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Præsentation af menighedsrådet 
Aaltien Wendrich 

Jeg blev født i 1963. I de første fire år boede jeg 
 med min familie (far, mor og en søster) på den  
lille ø Oland i Vesterhavet, hvor min far var lærer  
for en meget lille skoleklasse.  
Dér blev min bror og min lillesøster født. 
I 1973 flyttede vi til Breklum.   
 

Jeg gik på Realskolen i Bredstedt og bagefter i uddannelse som boghandler i 
Husum, hvor jeg arbejdede i 9 år.  
I 1988 besluttede jeg mig til at lave min studentereksamen. I 1991 startede jeg 
i Flensborg på „Pädagogische Hochschule“ for at blive lærer. Jeg læste fagene 
tysk, dansk og musik. Dér lærte jeg min mand Dirk-Uwe at kende.  
 

Vi blev gift i 1994 og i 1995 blev vores søn Paul født, derefter fulgte Sinje i 1998 
og Gyde i 2001. Vi byggede et hus i Bordelum hvor vi har mange søde naboer.  
Siden 1998 arbejder jeg som grundskolelærer på den tyske grundskole i 
Bredsted.  
 

Allerede under min uddannelse som lærer besluttede vi os til at sende vores 
børn i den danske børnehave og skole.  
Vi deltog i det aktive skole og foreningsliv og engagerede os i FDF og skolens 
samarbejdetsråd. I sidste år bleb vores yngste datter færdig på BDS.  
Så syntes jeg at det kunne være spændende at arbejde med i kirkens bestyrelse. 
Jeg håber på mange gode idéer for Bredsted kirke  og på flere gæster i gudstje-
nesten. 

Sommer & Høst 2016 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 

indbetales på konto i VR Bank 

DE 9721 763 542 000 211 2124 

 

 



 
 
 
 

 
 

Det kunne være blevet en skæbnesvanger konfirmandsæson. Først var der Lillys 
brækkede hånd, så Nis’s brækkede fod og til sidst Mikas brækkede arm.  
Hvad laver de dog i de konfirmandtimer, kunne kritikeren mistænkeligt spørge?  
Det er alt sammen udviklinger.  
Og Lilly kan igen bruge sin hånd og skrive uden besvær; Nis kan sjippe (seilsprin-
gen) på sin fod. Mika kommer til at genvinde sin arms fulde førlighed.  
 

Nu er I konfirmeret. Vær glade for det. Vær glade for, at jeres forældre har givet 
jer muligheden. Og vær også glad for, at I selv ville det, når så mange ikke vil. Det 
kalder man at træde i karakter. Man vil selv noget, og bliver nogen. 
I er blevet konfirmander, og straks I blev det, er det overstået og forbi. Det er og-
så en udvikling. Og som det er med udviklinger, lægger man dem bag sig. Man 
skal videre ud på livets vej. 
Det er lidt ligesom med Jesu tilhængere, der efter hans død, opstandelse og hen-
fart blev overladt til sig selv, dog ikke helt. Der var ånden efter ham. Med den 
trådte de i karakter og gik ud på livets vej.   
 

Vi har ikke talt ret meget om tro. Vi har øvet trosbekendelse om og om igen. Den 
apostolske trosbekendelse siger ikke meget om at tro, men om hvad vi i den 
kristne kirke tror. Det er en gammeldags trosbekendelse med plads til forbed-
ring. Man gjorde et forsøg engang i det 4. årh. med den nikænske trosbekendel-
se. Den står også omme bag i salmebogen. Den er ret moderne.  
Om Faderen siges, at han er det synlige og usynliges skaber. Om Sønnen, at han 
er født, ikke skabt, og er af samme væsen som Faderen. Om Helligånden, at den 
levendegør. At vi bekender, at vi forventer de dødes opstandelse og den kom-
mende verdens  liv. For en kristen tro er tillid, ikke nogle faste meninger om Gud, 
men tillid til Gud uanset hvad, der kommer og kommer til at ske. - JBN  
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Vikaren 
Hun hedder Henriette Gosvig Knudsen og er præst i Læk. 
Her ses hun med udslagen hår og et underfundigt smil. 
Hun får sin sag for, når hun skal passe sit eget i Læk og 
vikariere i Aventoft Pastorat og altså også  Bredsted, - Se  
forside og gudstjenesteliste på bagsiden. Hun skal have  
konfirmander 3 steder. Om tirsdagen i Læk, hvor hun un- 
derviser sine egne plus dem fra Aventoft. Onsdag er hun 
på Ladelund Ungdomsskole, og om torsdagen kommer hun til Bredsted. 
Med de fornødne tilladelser vil vi begge komme til nuværende 7. klasse for at 
fortælle om næste skoleårs konfirmandundervisning. - Må det blive en god og ik-
ke for lang overgangstid til en ny kan fastansættes i Aventoft-Bredsted, - JBN 

 
 
Nu skrider den gamle 
 

Når mine tyske kolleger går fra et embede til det næste,  
bliver de entpflichtet. Det sker officielt med håndspålæggelse  
ved en fratrædelsesgudstjeneste.  
Måske de lægger noget mere i at være præst, end jeg har gjort. 
Ansvarets tunge byrde har jeg dog følt fra  første færd. Og in- 
gen kan få mig til at sige, at det er verdens bedste job at være  
præst. Der må være lettere måder at komme igennem arbejdslivet på. Det til-
taler det mig at blive entpflichtet.  
Med sindsro og ren samvittighed kan jeg til gengæld sige, at det har været ved-
kommende og givende i alle årene - også i de to sidste. Og uden den kirkelige og 
folkelige forpligtelse, havde jeg sikkert været mere arrogant og mig selv nok. 
Det har været en lykke med de op- og nedture, der unægteligt har været.  
Håber jeg dog har gjort god fyldest.  
Hvad skal jeg så lave? Det samme som jeg det meste af min tid har beskæftiget 
mig med. Blot skal jeg ikke mere stille op til det. 
Med tak for med- og modspil ønsker jeg alle mere glæde i dette dyrebare liv - og 
fremgang for den danske menighed også i Bredsted, som jeg forlader fra 1. 
august. -  Jens Bach Nielsen, snart forhenværende præst.  
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5. juni 14.00  2. Søndag efter Trinitatis 
 
12. juni 9.00  Årsmødegudstjeneste      Aventoft Menighedshus 
14.30   Flaghejsning, gudstjeneste, formiddagskaffe. 
 
19. juni 10.00  4. Søndag efterTrinitatis 
 
10. juli 14.00  7. Søndag efter Trinitatis 
 
17. juli 14.00  8. Søndag efter Trinitatis  Aventoft kirke & Menighedshus 
   Afskedsgudstjeneste 
 

14. august 14.30 12. søndag efter Trinitatis                
 
28. august 9.30  14. Søndag efter Trinitatis       v. Henriette G Knudsen  
 
11. september 14.30     16. Søndag efter Trinitatis            Tilmelding konfirmation 
 
25. september 9.30 18. Søndag efter Trinitatis               v. Henriette G Knudsen 
 
9. oktober 14.30 20. Søndag efter Trinitatis                          Høst / Erntedank 
 
6. november 10.00 Alle Helgen Søndag                    v. Henriette G Knudsen 
 
20. november 11.00 Sidste Søndag i Kirkeåret      v. Henriette G Knudsen 
 
 
 

Hvornår i kirke                 
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