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Året der gik
[KIRKERSIDEN] Redaktionen af Kirkesiden har fundet en række billeder

frem fra årets gang 2013 i de danske
menigheder i Sydslesvig.

Menigheden i Valsbøl fejrede 1. søndag i advent sin 90 års fødselsdag med festgudstjeneste og frokost. Mange var mødt
for at takke og mindes de fællesskaber, man havde oplevet i årenes løb. En lang række talere krydrede eftermiddagen
med anekdoter og hilsener. Menigheden aflagde vidnesbyrd om sin historie i sit andet festskrift ”Valsbøl danske menighed
1923-2013”, som også fortæller om det nære forhold til nabosognene Medelby, Skovlund og Store Vi.

Koncilskirken i Nikæa, hvor trosbekendelsens først to artikler blev formuleret for over 1100 år siden. I oktober drog 25 personer ni dage på en
rejse til Nordvesttyrkiet. I metropolen
Istanbul oplevede de utallige seværdigheder. Turen gik også til bl.a. Bursa, Troja og Edirne. Særligt de gamle
kristne kirker men også de mægtige
moskeer og de antikke efterladenskaber gjorde indtryk.

Afsløring af Bjørn Nørgaards kunst i Helligåndskirken 1. søndag i advent. Menighedsrådsformand Annemette Anker Jakobsen og Amalie Dandanell Ørsted afslører.

Fra Thomas Hougesens præsteordinering i Helligåndskirken i Flensborg.

Fra et kursus på Teologisk Pædagogisk
Center i Løgumkloster 15.-16. november. Tema var spiritualitet og åndelig
dannelse - nye fromhedsformer i en
luthersk folkekirke. Kursusleder var
præst og retræteleder Peter Ruge.
Hospitsgudstjeneste i Ansgar Kirke. Dr. Ewald t.v. fra Flensborg-hospitset får
overrakt indtægten fra en velgørenhedskoncert på 817 euro af Rainer Porsch i
m. fra Häppi Singers og pastor Preben K. Mogensen t.h.

Til stede var bl.a. kunstneren Bjørn Nørgaard t.h., provst Viggo Jacobsen t.v. og
generalkonsul Henrik Becker-Christensen i m.
En dejlig sommerdag blev Randy og
Mario Olesch viet af pastor Ea Dal fra
Sct. Hans Menighed i Randys forældres have. Organist Ture Pejtersen
spillede klaver til salmerne; gæsterne
sad på bænke neden for terrassen,
hvor vielsen foregik. De danske biskopper har givet tilladelse til udendørs vielser i en prøveperiode på to
år; denne vielse kunne bekræfte, at
det er en god mulighed.

Den ny biskop i Haderslev stift Marianne Christiansen og Jacob Ørsted fra Helligåndskirken i Flensborg som en af kandidaterne ved valget.

Den 1. juni blev Henriette Gosvig Knudsen - her sammen med provst Viggo Jacobsen - ny præst i Læk. Hun afløste Jørgen Holm, der tiltrådte en stilling som
sømandspræst i Göteborg.

Afsked og ordination. De danske menigheder i Sydslesvig og afsked med
biskop Niels Henrik Arendt t.v. ved en
festgudstjeneste den 17. februar. Her
var samtidig ordination af den nye
præst for Lyksborg og Omegn danske
menighed, Ruben Fønsbo t.h.

Biskop Marianne Christiansens første visitats i Sydslesvig, der fandt sted i Ansgar
kirke, her fotograferet sammen med pastor Preben K. Mogensen.

