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Præsentation af menighedsrådet. 
Denne gang Marie Sönksen. 
Medlem og kirketjener siden 1990. 
 
Jeg er født og vokset op i en lille landsby 300 m fra Vesterhavet 
på strækningen mellem Højer og Ballum. Byen er Koldby, som  
ligger kun 2 kilometer fra Hjerpsted Feriekoloni. 
Vi havde landbrug og vi Iærte allerede som børn at hjælpe med.  
 
Min interesse for bibelen og troen blev vakt af vores nabokone Meta. Hos hende 
gik alle landsbyens børn, ca. 14, i søndagsskole. Vi sang og fik bibelens historier 
fortalt. Til sidst, men vigtig, fik vi et bolsje. Den time om søndagen gav tryghed! 
 
Efter min skolegang kom jeg i lære i Tønder hos Vor Bager.  
Så i 1965 gik mit liv i fisk! - Nej, men jeg mødte fiskehandleren Carsten Peter.  
Tre år efter besluttede jeg at flytte til Bredsted, hvor vi overtog mine svigerfor-
ældres fiskebutik. 
 
Vores fire børn har alle gået i Bredsted Danske Børnehave og Skole.  
Det har været gode år og vi har meget at takke skolen for! Især Karl - Ole, da det 
hele ikke gik lige ud. 
 
Siden 1990 har jeg været kirketjener og med i menighedsrådet.  
Arbejdet er spændende. I de 25 år har der været fire præster, og når Jens går på 
pension, er vi med til at vælge en ny præst. 
Jeg håber, at folk vil bakke op om kirken, så der bliver ved med at være dansk 
kirke i Bredsted. 

Marts * April * Maj 2016 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 

indbetales på konto i VR Bank 

DE 9721 763 542 000 211 2124 

 

 



 
 
 
 

 
 

Er du modfalden kære ven eller Hver djævel har sin tid 
 

Der er salmer, man nødig vil undvære, når først de er indsunget.  
Sådan jeg det med nr. 655 Bist mutlos du, mein teurer Freund.  
Den er fra treårskrigens tid 1849-51, hvor to af NFS Grundtvigs sønner var med.  
Grundtvig havde det med at prædike for sig selv, når mismod og modfaldenhed 
var ved at tage overhånd.  
 

Salmen er personlig, men ikke privat. For hvem kender ikke til modløshed?  
Alle ved, hvor meget bekymringer kan fylde og efterlade én med modløshed.  
Da er det en trøst at vide, at hver djævel har sin tid, og det går over igen.  
 

Og tror på Guds Søn, kan du hvile dig ved at bede bønnen i hans frelsernavn - et 
simpelt fadervor.  
Tror du på den kærlighed, der er til os, som uvægerligt bliver til støv eller aske, 
kan du åndeligt rejse dig og ikke være ræd for trussel.   
Føltes det som om, man var ude i et frit fald, hvor der blev kastet lod om ens liv 
og lykke, betyder det mindre, hvis udfaldet er sikkert, og det er op til Gud og i 
hans hånd.  
Tør man tro, at hver en storm, om den er nok så vild, og hvor galt den end 
bryder løs - at den går Guds ærinde? Og at hver en ild tjener ham?   
Tør jeg tro, at den lidelse, man bliver udsat for, har et formål, og munder ud i 
noget godt? - Tør jeg, tør jeg ikke, jeg ved dog, hvad godt det gør.  
Er du modfalden blev gemt i 30 år og blev først trykt og sunget ved Grundtvigs    
begravelse i Køge Ås i 1872.   
Den skal absolut synges på Carl Nielsen melodi. - JBN 

 

En go’ salme  



 
 
 
  

Dansk i Sydslesvig 
Sabrina Schütz fra universitet i Kiel arbejder på en ph.d. om danskheden i 
Sydslesvig. Der er et spørgeskema, der udfyldes enten på pc eller papir. 
Im Rahmen meiner Doktorarbeit zum Thema Dänisch in Südschleswig bin ich 
auf der Suche nach Dänischsprecherinnen und -sprechern jedes  
Alters, die in Südschleswig aufgewachsen sind und derzeit auch 
in Südschleswig wohnen.  
Über eine Fragebogenuntersuchung möchte ich herausfinden,  
welche sprachlichen Besonderheiten das hierzulande verwendete  
Dänische im alltäglichen Gebrauch aufweist.  
Wenn Sie Interesse an meinem Projekt haben und mich durch Ihre Mithilfe un-
terstützen möchten, finden Sie alle nötigen Informationen unter: 
www.steffenhoeder.de/suedschleswig oder Sie kontaktieren mich persönlich per E-
Mail: s.schuetz@isfas.uni-kiel.de.  
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und hoffe auf Ihre freundliche Un-
terstützung!  Sabrina Schütz (M. Ed.) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft. 
PS Spørgeskemaer kan præsten være behjælpelig med. - Jens Bach Nielsen 

 
 

Andet 
 

Påskefrokosten aflyses palmesøndag. 
Den afløses af en forsommerfrokost søndag 22. maj efter gudstjenesten kl. 10.  
Menigheden fra Aventoft-Nibøl er også indbudt.  
 

Indkaldelse 
Menighedens Generalforsamling holdes søndag 10. april kl. 14.30. 
Forslag der ønskes sat på dagsordenen, indleveres til formanden senest 2 uger 
før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udleveres på generalforsamlingen.  
 

Årets konfirmander 
Søndag 8. maj konfirmeres i Skt. Nikolai Kirche kl. 10.00 

Lea Mette Bahnsen * Lilly Jakobsen * Lina Malou Sörensen * Lola Sofie Rerup * 
Maje Kaien Nissen.  
Bjarke Chrestian Vogel * Kjeld Hansen * Luca Bernd Leibecke * Mika Luis Leib-
ecke * Nis Oke Breckling.  

Info 

http://www.steffenhoeder.de/suedschleswig


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 

 

 

6. marts   Midfaste 
14.30   Johannes 6,24-35                            Livets brød
  

27. marts  Påskedag 
10.00   Mattæus 28,1-18                              Jesu opstandelse 
 
10. april   2. Søndag efter Påske 
14.30   Johannes 10,22-30                            Hvis du er Kristus? 
   Generalforsamling 
 
17. april  3. Søndag efter Påske 
11.00   Læk Danske Kirke                     Kredskirkedag 
 
24. april  4. Søndag efter Påske 
14.30   Johannes 8,28-36               Sandheden gør fri 
 
1. maj   5. Søndag efter Påske 
10.00   Gottorp Slotskirke                    DKS’s Kirkedag 
 
8. maj   Konfirmation 
10.00   Bredstedt Skt. Nikolai Kirche 
 
22. maj   Trinitatis 
10.00   Matthæus 28,1-16                                 Mission og Dåb 
   Efterfølgende frokost 
 

Hvornår i kirke                 
 

mailto:tollberg@aol.com

