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kirkenyt 

LÆK OG OMEGNS DANSKE MENIGHED  

 oktober-November-December 2016 

 Den danske folkekirke er en mangfoldig størrelse. Faktisk 

giver det egentlig ikke ret meget mening at kalde det for 

en ”folkekirke” for Folkekirken er ikke en homogen kirke 

hvor præsterne står for det sammen. Folkekirken er sna-

rere en paraplyorganisation for en masse små og store 

kirker rundt omkring i det danske land, og det eneste de 

små kirker har tilfælles er bekendelsesgrundlaget og det 

faktum, at de er folkets kirker. Det betyder en rig mang-

foldighed af præster—Folkekirken rummer alt fra det 

yderste sorte højre, hvor den rette kristne lære forkyndes 

og de, der ikke lever et gudvelbehageligt liv forbryder sig 

mod Guds Ord og kommer i helvede til en nærmest hip-

pieagtig venstrefløj, hvor man somme tider synes, at det 

går mere op i teater og gerningsretfærdighed end det re-

ne Guds ord. De to yderpunkter og en masse midt imel-

lem rummer den danske Folkekirke og Halleluja for det - 

for den kristne rummelighed, som netop rummer det hele. 

For en Folkets kirke, der har præster til hele folket. Guds-

tro og gudsforholdet er forskelligt fra menneske til men-

neske og at forsøge at ensrette sine medmenneskers tro 

er særdeles ukristeligt. 
Henriette Gosvig Knudsen 
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Kirkekalender for Læk, Aventoft og Bredsted 

02:10 Høstgudstjeneste i Læk kl 10 

         Høstgudstjenste i Dedsbøl Apostelkirke kl 14.30 

09.10: Læk kl 10  

          Bredsted kl 14.30. Høstgudstjeneste 

16.10: Dedsbøl Apostelkirke kl 14 v Jacob Ørsted   

23.10: Aventoft menighedshus kl 14 v Torben Jørgensen 

30.10: Læk kl 14 v Preben K. Mogensen 

06.11: Bredsted kl 10/ Dedsbøl Apostelkirke kl 14 

13.11: Aventoft Menighedshus kl 9.30/Læk kl 11 

20.11: Læk kl 9.30/Bredsted kl 11 

27.11: Dedsbøl kl 10  

04.12: Gudstjeneste på Før. Færgen afgår fra Dagebüll kl 09.40 

11.12: Bredsted kl 14.30 

18.12: Dedsbøl Apostelkirke kl 9.30, Læk kl 11 

24.12: Ladelund kl 14/Tinningsted kl 15.15/Læk kl 16.30 

Aventoft Kirke kl 13.30    Bredsted kl 15 

25.12: Dedsbøl Apostelkirke kl 10 

01.01: Fælles nytårsgudstjeneste i Læk kl 16 

08.01: Nytårsmarch i Læk kl 10              

Præsten holder ferie fra 12.10.03.11. I denne periode 
kan der rettes henvendelse til Torben Jørgensen, Tøn-
ning på tlf  04861 453 

 
Præst: Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, Læk, 04662/2443      

mail: knudsen@kirken.de Fridag mandag 
Formand:  Inge Petersen, Kirchhofstr. 28, 25917 Læk, 04662/  
   8818886, peterseni@t-online.de 
Kasserer: Bernd Michaelis, Mühlenfenne 7, 25917 Læk, 04662/ 
   4313, berndmichaelis@foni.net 
Kirketjener: Nicole Iwersen  
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Det sker 
Skt Martinsdag: Den 11 november afholder vi sammen med 

den katolske og den tyske kirke et økumenist Skt. Martinsløb. I år be-

gynder vi kl 17 ved den katolske kirke, hvor vi synger et par Martin-

sange og hører en historie, inden vi sammen går til Skt Willehad. 

 

Nytårsgudstjeneste 
Søndag den 1 januar  holder vi fælles nytårsgudstjeneste med menig-

hederne i Aventoft og Bredsted. Efter gudstjenesten byder vi på cham-

pagne og kransekage ovre i præstegården. Rigtig hjertelig velkom-

men. 

 

Helligtrekongersaften i Aventoft. 
Fredag den 6. januar fejrer vi Helligtrekongersaften i Aventoft Menig-

hedshus og markerer dermed julens afslutning. Vi mødes kl 18 til et 

festligt sammenskudsgilde, hvor hver tager lidt med.  Efter maden er 

der lidt underholding, enten i form af at præsten fortæller lidt, eller vi 

spiller et spil—eller begge dele. Vel mødt til en hyggelig aften. 

 

Nytårsmarch 
I Læk varer nytåret længe, så søndag den 8 januar vil vi afholde vores 

traditionelle nytårsmarch. Vi indleder med en gudstjeneste kl 10, der-

efter er der noget styrkende suppe i konfirmandstuen, inden vi går en 

tur i Langenberger Forst. Efter gåturen er der kaffe i Steensen-

Stiftelsen. 
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Konstitueret formand i Aventoft! 

 
Helene von Guionneau, kasserer ved Aventoft Pa-
storat er konstitueret formand efter Birgit Christi-
ansen, som ønskede at trække sig tilbage. Tak til 
Birgit for hendes engagement og tak til Helene for 
at påtage sig hvervet. 

 
 

Navne: 
  

Vielse: 
 

 Den 29. okt.2016-kl.16.00  bliver Inga Thamsen og Erk 
Boysen viet i Dedsbøl Apostelkirke. 

 
Bisættelser: 

 

05.04 Lore Schlund, Læk 

29.07: Erwin Dethlefsen, Læk 

12.08: Helga Jürgensen, Schafflund 

20.09: Erwin Herbener Klixbüll 

 

Herrens fred være med dem! 


