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Præsentation af menighedsrådets  
formand Reimer Stollberg     

 

I vores første egen udgave af kirkebladet fortalte jeg om vores  
valg til det nye menighedsråd og skrev, at jeg ville fortælle lidt  
om min herkomst.  Grethe Mark kom mig i forkøbet, så det er  
nu blevet min tur. 
 

Fra 1950 til 1955 boede jeg sammen med mine forældre Annemarie og Fritz 
Stollberg i Flensburger Str. 21 i Bredsted. Jeg kom i børnehave hos tante Karla i 
Bredsted Danske Børnehave. Desværre flyttede vi til Sophien Magdalenenkoog. 
Min søster Minna og jeg var nødt til at gå i den tyske Koogschule. Der var ikke 
skolebuskørsel dengang. I 1959 flyttede vi til Struckum, hvorfra vi kunne køre til 
skole i Bredsted Danske Skole. Først med toget og senere med Herr Ihle i skole-
bus. I Januar 1971 flyttede mine forældre igen til Bredsted og jeg til Cuxhaven.  
 

I mellemtiden var jeg i sommeren 1965 i arbejde som karl i mit feriested på 
Hvolrishøj ved Viborg. I vinteren 65-66 var jeg på Levring efterskole. Tilbage igen 
kom jeg i lære som rejefisker i Husum. I 1971 tog jeg sætteskippereksamen i 
Cuxhaven og blev optaget ved Wasserschutzpolizei i Hamburg, hvor jeg blev i 38 
år til 2011. 
 

Året før min guldkonfirmation i 2014, var jeg vendt tilbage til Bredsted og til min 
gamle skole, en forandret, ja forbedret skole! Og til et meget forandret mindre-
tal. Jeg blev til en start udset til at være hovedtaler ved årsmødet i 2014 og blev 
derefter valgt til menighedsrådet. Efter sidste generalforsamling blev jeg for-
mand. Mere om min herkomst og til mit livs forløb kan man læse efter i SSF Ju-
lehefte fra 2012. Man kan finde min årsmødetale 2014 på nettet, hvis man er in-
teresseret.  
I næste kirkeblad til marts 2016, skal vi høre, hvor Marie Sönksen kommer fra, 
og hvordan hun kom til Bredsted.  Hav en rigtig god jul! - Reimer Stollberg 
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- og sært at tænke på.  
At det er den tid igen, man får forårsfornemmelser, skønt det er mørkt og kan 
være råkoldt. Men der er noget i luften, der gør en glad, og som stemmer 
sindet til mere.  Eja, kunne man sige med tanke på højtiden  
til forskel fra mere moderne udtryk om det, man ser frem til.   
Og dog er noget forandret og ikke som før.  
Tidligere var det et sort uheld, hvis man skulle på arbejde  
på ”årets aften.” Nu er det aftenen en uge senere, der er  
rift om at holde fri. - Nytårsaften frem for juleaften - det er  
ligesom ”for smed at rette bager.”  Det virker forkert. 
 

Det kan man beklage, men modsat også tage til efterretning.  
For skal man følge strømmen og gøre som andre?  
Behøver man at konformere sig og skikke sig lige med denne verden for at lade 
det gå op i hat og briller? Nej, der er altså noget ubeskriveligt skønt i advents-
forventning og juleglæde, man let kan komme til at snyde sig selv for.  
Det er en stemning, zugegeben. Men til grund for den stemning er noget om 
himlens kærlighed, der bliver til jordens lykke.  
Himlen, siger vi, for at sige at vi godt ved, at kærlighed ikke er noget vi selv 
opfinder. Den er på jorden et genskin af noget himmelsk.  
 

I vores del af verden har vi med velstand og rigdom drevet det vidt. Dog er be-
kymringerne ikke blevet mindre og færre. Mange må i denne jul lede efter et 
fristed, ja blot et sovested. De har, ligesom os brug for omsorg og varme til at 
fordrive hjertes ensomhed. Behovet har ikke længe været så stort som nu for 
ordet om glæden, der blev født og kom til verden. Om freden på jord i menne-
sker. En glæde vi kunne være fælles om på tværs af religiøse og sproglige og 
kulturelle forskelle. Men vi kan selv finde ind til den, om vi er flere eller få.  
Om vi er to eller er ene. Eja, det er en dejlig tid. - Jens Bach Nielsen 
 

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, gør vi 
det selv. Vi kan alle 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. 

 

Forunderligt at sige 



 

 
 

 

Helligtrekonger 6. januar kl. 18 i Aventoft  
Det er trettende og sidste dags jul. Det skal have en ende med al den juleri, så vi 
fortsætter med at spise. Vi laver et sammenskudsgilde til et tag-selv-bord.  
Så tag en ret mad med til bordet. Kan du en god historie, tag også den med. 
Liv i kludene får vi ved at afsynge og deltage i de gamle sanglege.  
Stive ben er ingen hindring. En go’ tradition i Aventoft Menighedshus. 
 

Menighedens nytårs-ældre-eftermiddag. 
Onsdag 13. januar kl. 15 i forsamlingslokalet.  
Vær velkommen til et nyt år med kaffebord og nytårshygge på den første 
onsdag i 2016. Hvad skal vi lave? Vi skal vel synge lidt på dansk og tysk. Vi skal 
vel også høre en historie på tysk med dansk accent og gerne en, der fortælles 
eller læses uden ak og ve. Vi finder på noget, blot der kommer nogen. 
Velkommen! 
 

Børnegudstjeneste 21. februar kl. 14.30 
Det er ikke fastelavn. Det har det været. Det er ikke det vi skal fejre. 
Det er det med børn og Gud og kirke, vi vil gøre noget ud af i en regulær børne-
gudstjeneste i øjenhøjde. Det bliver med bibelfortælling og børnesang og måske 
en enkelt eller to af de kendte fra salmebogen. FDF’erne er også vil være med. 
Velkommen store og små i alle aldre.  
 

På lidt længere sigt 
 

Christianslystmødet fredag-lørdag 26.-27. februar er et kirkeligt møde, denne 
gang med teamet Skal vi fejre reformationen? - eller lave en ny? 
 

Konfirmandlejr lørdag-søndag 12.-13. marts på Christianslyst.  
Den store konfirmandweekend for alle konfirmander i Sydslesvig.  
 

Påskefrokost palmesøndag 20. marts efter gudstjenesten kl. 10.  
Menigheden fra Aventoft-Nibøl inviteres.  
 

Generalforsamling i menigheden er fastsat til søndag 10. april kl. 14.30 
 

Kredskirkedag 17. april i Læk Danske Kirke sammen med Sild og Aventoft-Nibøl. 

Kalender 



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 

 

Vær velkommen Herrens år 
 

29. november  Advent & Nyt kirkeår    
10.00   Lukas 4,16-30      Ord, der går i opfyldelse
    
13. december   3. Søndag i Advent              Kertemesse 
14.30   Lukas 1,67-80                        En fars glæde 
    
18. 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 
 
10. januar  1. søndag efter helligtrekonger              Lad de små 
10.00   Markus 10,13-16                      komme til mig 
 
24. januar  Søndag septuagesima 
14.30   Matthæus 25,14-30                   Det betroede liv 
 
7. februar  Fastelavn 
10.00   Lukas 18,31-43          Forudsigelsen 
 
21. februar  2. søndag i fasten             Børnegudstjeneste 
14.30 
 

Hvornår i kirke                 
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