Lyng Sogns Kirkeblad
forår 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:
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 28. januar
og stof sendes til:
lyngkirke@lyngkirke.dk
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Marts							
Søndag den 3.		
10.00
Fastelavnssøndag Matt 3,13-17
Søndag den 10.		
10.00
1.s.i fasten Matt. 4,1-11		
Søndag den 17.		
10.00
2.s.i fasten Matt. 15,21-18
Søndag den 24.		
10.00
3.s.i fasten Luk 11,14-28
Søndag den 31.		
10.00
Midfaste Johs. 6,1-15

Susanne C. Knudstorp
Anne-Marie Blak Steensig
Sogneindsamling
Susanne C. Knudstorp
Fernisering
Susanne C. Knudstorp
Anne-Marie Blak Steensig

April
Søndag den 7.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
Mariæ bebudelse Luk 1,26-38		
Søndag den 14.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
Palmesøndag Matt 21,1-9
Torsdag den 18.
10.00 Susanne C. Knudstorp
Skærtorsdag Matt. 26,17-30
Fredag den 19.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
Langfredag Matt 27,31-56
Søndag den 21.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
Påskedag Mark. 16,1-8
Mandag den 22.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
2. påskedag Luk. 24,13-35
Søndag den 28.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
1.s.e.påske Johs. 20,19-31
Musikgudstjeneste

Maj
Søndag den 5.		
10.00
2.s.e.påske Johs. 10,11-16
Søndag den 12.		
10.00
3.s.e.påske Johs. 16,16-22
Fredag den 17.		
10.00
Bededag Matt. 3,1-10
Søndag den 19.		
10.00
4.s.e.påske Johs. 16,5-15
Søndag den 26.		
10.00
5.s.e.påske Johs. 16,23b-28
Torsdag den 30.
9.30
Kr. Himmelfartsdag
11.30

Kirkens præster
og konfirmander
Susanne C. Knudstorp
Fernisering
Anne-Marie Blak Steensig
Susanne C. Knudstorp
Susanne C. Knudstorp
Susanne C. Knudstorp
Konfirmation

Præstens side
Så er det i dette kirkeblad, vi bringer navnene på de kommende konfirmander. De dejlige unge mennesker, som er kommet i Lyng kirke et stykke tid nu.
Søde, eftertænksomme, nysgerrige – og til tider MEGET snakkende. Noget
lignende os selv, da vi var i samme alder. Jeg husker også episoder, hvor der
var noget, der var meget vigtigt at få sagt til veninden – også selv om det
var midt i matematiktimen. Det kunne ikke vente til frikvarteret. Jeg husker
også fniseture, hvor det var helt umuligt at stoppe igen. Så der er vist intet
nyt under solen.
Forleden stødte jeg så på et citat om ungdommen. Det lyder sådan her:
”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter
autoritet. Har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle
arbejde. De unge rejser sig ikke op, når ældre kommer ind i et værelse. Den
modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved bordet,
lægger benene over kors og tyranniserer lærerne”.
Hånden på hjertet – et og andet kan vi nok genkende. Fra konfirmander
og andre unge – og fra os selv, da vi var i den alder. Det slående er bare, at
det her citat slet ikke er skrevet om nutidens unge. Det menes at stamme
tilbage fra perioden omkring Sokrates – ca. 470 f.Kr. til 399 f.Kr.
Det siger noget om, at indgangen til voksenlivet til alle tider har været en
famlende og svær tid. En sårbar tid. En tid med små oprør, hvor de unge
prøver at finde ud af, hvem de er, og hvad de gerne vil stå for. En tid, hvor de
søger at få fodfæste på et par endnu ikke voksne ben. En tid med udfordringer og en tid, hvor de i særlig grad har brug for opbakning, modspil og
skulderklap fra familie og venner. Og ikke mindst bekræftelse. Bekræftelse
fra deres nære i, at de er gode nok – også når de bøvler med noget, og når
de synes, at alle andre lykkes meget bedre, er kønnere og smartere. Eller
når de dummer sig.
Det er dejligt at blive bekræftet i, at vi er holdt af – også af Gud. For konfirmationen er en bekræftelse. Det er en bekræftelse af dåbens løfte og gave
– af Guds kærlighed. En kærlighed som ikke afhænger af, hvor godt vi lykkes
med tingene – men som rækkes os som en gave. Ikke bare i ungdommen,
men livet igennem. Det er da gode ord at gå forårets højtider og festdage i
møde på.
Anne-Marie Blak Steensig.

Juni
Lørdag den 1.		
10.00
				

Anne-Marie Blak Steensig
Konfirmation
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Dåbstræ

Sognemøde

Sogneindsamling
Hjælp med at gøre
verden klimaklar
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Menighedsrådet og personalet ved Lyng Kirke har gennem længere tid arbejdet med at få et dåbstræ til kirken. Hensigten med
dåbstræet, som tænkes placeret i kirken nær døbefonten, er at
der efter en dåb vil blive hængt et blad af glas op på træet med
barnets navn. Efter et år vil de enkelte blade blive taget af træet
igen for at blive overleveret til forældrene. Træet visualiserer de
nye medlemmer af kirken.
Tegningen af dåbstræet, som det kommer til at se ud, er fremkommet ved et samarbejde mellem Lyng Kirke og Designskolen i
Kolding og kan ses på forsiden af kirkebladet. De samlede udgifter
til at udvikle og producere dåbstræet er beregnet til 100.000 kr.
alt inklusive. Menighedsrådet vil selv, ved en række tiltag, dække
en del af de samlede udgifter, men der bliver behov for støtte fra
mange sider for at kunne realisere projektet. Vi vil derfor opfordre alle i sognet, der måtte have lyst til det, til at give et bidrag til
vores spændende projekt. Alle bidrag modtages med glæde. Man
kan benytte Lyng Kirkes MobilePay, som har nr. 60538. På forhånd
tusind tak for ethvert bidrag
Menighedsrådet
PiP – Political is Personal! Foredrag ved Sarah Arnd Linder onsdag
den 6. marts kl. 19.30
PiP er et initiativ som blev påbegyndt i 2015 som et blandt andre
forsøg på at klarlægge, hvordan konflikten i Israel har påvirket
israelske, jødiske og palæstinensiske kvinder.
Sarah Linder er dansk jøde, som har boet i flere år i Israel. Hun har
interesseret sig for konflikten og fredsorganisationerne i Israel og
har via initiativet PiP interviewet over 70 kvinder indtil videre for
at belyse dette emne, som hun denne aften vil fortælle os om.
Det bliver en aften, hvor kvinderne i det konfliktramte land får en
røst. Der er gratis entré, kaffen koster 20 kr.
I Lyng Sogn deltager vi atter i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.
Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe
flyrejsen – men hvor meget forskel kan du egentlig gøre ene mand
eller kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, når
vi gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser.
Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til
de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som
rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke
nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man
mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler
vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op. Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at
821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Som
indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje,
der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle
ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er
med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke
alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen
om verdens nok vigtigste sag. I Lyng Kirke samler vi ind fra kl. 11.
En rute tager mellem 1 og 3 timer. Meld dig til indsamlingsleder
Kirsten Vad Knudsen mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 30
63 17 77. Der vil være en let frokost til indsamlerne før afgang og
varm kaffe og boller når man kommer tilbage.
Café Lyng er tid til kaffe og hyggeligt samvær og også tid til gode
fortællinger. Alle er velkomne den første mandag hver måned.
Mandag den 4. marts kl. 10.00: Fortælling om en spændende
studietur til Ghana med 2.g fra Middelfart Gymnasium. Julie Bertelsen vil fortælle om og vise billeder fra en spændende tur.
Mandag den 1. april kl. 10.00: ”Lidt om årstiden – O, april! En dejlig måned!” ved Bodil Sode og Susanne Charlotte Knudstorp
Mandag den 6. maj kl. 10.00: ”Min søde svigermors livshistorie”
ved Yrsa Schwartz
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00
Denne fine franske film skildrer en piges opdagelse af, hvor anderledes end forventet et andet menneske kan indrette sig, selvom
omverdenen tror noget andet. Det er langtfra altid rammende,
den måde vi sætter hinanden i bås på.
Susanne Charlotte Knudstorp

Cafe Lyng

Filmaftner
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Højskole
syngsammen

Velkommen til en times sang og fortælling i kirken og efterfølgende et måltid mad på torvet. Maden koster 25 kr. Tilmelding til
maden senest dagen før på mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller på
tlf. 30 63 17 77.

Strikkefællesskabet

Vi mødes hver torsdag i ulige uger i konfirmandstuen og strikker
til Mødrehjælpen og til Kirkens Korshær. Der er plads til flere om
bordet til et par hyggelige timer i godt selskab. Vi mødes kl. 9.30
og går hver til sit kl. 11.30. I de kommende måneder mødes vi:
14. marts, 28. marts, 11. april, 25. april, 9. maj og 23. maj.

Spisning
for mænd

Velkommen til alle mænd, der gerne vil spise et godt måltid mad
og have tid til en hyggelig snak med andre mænd. Onsdag den
27. marts kl. 18.00 er bordet dækket og maden lavet og i løbet
af aftenen vil Carl Erik Refshauge fortælle om sit arbejdsliv som
politimand. Onsdag den 22. maj kl. 18.00 er der udflugt til Politimuseet i Kolding. Tilmelding til begge aftner til kirketjener Peter
Østergaard Christensen på tlf. 30 35 18 68 eller på mail kirketjener@lyngkirke.dk

25 års jubilæum

Lyng Kirke fylder 25 år og i den anledning er menighedsrådet
og personalet i fuld gang med at planlægge et flot program for
dagene fredag d. 29. november, lørdag d. 30. november og
søndag d. 1. december.
Der er blandt andet besluttet, at der i november og december
2019 skal udstilles billeder fra kirkens historie.
Hvis du ligger inde med et billede af Lyng kirke (indefra eller
udefra, fra en aktivitet eller en begivenhed), der vil kunne bruges
og som du vil låne ud til udstillingen, vil vi meget gerne modtage
det. Skriv til os på mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller ring på
tlf. 30 63 17 77 og lav en aftale om at komme op med et billede.
Menighedsrådet finansierer en indramning, der beskytter billedet.
Jubilæumsudvalget ved Lyng kirke

Udstillinger

6

I den kommende periode er der følgende udstillinger i lokalerne
i Lyng Kirke. Velkommen til at komme forbi og se flot kunst hver
dag mellem 9 og 15.
I marts og april udstiller Marion Strandgaard fra Nørre Aaby. Der
er fernisering på udstillingen søndag d. 17. marts efter gudstjenesten. Marion Strandgaard skriver: ”Jeg arbejder med komposition, former og farver, dels i en impressionistisk udtryksform,

Marion Strandgaard

Kirsten Bak

som kommer til udtryk i mine blomsterbilleder og landskabsbilleder. Jeg er altid søgende og eksperimenterende i mit arbejde og
derfor er det også blevet til abstrakte billeder, kollager, stilleben
og portrætter og i den senere tid også til grafisk arbejde”
I maj og juni udstiller Kirsten Bak fra Fredericia. Der er fernisering
på denne udstilling søndag d. 12. maj efter gudstjenesten. Kirsten
Bak skriver om sig selv og sin kunst: ”Jeg er autodidakt kunstner.
Debuterede i 1987, efter min uddannelse som billedkunstlærer
fra Kolding Lærerseminarium.
Fortsatte selv som underviser i akvarel og tegning i ca.10 år. Har
siden haft en lang række udstillinger, alene eller sammen med
grupper - på gallerier, kunstforeninger, institutioner. I mit arbejde
er jeg eksperimenterende, jeg maler mest akrylmaleri, og bruger
forskellige teknikker og motiver.”
Velkommen til alle mænd, der gerne vil spise et godt måltid mad
og have tid til en hyggelig snak med andre mænd. Onsdag den 27.
marts kl. 18.00 er bordet dækket og maden lavet (maden koster
50 kr.) og i løbet af aftenen vil Carl Erik Refshauge fortælle om sit
arbejdsliv som politimand. Onsdag den 22. maj er der udflugt til
Politimuseet i Kolding. Afgang kl. 18.15 fra Lyng Kirke i private
biler. Entré og kaffe/kage på Politimuseet koster 50 kr. (Ingen
spisning i kirken denne aften)
Tilmelding til begge aftner til kirketjener Peter Østergaard Christensen på tlf. 30 35 18 68 eller på mail kirketjener@lyngkirke.dk .
Tilmelding til spisning senest dagen før og til udflugten senest den
15. maj.

Spisefællesskab
for mænd
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Koncerter

Feriedage i
Løgumkloster

Sogneudflugt
8

Lørdag d. 23. marts afholdes der korstævne i Lyng Kirke af Forum
For Rytme i Kirken. Børnekor mødes og øver i nogle timer før der
afholdes en lille koncert for at vise hvad der er blevet lært i løbet
af dagen. Koncerten finder sted kl. 15.00.
Søndag d. 24. marts kl. 14.30 fortæller salmedigteren og præsten
Steen Kaalø om sine salmer. Steen Kaalø har skrevet mange flotte
salmer og er repræsenteret i flere sang og salmebøger. Han har
blandt andet skrevet salmen Du kom til vor runde jord. Velkommen til en spændende eftermiddag, hvor der også er tid til at
drikke kaffe.
Søndag d. 28. april kl. 10.00 er der musikgudstjeneste. Lyng kirkes
kor, korleder Kirstine Ravn, organist Birgitte Buur og sognepræst
Susanne C. Knudstorp medvirker.
Søndag d. 12. maj kl. 16.00 er der koncert med Willy Egmoses
jazz-trio, Willys Jeep. Kirkerummet fyldes af lækker lyd og svingende toner, når jazz-trioen slår sig løs.
Gratis entre til koncerterne.
Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium 18. –
21. juni 2019
Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium også i sommeren
2019 nogle spændende og afslappende feriedage med foredrag,
fællessang, udflugt og hyggeligt samvær. Turen tilrettelægges af
refugiet i samarbejde med lokale turledere.
Programmet lægges frem i kirken og kan også ses på Løgumkloster Refugiums hjemmeside.
Pris og indhold vil fremgå af programmet, hvori der også oplyses,
hvordan du tilmelder dig.
I prisen er inkluderet bustransport fra Middelfart, Erritsø, Fredericia og Taulov. Turlederne følger med i bussen på både ud- og
hjemtur. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
turlederne. Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 29 29 41 01, Astrid Rahbek,
Taulov, tlf. 29 76 15 04
Sogneudflugten går i år til Tirpitz ved Blåvand onsdag d. 8. maj.
Tirpitz museum er en forsvarsstilling fra Anden Verdenskrig bestående af to bunkere, som var en del af Nordatlantvolden, som den
tyske besættelsesmagt opførte langs Nordsøens kyster og som nu

ligger begravet i sandet. Museet omfatter også Den Skjulte Vestkyst med 20.000 års vestkysthistorie med gribende fortællinger og
Havets guld-rav!
Når vi ankommer får vi en halv times introduktion i bussen, hvorefter vi får udleveret en audioguide og et armbånd. Så bliver vi
ført ind på museet og så går man rundt på egen hånd ved hjælp af
sin audioguide og ser det man har lyst til. Museet er handicapvenligt. Når vi har gået rundt et par timer, går turen videre til Esbjerg,
hvor vi indtager middagen på Den Røde Okse.
Efter middagen er der en kort køretur til Zions Kirke, hvor vi ser
kirken og drikker en kop kaffe, inden turen går hjemad.
Bemærk: afgang fra Lyng Kirke kl. 8.30 – og kun fra Lyng Kirke.
Hjemkomst ca. kl. 18.00. Turen koster 250 kr. pr. person. Man
kan betale via MobilePay.
Tilmelding til Lyng Kirke på tlf. 30 63 17 77 fra onsdag d. 24. april
kl. 9.00. Billetter sælges efter ”først til mølle” princippet.
Har du gået med tanker om at blive døbt, men ikke rigtig har fundet tid og lejlighed til dette, så er muligheden her måske?
Fredag d. 24. maj mellem klokken 15.00 og 20.00 vil der stå en
præst i Trinitatis kirke og tage imod dig.
Har du dansk cpr.nummer vil du kunne blive døbt.

Drop-In-Dåb
i Fredericia

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

9

Konfirmation 2019

Konfirmation 2019

Konfirmation torsdag d. 30. maj kl. 9.30
ved Susanne Charlotte Knudstorp

Konfirmation torsdag d. 30. maj kl. 11.30
ved Susanne Charlotte Knudstorp

Konfirmation lørdag d. 1. juni kl. 10.00
ved Anne-Marie Blak Steensig

Alberte Augustinus Friismose Jensen
Anders Holm Olesen
Anna Madsby Rohde
Anna Lykke Vangsgaard
Cecilia Gade Christensen
Christian Malling Hemmsen
Christian Wolff Lundholt
Dicte Aarup Schmoldt
Hannah Gaarde Pihl
Kasper Møller Larsen
Mads Midskov Brynaa
Maja Guttenberg Garsteen
Marie Schultz Pharao
Morten Middelbo
Oliver Martin Axø
Oliver Adam Sommer
Rasmus Skjellerup
Selma Mary Breinholdt Lübbert
Signe Stoklund Østermark
Sofie Pedersen
Tobias Hammer Laursen
Victor Skovby Lund

Amalie Tomasi Bomme
Andreas Marsay Dal
Bianca Westdorf Blicher Jensen
Emil Lehm Jensen
Emily Peacock
Frederik Christian Ingermand Graversen
Frederik Højgaard Knudsen
Frederikke Vangsgaard
Helena Føns Lundsgaard
Josefine Højmark Schwabe
Magnus Moth Baun-Nielsen
Melissa Westdorf Blicher Jensen
Nanna Høstgaard Hinnerup Bruun
Noah Deleuran Jensen
Oliver Kiilerich Nygaard
Olivia Brendstrup Christensen
Otto Hunter Seeberg
Sofie Winther Bertelsen
Valther Larsen
Victor Kuhnel Christensen

Carl Skovgaard Jensen
Joachim Jacques Honoré
Julius Nielsen
Mads Kruuse Wrist Ørts
Phillip Bugge Kramer
Tobias Lemann Nielsen
Emily Pelcha-Hansen
Helena Møller
Laura Stensgaard Brøgger
Laura Prytz Hansen
Marie Lundberg Hviid
Maria Raadahl Thode Jensen
Marie Schwartz
Mathilde Skovgaard Staal
Michelle Berg
Nicole Berg
Thea Lise Dyhrberg
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Vi får besøg af
Tommerup
Efterskole

Mandag den 8. april kl. 19.00 kommer Tommerup Efterskole på
besøg i Lyng Kirke med en stor flok musikalske unge mennesker,
en masse musik og teater og ikke mindst masser af engagement
og glæde. Hvert år laver de unge mennesker på dramalinjen en
forestilling, som de tager rundt i landet med. I år er den gennemgående musik af TV2. Velkommen til en god time med gang i den!
Gratis entré.

Opfordring til
bedsteforældre

Tag dine børn og børnebørn med op i Lyng kirke til en stjernestund i Mariæ bebudelsestegn. Lørdag d. 6. april kl. 14.30.
Døvepræst Christina Elisabeth Ebbesen vil ved hjælp af billeder
hun selv har tegnet, fortælle den forunderlige fortælling om den
unge pige Maria, der får besøg af englen Gabriel.
Vi slutter af på Torvet med saft/te/kaffe og kage.
Lad os mødes en herlig lørdag!
Anne-Marie Blak Steensig og Susanne Charlotte Knudstorp

