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  ”Har Bredsted Danske 
menighed og omegn en 

fremtid?” 

 

Det bliver hovedemnet på vores gene-
ralforsamling, Søndag, den 25. marts, 
kl. ca. 14.45, efter Gudstjenesten kl. 
14.00. Alle er hjertelig velkommen til 
at deltage!  

 

Jeg vover et lille blik i bakspejlet. 
December 2016 blev vores nye præst, 
Trine, indsat.  
Sammen med Trine blev vi enige om, 
at det er nødvendigt at vores 
kirke/menighed er mere synlig! ”Syn-
ligt” i 2016 var indsættelsesgudstjene-
ste med fest bagefter. Den korte juleaf-
slutningsgudstjeneste i skolen, og en 
velbesøgt Julegudstjeneste.  

 

I 2017 blev 9 konfirmander konfirme-
ret.  Der var egnskirkedag, høst- og 
indskolingsgudstjenester og Juleguds-
tjenesten som særlige begivenheder.  
Da opbakningen til kirken imidlertid 
er meget lille, har vi i menighedsrådet, 
sammen med vores præst, dog tænkt  
over, om der overhovedet er interesse 
for dansk kirke i Bredsted? 

 
 

Siden konfirmationen i 2017 har det 
overvejende været menighedsråds-
medlemmerne som er kommet til de 
normale gudstjenester. 
Vi har kun én konfirmand i år og det 
ser ikke ud til at der kommer flere til 
næste år! 
Vi savner, at der vises en interesse for 
kirken både fra institutioner og fra en-
keltpersoner. 
For at få spørgsmålet om kirkens 
fremtid ud til alle foreninger og insti-
tutioner kom det på dagsorden ved 
sidste fællesmøde, med håb om at re-
præsentanterne for foreninger og in-
stitutioner ville overveje hvilke mulig-
heder, de hver især kunne se for kir-
ken i Bredsteds mindretal. 
Vi har brug for nye idéer og for at 
yngre mennesker engagerer sig i at 
forny kirken. Kirken hører simpelthen 
til mindretallet!  Men den bliver kun 
bevaret, hvis der kommer nye input 
udefra! Så kom til Gudstjenesterne og  
især til vores generalforsamling den 
25. marts og vær med til at holde me-
nigheden i Bredsted i live!  På menig-
hedsrådets vegne ønsker jeg alle et 
godt år 2018!            Reimer Stollberg 

Februar * Marts * April * Maj 2018 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 
indbetales på konto i VR Bank 
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Foredrag ved Jens Bach  
Nielsen i Aventoft  

menighedshus: 

Torsdag 15. februar kl. 19.30 
Jens fortæller om:  
”Min vej til verdens ende”, en per-
sonlig beretning om hans pilgrims-
vandring på Caminoen efter han rej-
ste fra Sydslesvig. 

 
Afskedsgudstjeneste med 

Henriette G. Knudsen 
 
 
 
 
 
 

Søndag d. 25. februar kl. 14.00  
i Læk danske kirke 
Kom og tag afsked med vores kære 
præstevikar, som rejser fordi hun har 
fået nyt embede nær Silkeborg. 

 

 

”Cohen i kirken” 
i Nibøl Christuskirche 

8. marts 2018 kl. 19.30-20.40 

En koncertfortællingen: ”Cohen i kir-
ken” om og med musik af afdøde mu-
siker Leonard Cohen.  Opført af Kar-
sten 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.  Entré. 

Generalforsamling 
25. marts fra kl. 14.00 

Vi lægger ud med gudstjeneste kl. 14 
og efter gudstjenesten er der general-

forsamling.  Vi inviterer hele menighe-
den til at deltage.	

 

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, 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 

	
	
	
 

Stærevandring 
Onsdag 4. april kl. 17.00 

Sammen med Ubjerg og Aventoft 
menighed mødes vi i Aventoft me-
nighedshus. 
En naturguide fortæller i 45 minutter,  
derpå går vi ved diget i ca. 45 minut-
ter. Vi slutter af med kaffe. 
 

Kirkedag 
Søndag 22. april fra kl. 10.00 
gudstjeneste på Gottorp slot v/ 
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg stift. 
Efterfølgende er der DKS’ kirkedag 
på A.P. Møllerskolen, hvor vi lægger 
 
 
 
 

 
 

 
ud med hilsner fra fremmødte gæster 
og et måltid mad. 
 

Konfirmation 
Kristi himmelfarts dag 10. maj kl. 
11.00 i Læk danske kirke  
Konfirmand fra Bredsted: 
Ida Heimböckel 

 

Pinsegudstjeneste 
Søndag 20. maj kl. 14.00 i Læk dan-
ske kirke 
Fællesgudstjeneste med Aventoft og 
Læk menigheder. 
Efter gudstjenesten laver vi igen i år 
Sønderjysk kaffebord, så medbring 
en kage og godt humør og så hygger 
vi sammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Kirkenyt 



	

	
11. februar  Gudstjeneste    Fastelavn   
10.00     
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25. februar   Gudstjeneste i Læk  2. søndag i fasten 
14.00   (se inden i kirkebladet) 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
11. marts  Gudstjeneste   Midfaste 
9.30    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25. marts  Gudstjeneste   palmesøndag 
14.00    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. april   Gudstjeneste   påskedag 
14.00    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. april kirkedag   3. søndag e. påske 
10.00  (se inden i kirkebladet) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. maj   Konfirmation   Kristi himmelfarts dag 
11.00   Læk danske kirke (se inden i kirkebladet) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. maj   Gudstjeneste   6. søndag e. påske 
9.30    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. maj   Pinsegudstjeneste  pinsedag 
14.00   (se inden i kirkebladet) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27. maj   gudstjeneste   Trinitatis søndag 
11.00    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gudstjenester 
 


