Åh, jeg er så soltilstede
der gror marker i min hånd
jeg er ikke vild af glæde
jeg er vild af Helligånd
Iben Krogsdal

Lyng Sogns Kirkeblad

sommer 2019

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,
Tlf. 21 46 76 82
mail: organist@lyngkirke.dk
Kirketjener:
Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
mail: kirketjener@lyngkirke.dk
Sognemedhjælper:
Vakant
Deadline for næste blad er:
mandag den 29. juli
på mail lyngkirke@lyngkirke.dk
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Gudstjenesteliste

Præstens side

Juni
Lørdag den 1.

Hun stod og så på, mens mændene baksede med det store, tunge træ. Det skulle
ind i kirken og stå og det var ikke en helt nem opgave. Christen Lundbak bad hende
grinende om at tage fat, men hun nægtede leende. Hun var højgravid og måtte overlade det job til dem, der kunne magte det.
Men lige siden er det gået med at tage fat.
Først som kirketjenerafløser i den nye Lyng kirke. Der blev også tid til at hjælpe Else
Breum Knudsen med de første dåbsoplæringsbørn, der kom fra Lyng skole. Men i
begyndelsen af dette årtusinde kom der faste rammer for hendes arbejdssituation.
Kirsten Vad Knudsen blev ansat som sognemedhjælper i Lyng kirke med ansvar for
børn og unge. Og minikonfirmander kom forventningsfulde op til kirken efter skoletid. Kirsten stod i døren og tog imod dem med saft og hjemmebagte boller. Og de fik
bibelens fortællinger ind både med ord, men i høj grad også med nærhed. Og der
blev arrangeret Pusterum for familier onsdag eftermiddage. Efter en kort tjeneste i
kirken var maden klar og derefter stod Kirsten for en lille events som at male engle
eller plante påskeliljer. De helt små blev heller ikke glemt. Babysalmesang var et hit
fra begyndelsen. Sammen med Birgitte Buur blev der sunget og danset med de små
puds inde i kirken. Og i samarbejde med Anne-Marie Blak Steensig er syng-sammen
fra Højskolesangbogen med efterfølgende spisen blevet en fast tradition. Det var i
det hele taget kendetegnende, at Kirsten i et fint samarbejde med Hans Juhl satte
flotte rammer for små som store arrangementer i kirken.
Fastelavnsgudstjenesten skal heller ikke glemmes. Kirsten elsker at klæde sig ud. Og
det gør hun faktisk altid meget sjovt og herligt skørt. Man bliver lidt glad, når man
møder et menneske, der ikke er bange for at vise, at barnet stadig lever i sig.  
Kirstens hjerte banker for andre, som hun kan se, ikke har de samme stærke forudsætninger i livet som de fleste. Hendes sociale engagement er dybtfølt og det er en
af grundene til, at hun altid møder stor glæde og tillid, hvor hun kommer.
Der er masser af krudt i Kirsten. Der er ingen tvivl om, at hun har det rigtigt godt,
når kirken er fuld af mennesker og lyde, og det emmer af velvære og glæde. Men
hun ved også, at en af de store mangelvarer i vort samfund er stilheden. En stilhed,
som kan få legemet til at slappe af, uden det skal koncentrere sig om at modtage. Så
stillestunderne, som vi igennem 15 år tilbød i kirken især ved adventstid, har også
været en af Kirstens kærkomne timer.
Men nu er tiden inde for vor kirke og kulturmedarbejder til at gå andre græsgange.
Det er vemodigt, men også ok. Vemodigt, fordi vi har haft mange skønne timer og
oplevelser sammen i et respektfuldt samarbejde. Og ok, for skal Kirsten prøve noget
andet, så er det tiden nu.
Så jeg vil sige dig tak, Kirsten, for spændende, smukke og udfordrende opgaver sammen. Og tak, fordi du altid er god til at se, når vi andre har brug for hjælp. Tak for
energisk glæde og spændende ideer. Tak for godt humør og optimistisk nærvær.
Pas på dig selv og husk, at balancen mellem at give og modtage altid skal være
nogenlunde.
Kærlig hilsen Susanne Charlotte Knudstorp

10.00

Søndag den 2.
10.00
6. s.e.påske		
Søndag den 9.
10.00
Pinsedag 		
Mandag den 10. 10.30
2. pinsedag
Søndag den 16. 10.00
Trinitatis søndag
Søndag den 23. 10.00
1.s.e.trin.		
Søndag den 30. 10.00
2.s.e.trin.		
Juli
Søndag den 7.
10.00
3.s.e.trin.		
Søndag den 14. 10.00
4.s.e.trin.		
Søndag den 21. 10.00
5.s.e.trin.		
Søndag den 28. 10.00
6.s.e.trin.
August
Søndag den 4.
10.00
7.s.e.trin.		
Søndag den 11. 10.00
8.s.e.trin.
Søndag den 18. 10.00
9.s.e.trin.		
Søndag den 25. 10.00
10.s.e.trin.		

Anne-Marie Blak Steensig
Konfirmation
Anne-Marie Blak Steensig
Johs. 15,26-16,4
Susanne C. Knudstorp
Johs. 14,22-31
Fælles gudstjeneste i Kastellet
Anne-Marie Blak Steensig
Johs. 3,1-15
Susanne C. Knudstorp
Luk. 16,19-31
Anne-Marie Blak Steensig
Luk. 14,16-24
Erritsø Kirke
Luk. 15,1-10
Anne-Marie Blak Steensig
Luk. 6,36-42 Lyng Kirke
Erritsø Kirke
Luk. 5,1-11
Susanne C. Knudstorp
Matt. 5,20-26  Lyng Kirke
Erritsø Kirke
Luk. 19,1-10
Susanne C. Knudstorp
Matt. 7,15-21  Lyng Kirke
Susanne C. Knudstorp
Luk. 16,1-9
Anne-Marie Blak Steensig
Luk. 19,41-48

I perioden fra søndag den 7. juli til og med søndag den 11. august er der
gudstjeneste enten i Erritsø eller i Lyng Kirke. Det fremgår af ovenstående
hvor der er gudstjeneste en given søndag. Der kan bestilles kirkebil
på tlf. 75 50 34 11 – også til gudstjeneste i Erritsø Kirke!

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
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Månedens
salme

Juni: Nr. 806 Nu er det Åndens lyse tid, tekst af Lars Busk Sørensen, melodi af Hans Dammeyer
Juli: Nr. 807 Den lange lyse sommerdag, tekst af Lars Busk Sørensen,
melodi af Holger Lissner
August: Nr. 877 Du som er i det høje, tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen, melodi af Aksel Krogslund Olesen

Strikke
fællesskabet

Strikkefællesskabet mødes inden sommerferien torsdag den 6. juni kl.
9.30 og torsdag den 20. juni kl.9.30 Vi starter op igen torsdag den 15.
august kl. 9.30 og mødes altid torsdag i ulige uger. Vi strikker til Mødrehjælpen og Kirkens Korshærs Varmestue. Du skal bare møde op i konfirmandstuen – vi strikker, snakker, drikker kaffe og har det ret hyggeligt.

Højskole
syngsammen

Torsdag den 13. juni kl. 16.30 er der igen højskolesyngsammen med en
times fællessang og historier i kirken og efterfølgende fællesspisning på
torvet. Velkommen – vi vil gerne vide, hvor mange vi skal lave mad til, så
tilmelding til mail: lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 30 63 17 77 senest
dagen før.

Café Lyng

Nyt fra
menighedsrådet

Mandag den 3. juni tager Café Lyng på besøg i Bente Fischers smukke
have på Slotsstien 16. Man mødes kl. 10.00 i haven. Der vil være kaffe
og brød og Klaus Schouboe Berg vil fortælle om at bo og arbejde i
Grønland. Mandag den 5. august kl. 10.00 er der som vanligt Café Lyng
i konfirmandstuen. Else Riis Hansen og Birte Malmgart er ansvarlige for
programmet denne gang.
Jeg troede ikke, jeg skulle opleve dette som formand for menighedsrådet
i Lyng Kirke. Men ikke desto mindre fik jeg i starten af april måned en
besked fra Kirsten Vad Knudsen om, at hun lige skulle tale med mig.
Det var så, at hun havde søgt og fået et nyt job og dermed sagde sit job
som Kirke- og Kulturmedarbejder ved Lyng Kirke op med virkning fra 31.
juli 2019.
Mange børn og unge har gennem årene stiftet bekendtskab med kirken
via Kirsten og mange har også fundet en person, de kunne støtte sig
til i svære situationer. Flere år efter, at de har gået til minikonfirmand,
kommer de lige forbi for at sige ”Hej”. Kirsten har her netop den evne, at
møde de børn og unge netop der, hvor de er netop nu.
Menighedsrådet vil ønske Kirsten Vad Knudsen alt mulig held og lykke på
hendes vej og i de nye udfordringer, der møder hende.
Og som om det ikke var nok med én opsigelse, så har Anna Sørensen
også valgt at stoppe som kirkesanger i Lyng Kirke. Anna har gennem rigtig
mange år fyldt Lyng Kirke med sin sang i forbindelse med de kirkelige
tjenester.
Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til Anna for hendes trofaste
virke som kirkesanger og vi ønsker alt godt for Anna i fremtiden.
Menighedsrådet er i proces med at ansætte en ny Kirke- og Kulturmedarbejder til Lyng Kirke og gerne med ansættelse til august 2019.
Henning Bøgh
formand for menighedsrådet
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