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Efterår og verden er af lave 
Jeg stod i en bank i Toronto og skulle foretage nogle  
små bankforretninger for kirken. På den anden side  
af skranken stod to som regel venlige, hjælpsomme 
og underbetalte damer. De var effektive med den  
ret omstændelige pengehåndtering, der skulle se ud af noget. 
Kunden skulle føle sig lille i mødet med det almægtige bankvæsen.  
Og jeg var måske bagud eller tænkte ikke flere uger frem. I al fald affødte situa-
tionen en kommentar fra den anden side: i deres verden gik det hurtigere end i 
min. Mit svar kom som en ren foræring fra oven efter en kort tøven: håber at I 
når hurtigere frem. De flittige damehænder gik i stå, der blev skævet til hinan-
den og smilet indbyrdes, indforstået og underfundigt. En perle af en oplevelse, 
fordi vi alle tre blev ramt af øjeblikkets evighed. Af vores pingpong med hinan-
den opstod en fælles forståelse om menneskelivet og dets korte horisont: før vi 
ved af det, er meget blevet for sent.   
 

Efteråret er en god tid til at føle langsommelighed, skønt man har travlt. Til en 
pause og et hvil som en tur ud i naturen. Tegningen har jeg hugget fra en bog 
om det danske land. Det syn ses ikke mere, og jeg kan godt komme i tvivl om jeg 
selv har set det. Da må det være et deja vu. Jeg tror, jeg har set det før.  
Har jeg ikke set det ude i virkeligheden, har jeg set det for det indre blik fra ord-
billeder fra sensommerens og efterårets sange. Følelsen af langsommelig er fra 
Nu falmer skoven, der kan synges fra august til ind i november. De første stub-
marker er i august, ja i juli. Og skoven og træer falmer over flere måneder. Der 
er en skønhed i naturens forfald, en tryghed i de kortere dage; for når engang på 
Herrens bud - og mere behøver vi ikke at tænke på. 
 

Der er nok andet at tænke på i disse dage, hvor flygtningestrømmen bestemmer 
dagsordenen for, hvad der tales om.  Må det komme til en lykkelig løsning på 
kort og langt sigt med det, der lige nu er jordens strid og møje. - JBN  
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Høstgudstjeneste Søndag 11. oktober kl. 14.30 
 

Så overdådigt flot bliver pynten ikke til vores Erntedank i skolekirken. Her er det 
solsikker, der stjæler billedet. Havde det været georginer, ville det også være flot 
og passe til efterårssangen, hvor vi synger, at ”georginer spraglet gror / blandt 
asters i vor have”. Det passer dog alligevel, for det fortsætter så rig er årets sid-
ste flor: oktobers offergave. (Septembers himmel er så blå). 
Offergave - man tager af sit eget og gør sig selv lidt fattigere, for at give til andre, 
for at de kan få et lidt rigere og bedre liv.  
Til høstgudstjenesten kan vi bringe noget med som offergave, der pynter og som 
fryder. Til slut bortauktioneres de medbragte gaver ved Versteigerung.  
Pengene sendes til SOS Kinderdörfer, som hjælper børn over alt i verden til et 
bedre liv. - Kan man være med til noget bedre end det?  
Altså: kom og tag noget med. Giv et bud når offergaverne udbydes til højeste 
pris.  Og tænk på, at alle gode gaver, de kommer ovenfra. 
 

Kertemesse 3. søndag i advent kl. 14.30 
Tredje søndag i advent falder i år på Luciadagen 13. december, og  
det ville være passende med et Luciaoptog. I mangel af dette, kan 
vi gøre det selv. Vi kan bære blus med glæde, synge om det og høre om lyset der 
er kommet til verden i den mørke tid ind under jul. - Det er en kertemesse, eller 
blot en lysgudstjeneste. 
 

Menighedens nytårs-ældre-eftermiddag 
 

Det er onsdag 6. januar kl. 15 i forsamlingslokalet.  
Vær velkommen til kaffebord og nytårshygge på den første onsdag i 2016.  
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Menighedsrådsmedlem  
Grethe Mark  
Organist & kasserer  
 

Vi fortsætter her med præsentationen af  
menighedsrådet. Efter Reimer Stollberg fortsættes  
med Grethe, der fortæller om sig selv.  
 

Jeg er opvokset i en lille landsby syd for Limfjorden.  
Efter syv års skolegang kom jeg i lære som dame- 
skrædder i Nibe og blev færdig fire år senere. 
Omkring 1960 flyttede jeg til Ålborg og fik arbejde.  
Samtidig gik jeg i skole om aftenen og tog mellemskole og realeksamen. Efter 
nogle år på forskellige systuer, tog jeg Hf-eksamen og læste videre på Tønder Se-
minarium og blev færdig i 1975. Mens jeg gik på seminariet, blev jeg undervist 
både i at spille orgel og klaver.  
Flere af dem, jeg gik på seminarium med, kom fra Sydslesvig, og på den måde 
valgte jeg så også Sydslesvig.  
Jeg fik først tre års ansættelse i Sønder Brarup; derefter på Bredsted danske sko-
le. Begge steder spillede jeg på klaver til morgensang. 
I begyndelsen af firserne, da Tams Jørgensen stoppede med at spille til gudstje-
nesterne, blev jeg spurgt om jeg ville efterfølge ham som organist. Det ville jeg 
gerne. Ca. 1990 blev jeg valgt ind i menighedsrådet som protokolfører. I 1994 da 
Bodil og Tue Råkær rejste, bad de mig om at overtage arbejdet som kasserer. 
Efter pensioneringen i 2004 er jeg fortsat med at være organist og kasserer i 
Bredsted Danske Menighed, og vikarierer ofte i Aventoft-Nibøl og i Læk. 
 

Konfirmanderne 
Fem piger og fem drenge har tilmeldt sig konfirmationsundervisningen. Pigerne 
er Lea, Lilly, Lina, Lola, Maje, og drengene Bjarke, Kjeld, Luca, Mika og Nis.  
Vi er begyndt lidt sent, og da konfirmationen allerede er 8. maj, når vi 24 om-
gange, hvilket svarer til de fordrede 48 lektioner. Og så er der endda en konfir-
mandweekend til marts. Tiden for konfirmandundervisningen kunne i år frem-
rykkes til kl. 13.15-14.45. Vi undgår vente- og spildtid, og de der skal med bus 
hjem kan nå den til kl. 15. Så vidt, så godt. - JBN 

Præsentation 



   

11. oktober  19. Søndag efter Trinitatis 
14.30   Markus 2,1-2        Hvad er lettest at sige?  
   Høstgudstjeneste * Erntedank mit Versteigerung 
 
1. november  Alle Helgen 
14.30   Matthæus 5,1-12               Salige er de, der … 
   Mindegudstjeneste    

 
15. november  24. Søndag efter Trinitatis 
10.00   Matthæus 9,18-26                        Vær frimodig 
 

   Nyt kirkeår * Vær velkommen Herrens år 
 

29. november  Advent    
10.00   Lukas 4,16-30      Ord, der går i opfyldelse
    
 

13. december   3. Søndag i Advent  
14.30   Lukas 1,67-80                        En fars glæde 
   Kertemesse 
 
17. december  Skole-julegudstjeneste 
 
24. december  Juleaften   Med Jesu fødsel gik det sådan til  
16.00   Matthæus 1,18-25 & Lukas 2,1-20   
 
26. december  2. Juledag 
10.00   Johannes 1,1-14     Han tog bolig iblandt os 

Menighedsrådet - Kirchengemeindevorstand 

Formand: Reimer Stollberg, Friedrichsallee 18, 25821 Bredstedt, 04671 931 898 E-

mail: reimerstollberg@aol.com 

Næstformand: Marie Sönksen, Hohle Gasse 7, 25821 Bredstedt, 04671 6600 

Aaltien Wendrich, Am Quellenhang 3, 25852 Bordelum, 04671 930347  

Email: aaltienwendrich@googlemail.com 

Sekretær: Inga Waldow, Heverstr. 29, 25 821 Bredstedt, 04671 9 330 532 

Suppleanter: Karin Schmidt, C A Jensen Weg 2, 25 821 Bredstedt 

Karl Ole Steenild, Fjordvænget 2, DK 6340 Kruså                         

Kasserer: Grethe Mark, Carstensgade 58, DK-6270 Tønder, Tlf. 0045 7472 0020 

Email: grethe.mark58@gmail.com 

Hvornår i kirke                 
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