Lyng Sogns Kirkeblad
efterår 2018

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:
Henning Bøgh
Tlf. 21 99 52 61
Mail: bogh.henning@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,
Strandagervænget 2
Tlf. 21 46 76 82
mail: organist@lyngkirke.dk
Kirketjener:
Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
mail: kirketjener@lyngkirke.dk
Sognemedhjælper:
Kirsten Vad Knudsen
Tlf. 21 28 86 21
mail: sognemedhj@lyngkirke.dk
Deadline for næste blad er
mandag den 29. okt.
og stof sendes til:
lyngkirke@lyngkirke.dk

September
Søndag den 2. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
14.s.e.Trin.			Johs. 5,1-15		
Fernisering 		
Søndag den 9. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
15.s.e.Trin.			Lukas 10,38-42
Søndag den 16. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
16.s.e.Trin.			Johs. 11-19-45
Høstgudstjeneste
Søndag den 23. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
17.s.e.Trin.			Mark. 2,14-22		
Søndag den 30. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
18.s.e.Trin.			Johs. 15,1-11
Oktober
Søndag den 7. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
19.s.e.Trin.			Johs. 1,35-51
Søndag den 14. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
20.s.e.Trin.
Matt. 21,28-44
Søndag den 21. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
21.s.e.Trin.			Luk. 13,1-9
Søndag den 28. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
22.s.e.Trin.
Matt. 18,1-14
November
Søndag den 4. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
Alle helgens dag
Matt. 5,13-16
Søndag den 11. 10.00		
Susanne C. Knudstorp og
				Søren Skov Johansen
24.s.e.Trin.			Johs. 5,17-29		
Søndag den 18. 10.00		
Anne-Marie Blak Steensig
25.s.e.Trin.			Luk. 17,20-33		
Søndag den 25. 10.00		
Susanne C. Knudstorp
S.s.i kirkeåret
Matt. 11,25-30
Søndag den 11. november er gudstjenesten tekstet for hørehæmmede. Landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov
Johansen prædiker. Efter gudstjenesten er der frokost, som
koster 35 kr. pr. person i konfirmandstuen.
Tilmelding til denne på mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller på
sms på tlf. 30 63 17 77.

							

Foto forside: Kirsten Vad Knudsen
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Præstens side
Jeg husker den endnu. Den lille beretning, jeg fik for mange år tilbage af en
90-årig dame.
Hun havde en stor familie – mange børn, børnebørn og oldebørn. Så der
var mange, der skulle huskes og lægges mærke til, og det var en rolle, hun
satte en stor ære i at udfylde. Hun skrev i læssevis af breve, ringede, snakkede og holdt af. En dag var der så ét af de små oldebørn, der havde spurgt
hende: Oldemor, hvem kan du bedst lide af os alle sammen? Han har nok
stået der i mylderet af store og små mennesker og tænkt: gad vide, hvordan
hun holder styr på alle os. Måske har han også håbet, at hun ville svare:
Dig – du har den største plads i mit hjerte. For der er jo noget skønt og
oplivende ved at være den foretrukne – den udvalgte – den mest ønskede
og elskede. Hvem vil ikke gerne være det? Det har Bibelen også sine mange
fortællinger om: Søskende der bliver misundelige og synes, at den anden får
mere.
Det var så bare ikke det svar den lille purk fik – selvfølgelig ikke, for det går
ikke an. I stedet gav hun ham et meget klogt svar: Ved du hvad? Mit hjerte
er lige som en bikube, og derinde har I hver jeres lille rum, hvor jeg gemmer
jer og tænker på jer. I er alle sammen derinde, og mit hjerte banker for jer.
Et bikubehjerte. Et fint svar for bikubens rum er jo ret så ens, må vi sige. Så
kan man ikke dele sol og vind mere lige.
Og når det er sagt, så er der også de perioder, hvor enkelte familiemedlemmer kræver ekstra opmærksomhed og opbakning – og derfor kommer til at
fylde mere i tid og tanker. Det kan være ganske udfordrende for de andre,
men det betyder ikke, at de andre ikke stadig er betydningsfulde.
Der er fortællinger, vi husker i årevis, fordi de har billeder, der siger os
noget. Her er det billedet af hjertet, der banker for os – ikke fordi vi kan
præstere en hel masse, men bare fordi vi er. Mennesker der gemmer os i
deres bikubehjerter - og dem vi selv gemmer i vores. Både de mennesker vi
har her hos os og dem, vi savner. Og nok så vigtigt – Guds hjerte, der banker
for os – og gemmer os og husker os.
Anne-Marie Blak Steensig.
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Film

Filmaftner i kirken fortsætter i efteråret. Temaet er tre nominerede film til den danske kirkelige filmpris Gabriel og jeg begynder
dette efterår med vinderfilmen:
Onsdag den 26. september kl. 19.00: ”Kæmpen”. Filmen er
svensk og instruktøren er Johannes Nyholm. Det er en smuk og
tankevækkende film om et menneske, der fra fødslen har alle ods
imod sig, men får et smukt venskab og en mening i sit liv.
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00: ”Heartstone”. Vi skal nu til
Island. Instruktøren er Gudmundur A. Gudmundsson. Vi følger
to drenges begyndende fornemmelse af deres seksualitet og den
sårbarhed og følsomhed, der er på dette område. Den islandske
natur fletter sig flot ind i filmens tema.
Tirsdag den 27. november kl. 19.00: ”Thelma”. Vi er nu i Norge og
instruktøren er Joachim Trier. En ung kvinde kommer med 4-toget
til storbyen for at studere naturvidenskab på universitetet. I
mødet med en hel anden verden – venner som kæreste – vælter
spøgelser ud af skabet fra hendes opvækst i en kristen religiøs
bygd og følelsen af skyld blandes med unaturlige hændelser.
Filmene vises i konfirmandstuen og der er lagt op til samtale om
filmene over en kop kaffe eller te efterfølgende.

En stille stund
i kirkens rum
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Jeg indbyder til en stille stund, som hver gang varer en halv time.
Vi vil sidde om lysgloben og ved hjælp af bøn, stilhed og musik
prøve at lade vore tanker blive renset for støj og uro. Vi kommer
igennem ugens 5 hverdage i løbet af fem uger. Kom blot, der er
ingen tilmelding.
Dagene er: mandag den 10. september, tirsdag den 18. september, onsdag den 26. september, torsdag den 4. oktober, fredag
den 12. oktober. Tidspunktet er hver gang fra kl. 17-17.30.
Susanne C. Knudstorp

Søndag den 16. september kl. 10.00. Lyng Kirke er tilknyttet Grøn
Kirke-konceptet. Det betyder at vi forpligter os på at tænke bæredygtigt i mange forskellige sammenhænge.
I år vil høstgudstjenesten bære præg af dette.
Prædikant er Susanne Charlotte Knudstorp.
Når vi har fejret gudstjeneste, går vi på torvet og spiser frokost
sammen.

Høstgudstjeneste

Det er i år 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig og det
har vi valgt at sætte fokus på ved en sogneaften onsdag den 3.
oktober kl. 19.30, hvor René Rasmussen, Museumsinspektør ved
Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot vil holde foredrag med
titlen ”Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig
1914-1918.” René Rasmussen vil også give bud på 1. verdenskrigs
betydning. Gratis entré, der vil være kaffepause undervejs og
kaffen koster 20 kr.

Sogneaften

Søndag den 21. oktober fra kl. 14.30-16.30 holder Vibeke Nasri et
spændende foredrag om Egypten. I lange perioder fra 2002-2012
har Vibeke Nasri opholdt sig i Egypten og hun vil fortælle om sine
mange oplevelser og vise flotte lysbilleder derfra. Vibeke Nasri har
besøgt alle de kendte steder, når hun har haft besøg af sin familie
fra Danmark og vil fortælle om egne ture rundt i landet. Vi starter
med en kop kaffe og der er gratis entré til foredraget.

Under bøgen

Menighedsrådet inviterer til sit årlige møde med menigheden
søndag den 28. oktober efter gudstjenesten. Alle er meget velkomne til mødet, hvor menighedsrådet vil informere om arbejdet,
om økonomien og om planer for det kommende år.

Menighedsmøde
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Årsmøde i
menighedsplejen

I forbindelse med menighedsmødet d. 28. oktober 2018 i Lyng
kirke vil der blive afholdt ordinært årsmøde i Lyng sogns menighedspleje:
1.
Beretning fra det forløbne år v. formanden.
2.
Præsentation af nye initiativer.
3.
Følgende er på valg:
Lisbeth Lundsgaard modtager genvalg
Ingrid Borring modtager genvalg
Anne Lynge modtager ikke genvalg.
Derudover vælger menighedsrådet 2 medlemmer til menighedsplejen – pt. Finn Pedersen og Gerda Ringgaard.
Øvrige medlemmer er Lyng kirkes 2 præster, Susanne Charlotte
Knudstorp og Anne-Marie Blak Steensig. Kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Vad Knudsen og kirketjener Peter Østergaard
Christensen.
4.
Regnskab for 2017/18 og budget for 2019 v. kasserer 		
Finn Pedersen.
5.
Vi afslutter med mulighed for kommentarer.
På vegne af Lyng sogns menighedspleje
Anne-Marie Blak Steensig – Formand.
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Familie
gudstjeneste

Lørdag den 3. november kl. 14.30 medvirker minikonfirmanderne ved den traditionsrige familiegudstjeneste ved Alle Helgen,
hvor der vil være mulighed for at tænde lys og være sammen i
vores smukke kirkerum. Når gudstjenesten er slut, er der kaffe
og kage på torvet.

Alle Helgens
gudstjeneste

Søndag den 4. november kl. 10.00 I højmessen vil navnene på
sognets døde samt de, der er blevet bisat eller begravet fra Lyng
kirke i det forgangne år, blive læst op.

Vil I med på en kunsttur? Torsdag den 27. september mødes vi
ved Lyng Kirke kl. 10. Vi samler os i nogle biler og drager til Vejle
Kunstmuseum. Derefter besøger vi Spinderihallerne. Fra kirken
har vi kaffe/te med, men medbring selv jeres frokost/madpakke.
Der er gratis entre til museerne.
Vejle Kunstmuseum rummer primært samlinger af dansk kunst
fra starten af 1900-tallet og frem; især dansk kunst med vægt
på klassisk modernisme, præ-Cobra og samtidskunst præget af
nysurrealisme og ekspressive tendenser.
I Spinderihallerne holder vi frokostpause, hvor vi kan nyde vores
medbragte madpakker og kaffe og te.
I hallerne findes Vejles Kulturmuseum, hvor man bl.a. kan se
”Dronning Gundhild”.
Der vil være mulighed for at gå en kort tur i Kulturmuseet. Derfra
kører vi til Fjordhuset, tegnet af Olafur Eliasson, hvor vi går ind i
underetagen. Huset er Kirk Kapitals hovedsæde i Vejle havn og
det er helt nyt, blev indviet i juni 2018.

Kunstbesøg i
Vejle

Lyng Kirke vil gerne invitere til malerworkshop
lørdag den 10. november fra 9.30 – 12.30.
Du skal medbringe lyst til at male og eventuelt eget malergrej,
hvis du har det. Det er også en god ide, at medbringe fotos til at
male efter. Hvis ikke du selv har malergrej, stiller vi farver, pensler og lærred til rådighed. Malerierne skal ikke bruges til noget
– andet end din egen og andres fornøjelse. Der vil være kyndig
vejledning til stede og hyggeligt samvær og en kop kaffe.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Aasesmail50@gmail.com
Tilmelding til samme mailadresse, senest mandag den 29. oktober. Den såkaldt ”kyndige vejledning” bliver også givet af mig.
Mit fulde navn er Aase Paaskesen Schmidt. Jeg er medlem af menighedsrådet, har udstillet malerier i kirken et par gange og har
malet i cirka 6 år, heraf de tre sidste på Fyns tegne og maleskole,
hvor jeg får undervisning.

At male et
efterårsbillede
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Udstilling

Søndag den 2. september er der fernisering på en ny udstilling i
kirken. Vanen tro foregår ferniseringen efter søndagens Højmesse.
Denne gang er det tre kunstnere, der udstiller sammen. Det
drejer sig om Anette Erfurth, Dorte Hammeleff og Judith Langergaard, der alle tre i en årrække har været elever på Fyns tegne og
maleskole i Odense.
Udstillingen vil kunne ses i september og oktober.

Koncerter

Søndag den 23. september kl. 16.00 kommer der besøg af et
strygeorkester fra Musikkonservatoriet i Odense under ledelse af
Arne Balk-Møller
Torsdag den 15. november kl. 19.00 er der koncert med de
dygtige unge mennesker fra talentlinjen fra Den Kreative Skole i
Fredericia.
Lørdag den 24. november kl. 16.00 opføres Händels Messias her
i Lyng Kirke. I et samarbejde mellem organisterne Jesper Topp og
Birgitte Buur er der samlet kor og solister til en fantastisk oplevelse.
Solister: Anne Mette Balling, sopran, Rikke Lender, alt , Boris
Jensen, tenor, Thomas Krogh, bas. På cembalo Birgitte Buur og
dirigent Jesper Topp.

Hver den første mandag i måneden mødes vi i konfirmandstuen
og har god tid til samvær og samtale. Der er kaffe og brød og hver
gang er der en lille fortælling om et spændende emne.
Mandag den 3. september kl. 10.00 ved Ninna Truelsen og Vera
Lundbak. Vi har god tid til kaffen og synger sensommersange.
Mandag den 1. oktober kl. 10.00 ”Mit ophold i Sydyemen for
over 30 siden” – ved Yrsa Schwartz
Mandag den 5. november kl. 10.00 ved Bodil Sode og Annette
Steenbach. Denne gang planlægges næste år og vi synger og hygger for resten. Velkommen!

Cafe Lyng

Vi mødes hver anden torsdag i konfirmandstuen og strikker dels
til Kirkens Korshærs varmestue og til Mødrehjælpen. Kom kl. 9.30,
vi har kaffe og lidt morgenbrød. Kl. 11.30 går vi hver til sit efter et
par hyggelige timer. I de kommende måneder mødes vi: 13. september, 27. september, 11. oktober, 25. oktober, 8. november og
22. november. Velkommen, vi har plads til flere om bordet.

Strikkefællesskab

Efter en times sang og fortælling i kirken går vi på torvet og spiser
sammen.
Torsdag den 27. september og torsdag den 13. december kl.
16.30. Tilmelding til maden senest dagen før på
mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 30 63 17 77.

Højskole
syngsammen

Er du mand og er du træt af at spise din aftensmad alene? Vær
velkommen her i kirken onsdag den 19. september og onsdag
den 21. november – begge dage kl. 18.00. Der vil blive serveret
et godt måltid og der vil være god tid til snak og hyggeligt samvær. Tilmelding til maden senest en uge før til kirketjener Peter
Østergaard Christensen på mail kirketjener@lyngkirke.dk eller på
tlf. 30 35 18 68.

Spiseklub for
mænd
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Provstiets
Kirkehøjskole

Overskriften for sæsonens foredrag i Kirkehøjskolen er 1918 – Det
påvirkelige menneske – 2018.
Onsdag den 10. oktober kl. 10.15 holder højskoleforstander
Thue Kjærhus foredraget ”Sønderjylland som brobygger mellem
Tyskland og Danmark” og samme dag kl. 13.00 viser Susanne C.
Knudstorp filmen ”Testament of Youth”.
Onsdag den 14. november kl. 10.15 holder højskoleforstander Simon Axø foredraget ”Nysgerrighedens dannelseskraft” og samme
dag kl. 13.00 er det tidligere sogne- og sygehuspræst Preben Kok,
der holder foredraget ”Det påvirkelige menneske – tænker i dag
så meget, at det ikke forholder sig til den konkrete virkelighed”.
Alle foredrag finder sted i Lyng Kirke og betales ved indgangen.
To foredrag koster 80 kr., et enkelt koster 50 kr. Frokost koster
50 kr. og bestilles senest mandagen før hver højskoledag på mail
lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 30 63 17 77.
Læs mere på www.fredericia-provsti.dk under menupunktet
Aktiviteter.

Husk, der er mulighed for kirketaxa. Ring efter en taxa på tlf. 75 50 34 11
og sig du skal bruge kirketaxa til Lyng Kirke
Meld dig til kirkens elektroniske nyhedsbrev på
www.lyngkirke.dk
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Vi byder velkommen til babysalmesang på følgende onsdage kl.
10.00: 24. oktober, 31. oktober, 7. november, 21. november, 28.
november og 5. december.Babysalmesang er bevægelse, fagter,
sæbebobler, orgellyd, sang og dejligt samvær mellem baby og en
forælder. Velkommen, det koster ikke noget og når vi har været
sammen i kirken i ca. 35 minutter, går vi på torvet og drikker kaffe
sammen.

Babysalmesang

Inge Christensen kom med en ide, hun havde oplevet i en kirke
andetsteds. ”Månedens salme!”
Vi præster og organist har taget ideen til os og forpligter os hermed på disse tre salmer til gudstjenesterne:
Månedens salme i september:
nummer 808 ”Fra vest står blæsten”
Månedens salme i oktober:
nummer 868: ”Blinkende dråber fra træernes grene”
Månedens salme i november:
nummer 892: ”Troen er ikke en klippe”

Nyt:
Månedens salme!

I lighed med tidligere år arrangerer Fredericia Gospel Workshop
øveaftner med afsluttende koncert i Lyng Kirke. Øveaftnerne er:
torsdagene 27. september, 4. oktober, 11. oktober, 25. oktober
og 1. november. Alle dage kl. 19.00. Den afsluttende koncert
afholdes torsdag den 8. november kl. 20.00. Dirigent er organist
ved Sct. Michaelis Kirke Jens Ole Jespersen. Læs mere på
www.sct-michaelis.dk/fgw.
Yderligere spørgsmål om Efterårs Gospel til Finn Pedersen,
mail: finnp7000@gmail.com - mobil: 20 60 03 10

Efterårsgospel
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Sognekalender
September
Søndag den 2.		
Mandag den 3.
Mandag den 10.
Tirsdag den 11.		
Torsdag den 13.		
Tirsdag den 18.
Onsdag den 19.		
Søndag den 23.		
Onsdag den 26.
Onsdag den 26.
Torsdag den 27.
Torsdag den 27.		
Torsdag den 27.
Torsdag den 27.		

11.00		
10.00
17.00
17.00		
9.30		
17.00
18.00		
16.00		
17.00
19.00
10.00
9.30		
16.30
19.00		

Fernisering
Café Lyng
En stille stund
Menighedsrådsmøde
Strikkefællesskab
En stille stund
Spiseklub for mænd
Koncert
En stille stund
Filmaften
Kunsttur
Strikkefællesskab
Højskolesyngsammen
Fredericia Gospelworkshop øver

Oktober
Mandag den 1.
Onsdag den 3.
Torsdag den 4.
Torsdag den 4.		
Tirsdag den 9.		
Onsdag den 10.
Torsdag den 11.		
Torsdag den 11.		
Fredag den 12.
Søndag den 21.		
Torsdag den 25.		
Torsdag den 25.		
Søndag den 28.		
Tirsdag den 30.

10.00
19.30
17.00
19.00		
17.00		
10.15
9.30		
19.00		
17.00
14.30		
9.30		
19.00		
11.00		
19.00

Café Lyng
Sogneaften
En stille stund
Fredericia Gospelworkshop øver
Menighedsrådsmøde
Fredericia Provstis Kirkehøjskole
Strikkefællesskab
Fredericia Gospelworkshop øver
En stille stund
Foredrag
Strikkefællesskab
Fredericia Gospelworkshop øver
Menighedsmøde
Filmaften

November
Torsdag den 1.		
Mandag den 5.
Torsdag den 8.		
Torsdag den 8.		
Lørdag den 10.		
Tirsdag den 13.		
Onsdag den 14.
Torsdag den 15.		
Onsdag den 21.		
Torsdag den 22.		
Lørdag den 24.		
Tirsdag den 27.

19.00		
10.00
9.30		
20.00		
9.30		
17.00		
10.15
19.00		
18.00		
9.30		
16.00		
19.00

Fredericia Gospelworkshop øver
Café Lyng
Strikkefællesskab
Fredericia Gospelworkshop koncert
Maleworkshop
Menighedsrådsmøde
Fredericia Provstis Kirkehøjskole
Talentlinjekoncert
Spiseklub for mænd
Strikkefællesskab
Händels Messias
Filmaften

KFUM-spejderne Peder Griib Gruppe, Erritsø www.peder-griib.dk
Danske Sømands og Udlandskirker, Formand Aase Broch Møller tlf. 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. 20833368
Erritsø Y´s Men’s Club Bent F. Schmidt, Grønnemarken 20, tlf. 75 94 08 70, mail bfs.ras@gmail.com
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