
  

Nordvest danske menig-

hed har fundet en ny 

præst!! 

 

Vi har – endelig!! – fundet en ny 
præst til Nordvest danske me-
nighed og præstegården i Læk! 
Navnet må endnu ikke offent-
liggøres, men vi kan fortælle at 
det er vores nye præsts første 
embede og datoen for ordinatio-
nen og præstens indsættelse er 
blevet fastlagt. 
 

Ordination: 
D. 31. marts kl. 17.00 i Hellig-

åndskirken i Flensborg. 
 

Indsættelse: 
Palmesøndag d. 5. april kl. 

13.30 i Læk danske kirke. 

Efter indsættelse afholdes ind-
sættelsesarrangement. 
Vi håber rigtig mange vil møde 

 op og få vores nye præst til at 
føle sig velkommen i vores me-
nighed. 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 

 

D. 8. marts indkaldes der til gene-
ralforsamling i Læk danske kirke. 
Vi lægger ud med gudstjeneste 
kl. 14.  Generalforsamlingen be-
gynder kl. ca 15. 
- Se vedlagte invitation 

 

Kor to go  
- kom og syng med! 
 

Har du lyst til at synge i rytmisk 
kor? - Så kom og deltag i dette 
nye og spændende klassisk 
rytmiske korprojekt i Læk 
Danske Kirke. 

 

Januar – Juni 2020 
Tillæg og rettelser 

Nordvest danske menighed  
www.dks-folkekirken.dk     
pastor Trine Savannah Parbo, Drift 8, 25927 Aventoft 
Tlf. 0049/0 4664 212     E-mail: trine@kirken.de 



 

Vi vil synge rytmiske sange fra 
hele verden samt rytmiske ar-
rangementer af danske 
sange/salmer, traditionel gospel 
osv., og vi vil synge på forskel-
lige sprog.  
 

Vi øver 6 gange:  

10/3, 24/3, 7/4, 28/4, 12/5 og 

26/05, hver gang kl. 18:00 - 20:00  

(tidspunkterne kan evt. for-

handles ved projektets begyn-

delse). 
 

Korprojektet afsluttes med en 

festlig pinsegudstjeneste (31/5, 

kl.14, Læk Danske Kirke). 
 

Alle kvinder og mænd mellem 

14 og 90 år er velkomne. Der 

kræves ingen særlige forud-

sætninger – alle kan være med. 
 

Tilmelding til Mirko March E-

mail: mirko-

march@gmail.com  eller telefon 

0172 178 7124...også via Face-

book /whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

Grænseover- 

skridende foredrag   
Torsdag d. 23 april kl. 19.30 

Aventoft menighedshus 

  

Naturvejleder Hans Tonnesen 
fortæller om dyrelivet omkring 
grænselandet. 
 

Undervejs vil der også blive tid 
til kaffe og kage og en lille snak. 
 

Arrangementet holdes i samar-
bejde med Ubjerg sogns menig-
hed. 
Arrangementet er gratis, alle er 
velkomne! 
-  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

na Dau 
 

 

Hvornår:  Hvor: 
8. marts      2. søndag eft. fasten 
14.00   Læk kirke 
   Med efterfølgende generalforsamling. 

15. marts      3. søndag eft. fasten 
    Gudstjeneste aflyst  

Grundet dansk/tysk jubilæumsgudstjeneste i Marienkirchen, Flensborg. 

 22. marts      Midfaste 
 9.30   Læk kirke 
11.00   Bredsted skolekirke 

26. marts  Påskegudstjeneste   
9.00   Dedsbøl: Skolegudstjeneste 
10.30   Dedsbøl: Børnehave gudstjeneste 
________________________________________________________________________ 
31. marts  Ordination 

17.00   Helligåndskirken i Flensborg. 

29. marts      Mariæ bebudelses dag 
10.00   Aventoft menighedshus 

  5. april  Indsættelse af ny præst Palmesøndag 
  13.30   Læk kirke 

9. april   skærtorsdags spisning  Skærtorsdag  
18.00  Læk kirke  – husk tilmelding 

10. april  ”De 7 korsord”    Langfredag 
10.00  Aventoft menighedshus – meditativ musikgudstjeneste 

12. april      Påskedag 
9.30   Aventoft menighedshus 
11.00   Læk kirke  
14.00   Bredsted skolekirke 

19. april       1. søndag efter påske 
11.00  Før forsamlingshus 

26. april      2. søndag efter påske 

Gudstjenester 
Grundet flere ændringer i gudstjenestelisten kommer der en til-

rettet liste her: 



9.30   Bredsted skolekirke 
11.00    Læk kirke 

3. maj         3. søndag efter påske 
10.00   Aventoft menighedshus 
   Efter gudstjenesten serveres der varme hveder 

10. maj  Kirkedag   4. søndag efter påske 
10.00   Gottorp slot (husk tilmelding) 

17. maj      Sidste søndag efter påske 
9.30   Aventoft menighedshus 
11.00    Bredsted skolekirke 

21. maj  Konfirmation   Kristi Himmelfarts dag 
11.00   Læk kirke 

24. maj  Konfirmation    6. søndag efter påske 
10.00   Bredsted skolekirke 

31. maj  Udendørsgudstjeneste  Pinsedag 
14.00   Læk kirkes pastorat have 
   Med koroptræden og efterfølgende sønderjyskkaffebord 

7. juni       Trinitatis søndag 
10.00   Aventoft menighedshus 
14.00    Bredsted skolekirke 

14. juni      1. søndag efter trinitatis    
11.00   Læk kirke - med besøg fra Vorbasse,  
   Gudstjenesten er også for døve og hørehæmmede 

21. juni   Årsmøde gudstjeneste  2. søndag efter trinitatis    
9.30   Aventoft menighedshus – m/efterfølgende morgenmad 
 
 
 

 

 

 

 

Generalforsamling:       8. marts kl. ca. 14.45  

”Kor to go”:           10/3, 24/3, 7/4, 28/4, 12/5 og 26/05, kl. 18-20, Læk kirke  
         Samt til pinsegudstjenesten 31. maj kl. 14.00 
Ordination af ny præst:   31. marts kl. 17.00, Helligåndskirken i Flensborg. 

Indsættelse af ny præst:  5. april kl. 13.30,  Læk kirke. 

Kalender                             
Kalenderen fra tidligere kirkeblad er stadig gældende. 

Blot med følgende tilføjelser: 
 



Foredrag med naturvejleder Hans Tonnesen om dyrelivet omkring grænselan-

det:          23. april kl. 19.30, Aventoft menighedshus 


