Lyng Sogns Kirkeblad
vinter 2018 -19

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

2

December
Søndag den 2.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
1.s.i advent		
Matt. 21,1-9
			
20.00 Keltisk inspireret gudstj.
Søndag den 9.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
2.s.i advent		
Luk. 21,25-36				
			
Musikgudstjeneste
Søndag den 16.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
3.s.i advent		
Matt. 11,2-10
Søndag den 23.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
4.s.i advent		
Joh. 1,19-28			
Mandag den 24.		
13.00 Anne-Marie Blak Steensig
			14.30 Susanne C. Knudstorp
			16.00 Susanne C. Knudstorp
Juleaften		
Luk. 2,1-14
Tirsdag den 25.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
Juledag			
Luk. 2,1-14
Onsdag den 26.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
2. juledag		
Matt. 23,34-39
Søndag den 30.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
Julesøndag 		
Luk. 2,25-40				
			Med boller og kaffe på torvet
Januar
Tirsdag den 1. 		
16.00 Susanne C. Knudstorp
			Vi ønsker godt nytår efter gudstj.
Nytårsdag		
Luk. 2,21
Søndag den 6. 		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
				
Reception efter gudstj.
H3ksøndag		
Matt. 2,1-12
Søndag den 13.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
1.s.e.h3k		
Luk. 2,41-52
Søndag den 20.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
2.s.e.h3k		
Joh. 2,1-11
Søndag den 27.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
3.s.e.h3k 		
Matt. 8,1-13
Februar
Lørdag den 2.		
14.30 Kirke for 3 generationer
				
Ved Kirkens præster
Søndag den 3. 		
10.00 Susanne C. Knudstorp
4.s.e.h3k		
Matt. 8,23-27			
Søndag den 10.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
s.s.e.h3k		
Matt. 17,1-9			
Søndag den 17.		
10.00 Anne-Marie Blak Steensig
Septuagesima		
Matt. 20,1-16			
Søndag den 24.		
10.00 Susanne C. Knudstorp
Seksagesima		
Mark. 4,1-20

Præstens side
Der prædikes hver søndag fra landets folkekirker.
Men fra forskellige prædikestole!
Præster har gennem ugen arbejdet med tekster og stiller sig op på kirkens
prædikestol for at udlægge søndagens ord for menigheden. Det lyder enkelt
og ligetil – men det er det ikke.
For en prædikestol er ikke blot en prædikestol. Kommer man ind i gamle
kirkerum, hvor inventaret er fra 1600-tallet, så er prædikestolen ofte et stort
skrummel af en kasse, højt hævet over menigheden. Det svarede godt til,
at præsten var sognets autoritet. Det var ham, der kunne læse og skrive.
Og han kunne hjælpe med gode råd, ikke kun når det gjaldt eksistentielle
problemer, men også når høsten skulle i hus og andre gode råd inden for
arbejde og drift.
Sådan er det ikke i dag. Alle kan læse og skrive og alle kan opsøge kompetente personer eller gå på nettet for at finde svar og gode råd. Præstens
rolle er i samfundet blevet mere den person, der kan, ja magter at sætte sig
ved siden af det menneske, som ikke kan finde ud af sit liv. Præsten italesætter sin tro på Guds søn og kan derved give håbsbilleder ind i umiddelbare håbløse situationer.
Det kræver en anden slags prædikestol. Nu er der ikke behov for den ophævede kasse, hvor præsten både kan skue ud og ned over hele sin menighed
for at føre dem på rette vej. Nu er præsten placeret på samme niveau som
menigheden. Hun er blevet et trosvidne, der både hører menighedens mange stemmer og sætter dem ind i et større puslespil, så håbet og troen på
Guds hjælp kan lyse i mørket. Prædikestolen i Lyng kirke var fra begyndelsen
placeret helt nede på jorden og stod meget åbent. Det var arkitekternes ide,
at prædikestolen skulle signalere, at en prædiken er en udlægning blandt
ligesindede. Præsten er kaldet af menigheden, men står ikke over menigheden. Det er interessant, at Inger og Johannes Exner allerede i 1994 lod en
sådan tanke sætte sig konkret igennem via udformningen af stolen.
Lyng kirkes prædikestol ser ikke mere helt ud, som den var tiltænkt. Den
blev ændret kort tid efter indvielsen i 1994. Den blev hævet 10-15 centimeter; fornuftigt nok, det er lettere at høre på en person, når man kan se
vedkommende og der blev sat plader på siderne, så den ikke mere var gennemsigtig.
Prædikestolens udformning gør noget ved prædikanten. Om vi vil det eller
ej, bliver vi motiveret til at tale mere autoritativt, når vi står højt hævet over
menigheden. Hvorimod bliver vore prædikener mere ydmyge, når vi placeres nærmere menigheden.
Er man i Lyng sogn bevidst om dette? Måske!
Susanne Charlotte Knudstorp
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Julekoncerter

Månedens salme

December 2018 ”Korte dage i december”.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. Musik: Birgitte Buur
Januar 2019: Nr. 720: ”Som året går”.
Tekst: Ole Sarvig. Musik: Birgitte Buur
Februar 2019: Nr. 872: ”Vi synger for dig”.
Tekst: Sten Kaalø. Musik: Erling Lindgren

Keltisk
gudstjeneste

”Opstandne Kristus, når lysene skinner i aftenens mørke, lad din
Ånd lyse i vore hjerter; tænd i os en gnist af din kærlighed”.
Sådan indledes den meditative lysgudstjeneste, søndag den 2.
december kl. 19.30. Med bøn, læsninger, lystænding, salmer og
sange, flere sekvenser af stilhed og meditativ musik for fløjte og
klaver giver gudstjenesten rum til fordybelse og ro. En anderledes
optakt til julemåneden. Medvirkende er musikerne Birgit Sofia
Kjær, fløjte og Birgitte Hyldgaard Rathje, klaver, som også leder
gudstjenesten.

Invitation

Sognepræst Anne-Marie Blak Steensig fylder 60 år. I den anledning vil menighedsrådet gerne invitere til reception efter gudstjenesten søndag den 6. januar. Vi håber mange fra menigheden vil
være med til at fejre Anne-Marie. Af hensyn til traktementet vil vi
gerne vide hvor mange der kommer: tilmelding til mail lyngkirke@
lyngkirke.dk eller på telefon 30631777 senest den 3. januar

Højskole
syngsammen

4

Tirsdag den 4. december kl. 19.30
Gauerslund Gospelkor glæder sig til at give en pragtfuld julekoncert med blanding af traditionelle julemelodier tilsat gospelkrydderier samt moderne kendte sange i to, tre og firstemmige
arrangementer.
Onsdag den 12. december kl. 19.30
Koncert med Snoghøjkoret
Søndag den 9. december kl. 10.00. Musikgudstjeneste, hvor
kirkens kor medvirker, liturg Susanne C. Knudstorp

Torsdag den 13. december kl. 16.30 og torsdag den 7. februar
kl. 16.30 byder vi velkommen til fællessang og en god historie i
kirken og efterfølgende til fællesspisning på torvet. Tilmelding til
maden senest dagen før til
lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 21 28 86 21

Tirsdag den 18. december kl. 10.00:
julegudstjeneste for de 0-3 årige
Onsdag den 19. december kl. 10.00:
julegudstjeneste for de 3-6 årige

Jul for de små

Søndag den 30. december kl. 10.00 er der højmesse ved AnneMarie Blak Steensig. Efter gudstjenesten er der mulighed for at
spise sen morgenmad sammen på torvet. Velkommen

Julesøndag

Tirsdag den 1. januar kl. 16.00 ringer klokkerne til den traditionsrige nytårsgudstjeneste. Susanne Knudstorp er prædikant denne
søndag og efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med
et glas bobler på torvet.

Nytår

Under temaet forskellige livsbetingelser vil jeg dette forår vise
film, som ikke er (så) tunge, men alligevel tager afsæt i livsbetingelser, som er særlige.
Torsdag den 24. januar kl. 19.00
Jeg begynder med en humoristisk, varm og tankevækkende fransk
film om en teenager, hvis far, mor og bror er døve – det er hun
ikke.
Onsdag den 27. februar kl. 19.00:
Filmatiseringen af romanen: ”Mig før dig” holder godt fast i den
varme beskrivelse af en ung kvindes følelser for en handikappet
mand.
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00:
Jeg vil afslutte med en skøn beskrivelse af en piges opdagelse af,
hvor anderledes end forventet et andet menneske kan indrette
sig, selvom omverdenen tror noget andet.
Susanne C. Knudstorp

Filmaftner

Er du mand og har du lyst til at spise din aftensmad med andre
mænd? Så kom op i kirken onsdag den 30. januar kl. 18.00. Maden er lavet og stemningen er god. Tilmelding til
kirketjener@lyngkirke.dk eller på tlf. 28 12 71 86 senest dagen før.

Spisefællesskab
for mænd

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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For hele familien

Fredericia Provstis
Kirkehøjskole

Fredag den 11. januar kl. 16.00 inviterer kirkerne i Fredericia til
den traditionsrige Hellig Tre Kongers vandring fra Trinitatis Kirke.
Vi går ad volden gennem byen til Michaelis Kirke og slutter med
familiegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke kl. 17.00 og suppe i
Michaelisgården.
Onsdag den 16. januar kl. 10.15 ”Emma Gad – Om takt og tone og moderne dannelse” ved Maria Hellebjerg. I flere årtier gjorde
alle nar ad ideen om dannelse og god tone. Så slog dårlig dannelse og dårlig tone igennem, og i dag er vi møjsommeligt ved at
rekonstruere formalia, så virkelighed såvel som Sociale Medier
(SoMe-typisk!) kan blive rare steder at færdes...
Onsdag den 16. januar kl. 13.00 ”Broen til det andet menneske”
ved Per Schultz Jørgensen, psykolog, professor i socialpsykologi,
forsker i sociale relationer og forfatter til en lang række bøger
bl.a. “ Broen til det andet menneske”. ”Det er i mødet med
andre mennesker, at vi bliver anerkendt og bekræftet i, hvem vi
er. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan vi udvikler og styrker
relationerne, ellers risikerer vi at efterlade hinanden ensomme
midt i den store flok” siger Per Schultz Jørgensen. ”Vi er frie til
at skabe en forbundethed, jeg kalder det at gå over broen til et
andet menneske, og det er vigtigere i dag end nogensinde, fordi
vi lever i en meget individualiseret verden”
Praktiske oplysninger; Alle foredrag finder sted i Lyng kirke og betales ved indgangen. Pris to foredrag: 80,00 kr. Et foredrag: 50,00
kr. Frokost: 50,00 kr. Tilmelding til frokost senest mandag forud
for hver højskoledag på mail Lyngkirke@lyngkirke.dk eller Lyng
kirkes mobiltelefon: 3063 1777. Der er mulighed for kirketaxa til
kirkehøjskolen. Ved bestilling gøres opmærksom på, at regningen
sendes til Provstiets Kirkehøjskole, Fredericia Provsti.
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Lørdag den 26. januar byder vi endnu engang velkommen til en
spændende dag med foredrag og musik – og tid til samtale og
hyggeligt samvær.
Kl. 9.30 er der nybagte boller og kaffe til alle og kl. 10.00 går
koncertforedraget i gang. Denne gang har vi inviteret Nis BankMikkelsen, som vil holde koncertforedraget Jobs Bog. Det er den
bibelske fortælling om Job omskrevet af den østrigske forfatter
Joseph Roth i 1930. En antihelt i familie med Woody Allen m.m.
fortalt ind i klezmermusikkens toneunivers af Jens Schou på klarinet, Nis Bank-Mikkelsen som oplæser og Anders Singh Vesterdahl på harmonika.
Kl. 11.30 synger vi fællessang og kl. 12.00 er der frokost for
tilmeldte.
Kl. 13.00 er der koncert med Esther Brohus.
Hvis man ønsker frokost er der tilmelding til denne på mail lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf. 30631777 senest onsdag den 23.
januar. Det koster 150 kr. at deltage hele dagen, inkl. frokost. Det
koster 100 kr. for et enkelt foredrag/koncert inkl. frokost og det
koster 75 kr. at deltage kun i et enkelt foredrag/koncert.

Lyng Kirkes
højskoledag

Mandag den 5. december kl.10-12:
Elisabeth Ravn fortæller om sin bedstefars deltagelse i
1. verdenskrig
Mandag den 7. januar kl. 10-12:
Lissi Rasmussen fortæller om ”Mine adoptivbørns rejse”.
Mandag den 4. februar kl. 10-12:
Else Riis Hansen fortæller om kyndelmisse.

Cafe Lyng

Vi mødes hver anden torsdag i konfirmandstuen og strikker til
Kirkens Korshær og til Mødrehjælpen – og til os selv, når det
passer. Vi mødes den 6. december, den 10. og den 24. januar og
den 7. og 21. februar. Alle er meget velkomne!

Strikkefællesskabet

Der er for tiden en særudstilling af kunstneren og keramikeren
Jais Nielsen (1885-1961). Hans værker er bl.a. inspireret af antikkens og bibelens store fortællinger. Vi mødes uden for Keramikmuseet Clay (Det gamle Grimmerhus) i Middelfart søndag den
13. januar 2019 kl. 14.00. Vi vil se udstillingen og der vil være tid
til en kop kaffe/te i den smukke café efterfølgende. Kirken betaler entré. Tilmelding til Susanne Knudstorp; mobil: 30540304

En søndag
eftermiddag på
Clay
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Opfordring til
bedsteforældre

Tag dine børn og børnebørn med op i Lyng kirke til en stjernestund i De hellige tre Kongers tid
Lørdag den 2. februar kl. 14.30 inviterer vi til en familiegudstjeneste.
Der vil være fortælling om de hellige tre konger.
Alle får mulighed for at tænde et lys og souschef for Fredericia
Dagblad og Elbobladet Marianne Husted vil fortælle om en stjernestund i sit liv. Vi slutter af på Torvet med saft/kaffe/te og kage.
Lad os mødes en herlig lørdag!
Anne-Marie Blak Steensig og Susanne C. Knudstorp

Babysalmesang

Nyt hold starter onsdag den 23. januar kl. 10.00. Vi glæder os til
at se babyer og deres mødre/fædre til en dejlig oplevelse med
salmer, orgel, sæbebobler, fagter og bevægelse. Evt. spørgsmål til
sognemedhjælper Kirsten Vad Knudsen på
mail sognemedhj@lyngkirke.dk eller på tlf. 21 28 86 21

Koncert

Søndag den 24. februar kl. 16.00: Den Danske Salmeduo.
Christian Vuust, saxofon og klarinet og Hans Esbjerg, klaver.
Den Danske Salmeduo tager lytteren med på en rejse gennem
århundreders kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske
folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende
improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed.
Gratis entré til koncerten

Udstilling

I januar og februar udstiller Louise Sellebjerg sine rustikke og
abstrakte malerier i flotte farver her i kirken. Louise Sellebjerg
skriver om sine malerier: ”Billedkunst skal for mig laves med følelser og sjæl. Derfor er hvert enkelt strøg på mine værker ej heller
tilfældige ligesom intet i livet ej er tilfældigt. Hvert maleri fortæller sin egen unikke historie. En historie, der er forskellig om det er
dig eller mig, der anskuer maleriet. Vi danner begge maleriets historie ud fra den bagage, vi hver især bærer med os gennem livet.
Ud fra de følelser, tanker, oplevelser, sanseindtryk og stemninger,
der bevæger sig i vores liv. Læs mere på www.louisesellebjerg.dk.
Søndag den 13. januar efter gudstjenesten vil der være en kort
introduktion til udstillingen.
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