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Præsentation af 

menighedsrådet: 

Inga Waldow 

 

For 68 år siden blev jeg født i 

Flensborg. Der voksede jeg op og 

gik i skole. Efter endt skolegang 

prøvede jeg mig lidt frem i er-

hvervslivet, men måtte stoppe på 

grund af faderens alvorlige syg-

dom. Jeg blev brugt derhjemme. 

 

Efter min fars død besøgte jeg Da-

nebod Højskole og derefter Try sy-

geplejerhøjskole.  

For mig en tid jeg aldrig vil 

glemme. Det var en berigende op-

levelse for mig. 

 

Nå, men så tog jeg fat i sygepleje-

uddannelse. Først i Kiel, siden, ef-

ter at jeg blev gift – i Kassel. Der 

fik jeg mit eksamensbevis. 

1973 flyt-

tede vi til 

Husum, 

hvor jeg 

arbejdede 

på syge-

huset, ind-

til  

mit første 

barn blev født. Barn Nr. 2 fulgte 

hurtig efter. 

 

Og nu er jeg en meget glad farmor 

til 3 dejlige småpiger. 

 

Efter jeg blev separeret og skilt fra 

min daværende mand, har jeg søgt 

og fået stilling som sygeplejerske 

hos Dansk Sundhedstjeneste; og 

har været ansat i næsten 30 år. 

 

Jeg har været med i Bredsted Me-

nighed i næsten 30 år. Nogle år 

som formand for menighedsrådet, 

men ellers som protokolfører. 

        Inga Waldow. 

Juni * Juli * August * September 2017 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 

indbetales på konto i VR Bank 

DE 9721 763 542 000 211 2124 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære konfirmander 

I er nu konfirmeret.  Sagt helt 

enkelt betyder det, at Gud har 

bekræftet, det han også sagde i 

dåben: ”I er elsket uanset hvad!” 

 

Nogen mener måske at 

konfirmationen er unødvendig, og 

det er den egentlig også.   

Men det er lidt ligesom med 

historien om ægteparret, der har 

været gift i mange år.  Og kvinden 

er begyndt at komme i tvivl om 

hendes mand egentlig elsker 

hende, for han siger det aldrig.  Og 

en dag spørger hun ham: ”sig mig, 

Ib, elsker du mig?” 

Og Ib svarer, ”Jo Ida, det fortalte 

jeg dig da, dengang vi blev gift for 

40 år siden.  Og hvis det ændrer 

sig, skal jeg nok sige til”.  

 

Det er ikke nødvendigt at sige at 

man elsker nogen mere end én  

 

 

 

 

 

 

 

gang, sådan tænker Ib.  Ja måske 

er det aldrig nødvendigt at sige:  

”jeg elsker dig” til nogen, 

nogensinde.   

Men det er bare sådan, at de fleste 

af os mennesker har brug for at 

høre, at vi er elsket, fordi vi af og 

til kommer til at tvivle på os selv.  

Sådan er det at være menneske. Vi 

har brug for kærlighed. 

På samme måde er det med 

konfirmationen, den er måske ikke 

nødvendig, men den er vigtig.  Vi 

har brug for at vide, at nogen 

elsker os og er der for os, også 

selvom vi dummer os og begår fejl.  

Det er hvad vi får at vide i dåben, 

og det samme bliver gentaget i 

konfirmationen: Gud elsker dig! 

Og hvis I en dag kommer i tvivl, så 

kom i kirke, så skal I nok blive 

mindet om det igen. 

Om ikke andet, så tag det med jer 

ud i livet: I er elsket til evig tid!! 

         Trine 
 

 

En hilsen til årets konfirmander  



 

 

  

 

 

Udendørs pinsegudstjeneste ved 
Læk danske kirke – i præstens 
have 

Søndag, den 04.06. 2017, kl. 14.00 

Efter gudstjenesten er der sønder-

jysk kaffebord.  Medbring gerne 

en (hjemmebagt) kage så vi kan 

lave et stort lækkert kaffebord til 

alles glæde. 

Gudstjenesten bliver vind-, ild- og 

åndfuld, og er både for børn og 

voksne. 

Præster: Henriette Gosvig Knud-

sen og Trine Savannah Parbo 

 

 
 
 
 
 
 

 

Åbent have og hus hos præsten, 
drift 8, Aventoft. 
Søndag, den 06.08 2017, kl. 11.00 

Inviteres til gudstjeneste i Aven-

toft menighedshus og efterføl-

gende åbent hus og have hos præ-

sten: Jeg håber I har lyst til at 

komme til en bid brød og se mit 

nye hjem: tilmelding senest d. 31. 

juli (se kontaktinfo på forsiden). 

Konfirmandindskrivning 
Søndag, den 10.09. 2017, kl. 10.00 

Vi lægger ud med en såkaldt for-

klaringsgudstjeneste, hvor det lø-

bende i gudstjenesten forklares 

hvorfor vi gør, som vi gør i guds-

tjenesten.   

Efterfølgende er der kaffe, en bid 

brød og indskrivning af årets nye 

konfirmander. 

 
Med hunden og Gud 

Søndag, den 24.09. 2017, kl. 16.00 

Tag ”din bedste ven” (hunden) 

med på en anderledes tur.  En 

blanding mellem en 

pilgrimsvandring, et 

orienteringsløb og hygge med 

andre hundeglade mennesker. 

Vi mødes foran den danske kirke i 

Læk og kører ud derfra. 

Kontakt præsten for yderligere in-

formation. (se øverst på kirkebla-

det). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkenyt 



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 

 

 

4. juni   Udendørsgudstjeneste   Pinsedag  

14.00   i Læk danske kirke 
   Yderligere information i kirkebladet  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. juni    Gudstjeneste   1. søndag e. trinitatis 

14.00   med efterfølgende kirkekaffe 
------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. juli   Gudstjeneste   3. søndag e. trinitatis 

10.00   med dåb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. juli   Gudstjeneste   5. søndag e. trinitatis 

11.00 (med efterfølgende kirkekaffe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. august  Gudstjeneste i Aventoft  8. søndag e. trinitatis 

11.00   menighedshus 

 Yderligere information i kirkebladet   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. september  Gudstjeneste   12. søndag e. trinitatis 

10.00   Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. september  Gudstjeneste   14. søndag e. trinitatis 

10.00  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gudstjenester 
 


