkens tilbud og koster ikke noget, men man er velkommen
til at lægge tyve kroner i kassen

Babysalmesang

Onsdag den 25. september og onsdag den 27. november kl. 18 Tilmelding til kirketjener på e-mail: kirketjener@lyngkirke.dk eller 30631777.
Tilmelding senest 2 dage før arrangementet.

Spisning for
mænd

I højmessen søndag den 3. november vil navnene på sognets døde, samt
de, der er blevet bisat eller begravet fra Lyng kirke i det forgangne år,
blive læst op.

Alle helgenes
søndag

Mandag den 2. september kl. 10-12 ved Ninna og Vera. Tema: Årstidens
sange;
Mandag den 7.oktober kl. 10-12 ved Elisabeth og Lissi. Tema: Et ophold
på Rude Strand højskole;
Mandag den 4. november kl. 10-12 ved Bodil og Annette. Tema: skemalægning af Café Lyng anno 2020;
Mandag den 2. december kl. 10-12 ved Yrsa og Susanne. Tema: Perpignan, en by i Sydfrankrig

Cafe Lyng

Torsdag den 10. oktober kl. 16.30 er der igen højskole-syng-sammen
med en times fællessang og historier i kirken. Efterfølgende er der fællesspisning på torvet. Alle er velkomne. Tilmelding på mail: lyngkirke@
lyngkirke.dk eller på tlf. 30631777 senest mandag den 7. oktober.

Højskolesyngsammen

Anne-Marie Blak Steensig.
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Strikkefællesskabet
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Kirkekoncerter

Storebæltskoret Søndag den 3. november kl. 15 kommer Storebæltskoret til Lyng Kirke for at give en koncert, som spænder vidt. Der
er uddrag af John Høybyes ”Glasbjergene”, hvor hver sats er inspireret af et maleri af en dansk maler f.eks. Anna Anchers flimrende lys i
”Den blå Stue”, Oluf Høst og Johannes Larsen. Musikken spænder fra
impressionisme til glad spillemandsjazz. Desuden sange der passer til
årstiden. Da det er Allehelgens søndag, synges der også et par sange i
den anledning.

Søndag den 15. september kl. 16
Aiolos, Henriette Jensen, saxofon og Tina Christiansen, orgel
http://www.henriettejensen.com/aiolos-sax--organ-duo.html

Månedens salmer til gudstjenesterne
I september synger vi nummer 814: ”Denne morgens mulighed”
I oktober synger vi nummer 873: ”Usynlige, som ingen kan beskrive”
I november synger vi nummer 812: ”November går tungt gennem byen”
I december synger vi ”Dagene er så korte i december” (Skrevet af
L.S.Andersen til Lyng kirke i 2014)
I lighed med tidligere år arrangerer Fredericia Gospel Workshop i
efteråret 2019 efterårsgospel med øvning og afsluttende koncert i Lyng
Kirke. Korsang øves følgende datoer den 3., 10., 24. og 31. oktober (alle
i Lyng Kirke) samt den 7. november(Sct. Michaelis Kirke). Alle datoer fra
kl. 19-21.15. Afslutningskoncert den 21. november i Lyng Kirke kl. 19.30
(gratis adgang). Dirigent er organist ved Sct. Michaelis Kirke, Jens Ole
Jespersen. Læs mere på www.gospelworkshop.dk

Kirkekoncerter

Månedens
salmer
Gospel-øve
-dage

Kirkehøjskolen
i Fredericia
Provsti
-viden og fællesskab
2019-2020

Søndag den 6. oktober kl. 16.00
Mandagskoret
http://www.mandagskoret.dk/
Torsdag den 7. november kl. 19.00: Talentlinjen fra den kreative skole

Lørdag den 30. november kl. 14.30
DUEN - Det danske Ungdomsensemble
http://duen-orkester.dk/
Søndag den 1. december - 1. søndag i advent - Jule – musik – jubilæums
– gudstjeneste
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Onsdag den 9. oktober 2019
kl.10.15 - 12.00: Om teateret, der er med til at forandre en by.
Teaterdirektør Søren Møller fortæller dén historie. Hør om, hvordan
satsningen på et kulturområde har været en væsentlig driver i et turnaround for en hel by. Fra sovende industriby med manglende selvtillid
til driftig kulturby i rivende udvikling. Fredericia Teater er i dag hele
Danmarks Musicalteater - og på trods af en beskeden ramme strømmer
publikum til i hundredetusindevis. Hvordan kan det overhovedet lade
sig gøre?
Kl.13.00 - 14.30: Grundtvig og kvinderne - i musik og ord. Et performanceforedrag med musik og fællessange. Medvirkende: musikerne Karen
Sørensen og Torben Lassen samt fortæller Else Mathiasen. I fortællingen
”Grundtvig og kvinderne” fokuserer en erfaren og engageret fortæller
og to glædessmittende musikere gennem fællessange og musik på nogle af de kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker, ideer og digtning.
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Onsdag den 6. november 2019
Dobbeltforedrag ved Søren Schauser, musiker, forfatter, journalist.
kl.10.15 - 12.00: Tag med på en rundrejse i musikkens mangfoldige
verden med særligt fokus på skildringen af livets glæder og vidunderligheder.
kl.13.00 - 14.30: Tag med på endnu en rundrejse i musikkens mangfoldige verden denne gang med særligt fokus på skildringen af livets dystre
sider og gådefuldheder.
Praktiske oplysninger
Alle foredrag foregår i Lyng Kirke. Der er mulighed for at købe frokost og
for at deltage i et enkelt eller begge foredrag på arrangementsdagene.
Sådan ser en dag i kirkehøjskoleregi ud:
kl.10.15 - 12.00: Program med indlagt pause
kl.12.00 - 13.00: Frokost & kaffe
kl.12.45 - 13.00: Gratis kaffe til dem, der kommer til eftermiddagens
program
kl.13.00 - 14.30: Program uden pause
Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene; man
møder blot op. Ønsker man at spise frokost, der koster 50 kroner, vil vi af
hensyn til planlægningen bede om en tilmelding på en af de to nedenstående måder - og senest mandagen før onsdagens arrangement. Ved
tilmelding: Angiv venligst tilmelderens navn og antallet af tilmeldte.
Mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Telefon: 3063 1777. I tilfælde af at et opkald på nummeret går på telefonsvarer, indtal da venligst en besked med angivelse af tilmelders navn og
antallet af tilmeldte.
Betaling for foredrag og eventuel frokost sker på dagen enten med kontanter eller via MobilePay.
Der kan bestilles kirketaxa.

Foredrag
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Kom og hør et spændende foredrag af Deniz Serinci
den 24. september kl. 19.30 i Lyng Kirke.
D. 24. september kommer journalisten Deniz Serinci og fortæller om
Islamisk Stat og radikalisering i Danmark. Han fortæller bl.a., at ifølge
Politiets Efterretningstjeneste kommer den største trussel mod Danmark
fra militant islamisme, heriblandt hjemvendte krigere fra Islamisk Stat.
Deniz har for nylig været i Syrien, hvor han har interviewet danske
Syrienskrigere. Han vil fortælle om de hjemvendte krigere, de 21 kvinder
som kommer fra Danmark og hvordan de er blevet radikaliseret. Han
vil give sit bud på, hvordan vi modvirker radikalisering og skaber bedre
integration!
Deniz Serinci har skrevet flere bøger ud fra sine mange besøg i Islamisk
Stats områder i Irak og Syrien gennem de seneste 3 år.

Søndag den 22.september efter kirkefrokosten vil Lyng menighedsråd
fremlægge årets gang i Lyng sogn.
Der vil være oplysninger om kirkens grønne politik – Lyng kirke er Grøn
kirke; Menighedsplejen vil kort berette om året der gik; Der vil blive
fremlagt dåbstræets fremtid i Lyng kirkerum og alt om Lyng kirkes 25 års
jubilæum. Afslutningsvis vil der kort kommenteres på det kommende
menighedsrådsvalg, der vil finde sted i 2020.
Kom og hør om en levende kirke i et smukt sogn.

Menighedsmøde

På min udstilling i Lyng Kirke eksperimenterer jeg med fotografi som
udtryksform.
Jeg viser fotografier, som jeg har indfanget på mine ture. Uden bagtanke
og uden bevidst formål. Fotografierne er taget intuitivt fordi objekterne
var der i øjeblikket. Fordi de talte til mig. Men betydningen var uklar i
nuet.
Nu har jeg givet mig tid til at lade billederne tale. Prøvet at forstå, hvad
de vil fortælle mig.
Det har givet billederne en ekstra betydning. Billederne har fortalt en
historie, som jeg ikke har set før. Nye perspektiver. Nye sammenhænge.
Men fotografierne er stadig de samme. Konkrete billeder af menneskeskabte objekter på eksakte tidspunkter. Ikke manipuleret eller bearbejdet. Nøjagtig som kameraet ser tingene.
I et lille teksthæfte fortæller jeg, hvilke tanker billederne har bragt mig.
Det er ikke fortolkninger. Det er historier skrevet over de associationer,
der er dukket op hos mig. Hæftet giver også plads til at notere dine tanker og associationer, når du giver dig tid at lade billederne tale.
Peder Fredskild

Udstilling

Peder Fredskild er født i 1941. Han er selvlært fotograf og har fotograferet næsten hele livet. Han har desuden arbejdet med handel, reklame,
journalistik og kommunikation.
I 1970erne udviklede Peder Fredskild sit billedsyn og fotografiske færdigheder sammen med nogle af nogle af Danmarks mest agtede amatørfotografer i Nyborg Fotoklub. I de senere år har Peder Fredskild deltaget på
en række ugelange workshops på Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, Fatamorgana i København og modtaget undervisning af internationalt
anerkendte kunstfotografer.
De seneste 10 år har kunstfotografi været hans hovedbeskæftigelse. Peder Fredskild er aktiv med udstillinger og er etableret med eget print- og
billedværksted. Yderligere information på www.fredskild.dk
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Studiedag i
Lyng Kirke

Sundhedshuset
Formandens
beretning

Drop - in - dåb

Film i efteråret

Den Onde – en virkelighed i vores liv? den 26. oktober 2019 fra kl. 14.30
– ca. 17. I indbydes til en samtale om det onde eller den onde i vores liv.
Hvordan forstår vi lidelsens problematik og hvordan forklarer vi, når livet
gør ondt? Cand. psyk. Aase Paaskesen Schmidt og cand. theol. Susanne
Charlotte Knudstorp vil komme med oplæg ud fra Jobs bog, hvorefter
ordet er frit til debat. Der vil blive serveret kaffe/te og kage. Alle er
velkommen!
Præst i Sundhedshuset. Fra den 1. september vil sognepræst Michael H.
Munch have ugentlig træffetid i Fredericia Sundhedshus. Det er kommet
i stand ved et samarbejde mellem Fredericia Kommune og Fredericia
Provsti.

Onsdag den 18.september kl.19 Jeg viser den danske norminerede film
til Gabriel-prisen 2019, som er Danmarks kirkelige filmpris, filmen: ”Den
skyldige”.

Ny konstituering i menighedsrådet
Den hidtidige menighedsrådsformand Henning Bøgh har anmodet om
at udtræde af menighedsrådet, og rådet har imødekommet dette ønske
på møde den 11. juni 2019. Der skal her lyde en tak til Henning for sit
store arbejde for kirken og sognet i menighedsrådet igennem mange år.
Udtrædelsen har medført en ny konstituering, hvorefter Finn Pedersen er
ny menighedsrådsformand, Carsten Kjær Jørgensen er ny næstformand i
rådet, og Karsten Sorth er ny kontaktperson.
Finn Pedersen, menighedsrådsformand

I Michaelis kirke lørdag den 21. september fra kl. 11- 15. Er du ikke døbt,
men har tænkt på at blive det, så foreligger muligheden på denne lørdag.
Kom ind i Michaelis kirke med et ID-kort. Efter en samtale med en præst
inde i kirken, vil dåben udføres.

Tirsdag den 22.oktober kl.19 Jeg viser vinderfilmen: ”Unge Astrid”.

Torsdag den 14.november kl.19 Jeg afslutter med den norminerede
svenske film: ”Grænse”.
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Lyng Kirke fejrer 25 år
Vi fejrer jubilæet på følgende måde:

Sådan gik det til, da Lyng Kirke skulle bygges
Søndag den 17. november holder daværende formand for byggeudvalget, Niels
Hejslet, et foredrag på Torvet fra kl. 11.15-12 ca. Der vil være kaffe/the.
Fredag den 29. november kl. 10.00: Børnehaverne i Lyng sogn er inviteret til en
teaterforestilling. Gratis
Fredag den 29. november kl. 18.00: Der er middag i Lyng kirke. Langborde er
stillet op til ca. 150 personer. Efter middagen vil Ann-Mette Elten holde en koncert i kirken. Anretning, drikkevarer, kaffe/the/kage og koncert koster 300,00 kr.
Tilmelding fra den 15. september til den 15. oktober på mobil: 30631777.
Lørdag den 30. november kl. 14.30: DUEN - Det danske Ungdomsensemble
Søndag den 1. december kl. 10.00. Festgudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen, organist og kirkens kor og kirkens præster med efterfølgende reception.
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