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Præsentation af 

menighedsrådet: 

Karin Schmidt 

suppleant for  

menighedsrådet 

 

For 61 år siden blev jeg født i 

Lütjenholm.  

1959 flyttede jeg med mine foræl-

dre, og bedsteforældre til Almdorf.  

1960 blev min bror født. 

1963 -1966 gik jeg på tysk skole i 

Almdorf. Da den lukkede kom jeg 

på skolen i Breklum i stedet. 

1971 sluttede min tyske skolegang. 

1971 – 1972 gik jeg på (JAW) Ju-

gendaufbauwerk i Flensborg.  

1972 – 1973 gik jeg på TSBW i Hu-

sum på uddannelse. Derefter blev 

jeg langtidsarbejdsløs. 

1989 døde min far. 

1990 flyttede jeg med min mor til 

Bredsted. Min bror boede dengang 

i Flensborg. 

1992 – 

1993 ar-

bejdede 

jeg på 

Nordfri-

sisk Insti-

tut 

(ABM) i 

Bredsted. 

1994 arbejdede jeg på 300,- DM-Ba-

sis i 3 måneder. 

 1995 – 1998 gik jeg på videreud-

dannelse på WAh i Husum. 

Siden 2000 har arbejdsvældfærden 

taget sig af mig.  

2001–2012 gik jeg på dagsinstitu-

tion i Nibøl. Desværre lukkede 

den. 

Derefter tager den sig (d) her-

hjemme (på) af mig (durch einen 

Betreuer). 

2012 blev jeg alene tilbage. 

For syv år siden kom jeg til den 

danske. Det er jeg glad for.  

Desværre har jeg ikke haft dansk 

skolegang.”            Karin Schmidt

Oktober * November * December * Januar 2017-18 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 

indbetales på konto i VR Bank 

DE 9721 763 542 000 211 2124 

 



 

 

 

 

 

Foredrag ved præsten: 
Torsdag 12. okt. kl. 19.00  

i Aventoft menighedshus 

”Mit USA’s ABC”. 

Præsten fortæller dramatiske hi-

storier om de tre gange hun har 

boet i USA. 

Vi kommer vidt omkring, men 

ikke alle historier er for bange-

bukse, godt nok overlever næsten 

alle i de fortalte historier, men det 

er ved at gå rigtig galt flere gange. 

- Man frarådes (næsten) at møde 

op, hvis man allerede har 

planlagt at rejse derover. 

 
 

 

 

 

 

Allehelgensgudstjeneste 
Søndag, den 05.11. 2017, kl. 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allehelgen er den dag om året 

hvor vi i kirken mindes de døde. 

Det bliver en stemningsfuld og 

lidt anderledes gudstjeneste, hvor 

lyset og det at have mistet står i 

centrum. 

 

Høstgudstjeneste  
Søndag, den 12.11 2017, kl. 14.00 

I år ligger høstgudstjenesten sent 

men heldigvis betyder det, at FDF 

traditionen tro kan være med. 

Vi lægger ud med en kortere 

gudstjeneste, hvor FDF’erne bl.a. 

vil synge for os. 

Efter gudstjenesten vil der være 

auktion.  FDF’erne har lavet ting 

der sælges til højest bydende.  

Alle er desuden hjertelig vel-

komne til at medbringe ting til 

salg på auktionen, så vi på festlig 

vis kan overbyde hinanden og 

forhåbentligt samle et pænt beløb  
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ind.  Det indsamlede beløb går til 

SOS børnebyerne.  

 

 

 

 

 

Julestue i Bredsted skole 

24. november kl. 16.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 
Den danske kirke får sin egen lille 

bod ved årets julestue i Bredsted 

skole i år.  Her vil vi sælge jule-

godter m.m.  

Overskuddet af vores salg vil gå 

til opsparing af en kalk (bruges 

ved nadveren) og til lysestager. 

 

 

 

 

 

Sæt allerede X  

i kalenderen: 

”Cohen i kirken” 

i Nibøl Christuskirche 

8. marts 2018 kl. 19.30-20.40 
 

Vi kommer til at høre koncertfortæl-

lingen: ”Cohen i kirken” om og med 

musik af nyligt afdøde musiker Leo-

nard Cohen.  Opført af Karsten Holm 

og band.  

Leonard Cohens største sange  

sættes ind i en ramme af mesterens 

poesi og historie.  

Sangene kittes sammen af Cohen ́s 

egne citater og digte. Anekdoter og 

fortællinger om manden og hans liv, 

bliver der også plads til. 

Fortællinger og citater er på dansk. 

Arrangeret af Aventoft kirkes menig-

hedsråd og SSF 
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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, Wiesenstr. 2A, 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 

 

 

8. oktober  Gudstjeneste    17. søndag e. trinitatis  

10.00     

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

22. oktober   Gudstjeneste   19. søndag e. trinitatis 

14.00   Præst Torben Jørgensen 

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

5. november  Gudstjeneste   Alle Helgens dag 

14.00   (se inden i kirkebladet) 

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

12. november  Høstgudstjeneste  22. søndag e. trinitatis 

14.00 (se inden i kirkebladet) 

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

19. november  Gudstjeneste   23. søndag e. trinitatis 

10.00   Dedsbøl kirke v/Henriette G. Knudsen 

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

10. december  Gudstjeneste   2. søndag i advent 

14.00   Præst Henriette G. Knudsen 

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

24. december  Gudstjeneste   juleaften 

16.00  

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

14. januar  Gudstjeneste   2. søndag e.hellig3konger 

10.00   med 4 dåb 

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

28. januar  Gudstjeneste   Septuagesima 

14.00 

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

Gudstjenester 
 


