
KIRKEBLAD 
 

for den danske menighed i  

Midt- og  Sydangel  Marts 2022 - Juni 2022 

Maria Magdalene, El. Greco ca. 1577.                                             (se også næste side) 



FØR GENERALFORSAMLINGEN 

Her ved overgangen fra vinter til 
forår kan vi glæde os over, at det 
efterhånden bliver muligt at mødes 
under næsten ”normale” forhold 
igen. Der er dog (desværre) fortsat 
krav om at bære mundbind, når 
man bevæger sig rundt indendørs 
samt under salmesang.  

 
Vi glæder os over, at der generelt er 
god opbakning til gudstjenesterne i 
hele pastoratet, på trods af restrikti-
onerne. 

De seneste år måtte vi afholde ge-
neralforsamling på andre tidspunk-
ter, end vedtægterne foreskriver 
det. I år kan vi glæde os over at 
kunne invitere til generalforsamling 
allerede den 27. marts i kirken i Sdr. 
Brarup. Vi indleder med gudstjene-
ste klokken 10. Ved den efterføl-
gende generalforsamling byder vi 
på en omgang suppe (to slags – 

med og uden kød – så der er noget 
for enhver lyst). Vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at deltage i dette! 

Jeg vil her gøre opmærksom på de 
særligt festlige fælles gudstjenester 
i samarbejde med de øvrige pasto-
rater i vores område i forbindelse 
med forårets kirkelige højtider. Se 
nærmere i gudstjenestelisten.  

Desværre er ikke alt positivt. Der 
sker lige nu uhyrlige ting i andre 
lande. Krigen i Ukraine berører os 
alle – lad os bede for de mange 
mennesker, der er berørt af denne 
fuldstændig meningsløse situation, 
og bede for, at der trods alt kan 
findes en diplomatisk løsning, der 
kan sætte en stopper for disse 
rædsler. 

 

Anna Grete S.  

Jessen, formand 

Forsidebilledet 

Maria Magdalene er en af de første ved Jesu grav Pås-

kemorgen (teksten til 2. Påskedag i år) og identificeres 
med den prostituerede, som rensede Jesu fødder med 

sit lange hår. Hvordan en helt almindelig pige blev en 

af kristenhedens største helgener, ses af maleriet. 

    Hendes liv var et vildnis, men hun vender nu blikket 

opad til det evige liv, til Gud. Det er denne omvendelse (bod; weltliches    
deutsch: Wende!) som efeuen t.v. symboliserer og mødet med Jesus har åb-

net for hende. Han tilgav hende alle hendes synder og forseelser over for 

Gud og mennesker. Hendes liv blev nyt. 

Hun minder os helt almindelige mennesker om at gå samme vej som hun 

selv, den helt almindelige pige, der dog var og blev noget ganske særligt. 



Fra præstens årsberetning 

"Jeg synes, jeg har haft travlt, men er 
ikke i stand til at præcisere det nær-
mere".  Dette ufrivilligt komiske citat 
fra en god vens beretning for mange 
år siden, kan jeg næsten, men ikke 
helt, gøre til mit eget. Jeg har et sy-
stem sammen med den kørselsbog, 
som jeg skal føre, så jeg med nogen-
lunde rimelighed kan sige, hvad tiden 
er gået med. Bortset fra at sidde for 
meget bag rat i bil, fordi man stadig 
bor det forkerte sted. Det skulle 2022 
gerne bringe en ændring på, fordi 
byggeriet af præsteboligen i Sønder 
Brarup endelig kan gå i gang, men 
byggemyndighedernes langsomme-
lighed levner ikke megen optimisme.  

Covid var enten helt eller slet skjult til 
stede gennem hele året `21. Første 
halvår af 2021 var lavpunktet m.h.t. 
kirkegang og aktivitet i et og alt. Det 
afspejler sig naturligvis i statistikken, 
som der er et udtog af på næste side. 
Op til jul kom der også nogle aflysnin-
ger p.g.a. corona, men vi mærker, at 
vi er på vej tilbage til vante tilstande. 
Uden at nå det normale, var selve 
julens gudstjenester klart på vej 
derhen.  

Fortsættes næste side  

Der indkaldes/mindes  

hermed ... 

Generalforsamlingen i Midt og 

Sydangel danske Menighed i vores 

kirke i Sønder Brarup den 27. 
marts efter gudstjenesten kl. 11.30 

(NB: sommertid begynder) og 

fælles frokost/suppe 

Dagsorden if. vedtægterne med 

beretninger, og (NB) ekstraordi-
nært med forlængelse af menig-

hedsrådets valgperiode til 2023 (se 

også næste side) 

Evt. andre punkter til dagsordenen 

skal afleveres senest den 19. 
marts til undertegnede (se bagsi-

den).  

Menighedsrådsformand  
Anna Grete Skyt Jessen,  

Sønder Brarup den 6. marts 2022 
 

 

Næste menighedsrådsmøde  (åbent for 

alle interesserede) 10. maj kl. 19.00 i Søn-

der Brarup 



Optakten til julen var vores julemar-
ked den 20. november, hvor 217 fik 
et armbånd, der viste, at de måtte få 
adgang if. covid-reglerne. Det var en 
meget fin lørdag, der gav et over-
skud på 1130 Euro til menigheden. 
Tak til alle, der kom og til alle, der 
hjalp! 

Vi må også sige tak til SSF-
distrikterne i Mårkær, Sønder Brarup 
og Bøglund for samarbejdet om mu-
sikgudstjeneste med Ditte Fromseier 
den 5. december i Bøglund Kirke. 
Den traditionelle julefest i forsam-
lingshuset med juletræ og mange 
børn blev forhindret af covid.  

Covid-restriktioner står dog ikke hele 
tiden i vejen for samvær. I skrivende 
stund gælder 3G, og vi har været 
værre vant.   

Næsten alle er vendt tilbage og nye 
kan komme til. Der er plads til udvik-
ling! Et forhold har dog hele tiden 
været uafhængig af covid: medlems-
tallet. 10 nye medlemmer kunne ikke 

Fra Kirkebogen Dåb 

Den 12. december 2022 i kirken i 
Sønder Brarup: Merle, Marie, Mil-
la og Maleen Rode, døtre af Mari-
ska og Malte Rode, Sønder Bra-
rup 

Dødsfald 

Installatørmester Reinhold Wil-

helm Schröter, død den 7. de-
cember 2021 og bisat på Sat-

rup Kirkegård den 17. decem-
ber efter højtidelighed i kirken 

der.  

helt holde trit med 5 døde, 6 udmeld-
te/fraflyttede og 3 eksklusioner (for 
trods rykkere ikke at have betalt bi-
draget) = 14 afgange. Generelt giver 
medlemstallet plads til udvikling. Nu 
ser vi ….  

Vi fik trods covid holdt generalfor-
samling sidste år, men glemte slet og 
ret, at der skulle have været (gen)
valg af menighedsrådet. Det fore-
slåes derfor efter kyndig vejledning, 
at vi den 27.3. stedet for at holde et 
regulært valg for 1 år, beder general-
forsamlingen bekræfte rådet for et år 
mere …. Vel mødt den 27.3.! 

 
Tal: 
Medlemmer: 195 (2021: 199) 
Gudstjenester: 55 (50) 
Kirkegang: 796 (784) 
Børnehave/skolegudstjenester: 7 (0)  
Kirkelige handlinger:  12 (5) 
Regnskab/Underskud: 360 € (3390) 
Indsamlinger til kirkelige og velgøren-
de formål: 1013 € (630) 



Ein Konfirmand, Felix, meinte, Putin sei verrückt, aber nicht dumm.  Ich 
glaube, er hat recht.  

Wer einen Krieg beginnt, hier einen Bruder-Krieg, ist verrückt. Ukrainer und 

Russen sind Brüdervölker, und geschichtlich sind Bruder-Kriege sehr lang 
und blutig. Werden die Brüder, die nun Feinde geworden sind,  großes 

Blutvergießen zu vermeiden wissen? Wir müssen beten und hoffen. Putin/
Russland verfolgt mit dem Krieg politische Ziele. Das ist eine Logik aus ei-
nem anderen Jahrhundert, vor Nuklearwaffen, aber nicht „dumm“ im unmit-

telbaren Sinne.  

Vor allem ist der Krieg, der jetzt wieder in Europa einzieht, eine furchtbare 
Niederlage für Herz und Verstand. Vergessen wir aber dabei nicht, wer wir 
selber sind. Dann wäre die Niederlage vollkommen.  

In einem ganz anderen Zusammenhang hörte ich neulich einen christlichen 
Philosophen die Frage beantworten, was das höchste Kennzeichen unse-
rer, westlichen Zivilisation über mehr als 2000 Jahre sei. Demokratie, Wohl-

stand, Fortschritt, Menschenrechte usw.? Nein, es sei unsere oft vergesse-
ne, ja verdrängte aber nie ganz untergegangene Hoffnung und deshalb 
auch Fähigkeit aus Feinden Freunde zu machen. Ich glaube, er hat recht. 

pkm  

Vergisst auf keinen Fall die vielen Möglichkeiten, den Opfern des Krieges mit Geld-

Spenden zu helfen, z.B. Hans Peter Simonsen  (Seite 10) zum Gedenken an 

„Save the Children“ DE 92 1002 0500 0003 2929 12, Stichwort „Ukraine“ 

Ukraine 

Herre Gud, himmelske fader, du er en fredens Gud og ikke en krigens Gud. 

Vi beder dig for det ukrainske folk og den ukrainske kirke.  

Jesus Kristus, du som bar et kors og ikke et sværd. Med dit liv mindede du 

os om, at vold ikke skal mødes med vold men med bøn og forbøn - endda for 
fjender. Vi beder dig: Åbn vores øjne og hjerter for, hvordan vi kan vise 

kærlighed til dem, der lider nød og er afhængige af os. Lad os handle med 

fred og kærlighed mod venner såvel som mod fjender.  

Helligånd, du som kender hjerter og tanker: Vi beder om at beslutningstage-

res samvittigheder må være åbne for freden og forsoningen mellem mennes-
ker og folk.  Amen.  

(Bøn i danske kirker søndagen efter krigens udbrud, den 27. februar) 



GUDSTJENESTER  Midt– og Sydangel I  

Dato Kl. Sted Søndagens navn m.v. 

13-03-2022 11:30 Strukstrup 2. s. i Fasten 

16-03-2022 19:00 Sønder Brarup Ungdomsgudstjeneste. Gæster 
fra Hobro. 

20-03-2022 10:00 Satrup 3. s. i Fasten 

27-03-2022 11:30 Sønder Brarup Midfaste.  Kirkefrokost. Gene-
ralforsamling.                    
Sommertid begynder 

        

03-04-2022 09:30 Sørup Mariae Bebudelse. Ved Gunver 
Nielsen 

10-04-2022 11:30 Freienwill Palmesøndag. Ved Birgitte 
Thun 

14-04-2022 18:00 Sønder Brarup Skærtorsdag. Påskemåltid 

15-04-2022 11:30 Strukstrup Langfredag 

17-04-2022 10:00 Satrup Påskedag 

18-04-2022 10:00 Lyksborg 2. Påskedag. Fælles for Lyks-
borg, Midt/Syd og Gelting, Kap-
pel-Arnæs 

24-04-2022 09:30 Sørup 1. s. eft. Påske.  

        

01-05-2022 09:30 Satrup 2. s. eft. Påske.   

08-05-2022 09:30 Sørup 3. s. eft. Påske.   

15-05-2022 10:00 Slesvig 4. s. eft. Påske. Kirkedagen 
2022. Ingen gudstjeneste i pa-
storatet 

22-05-2022 10:00 Sønder Brarup 5. s. eft. Påske. Generalprøve 
forud for konfirmationen 

22-05-2022 20:00 Kappel,         
St. Nikolai 

5. s. eft. Påske.Aftenandagt 
med Drengekoret 

26-05-2022 10:00 Sønder Brarup Kristi Himmelfart.              
Konfirmation 

29-05-2022 09:30 Sørup 6. s. eft. Påske.  

        



GUDSTJENESTER  Kalender  

Dato Kl. Sted Søndagens navn m.v. 

05-06-2022 09:30 Satrup Pinsedag. 

06-06-2022 19:00 Sønder Brarup 2. Pinsedag. Fælles Pinseaf-
tensang for Lyksborg, Midt/Syd 
og Gelting, Arnæs-Kappel 

12-06-2022 10:00 Sønder Brarup Trinitatis. Årsmøde 

19-06-2022 10:00 St. Solt 1. s. eft. Trinitatis. Dåb 

26-06-2022 11:30 Strukstrup 2. s. eft. Trinitatis 

        

03-07-2022 09:30 Sørup 3. s. eft. Trinitatis 

10-07-2022 10:00 Sønder Brarup 4. s. eft. Trinitatis.   

 HUSK       

27-08-2022 15:00 Christianslyst Jubilæumsfest for  konfirmander 
1946-1972. Adgang fra kl. 14 

Der vil kunne forekomme ændringer og tilføjelser. Læs derfor også gudstjenestelisterne på kontaktsider-
ne i Flensborg Avis om torsdagen. 

Kort kalender marts - juni 2022 
(For Seniorklubberne se side 8) 

Dato Kl. Arrangement 

16-mar 19:00 Ungdomsgudstjeneste med unge gæster fra 
Hobro 

27-mar 11:30 Generalforsamling i kirken i Sønder Brarup 

14-apr 18:00 Påskemåltid efter gudstjenesten i Sønder     
Brarup 

18-apr 10:00 Fællesgudstjeneste i Lyksborg 

03-maj 19:00 Sangaften med Hans Jakob i foreningslokalet i 
Satrup 

15-maj 10:00 Kirkedagen 2022 i Slesvig 

22-maj 20:00 Aftenandagt med Københavns Drengekor i St. 
Nikolai, Kappel 

26-maj 10:00 Konfirmation 2022. I Sønder Brarup. 

06-jun 19:00 Fællesgudstjeneste i Sønder Brarup 

10-jun 12-jun De danske Årsmøder i Sydslesvig. 



SENIOREFTERMIDDAGE SDR. BRARUP 

Sidste tirsdag i måneden, marts 2022 

Tirsdag den 29.3.2022 kl. 15.00 . Klip fra Angel i gamle Sydslesvigfilm. 

Tirsdag den 26.4.2022 kl. 15.00  

Tirsdag den 28.5.2022 kl. 15.00  

Tirsdag den 31.6.2022 kl. 15.00 .  

Tilmelding hos Christiane Christiansen 04641/8535, mobil 0157/39348701; 

chrjuergensen7846@gmail.com 

MIDTANGELS SENIORKLUB 65 PLUS 

i menighedslokalet Wolleshuus 2, den anden tirsdag i måneden 

Tirsdag den 8.3. kl 15.00:  hygge og harmonika-spil  

Tirsdag den 12.april kl 15.00: sammenvær i menighedslokalet i påske 
humør,  

Tirsdag den 10. maj kl 15.00; hygge. Planlægning af sommerudflugt.  

Tirsdag den 14.  juni: sommerudflugt 

 

Hør nærmere hos Christa 04635-600 eller Erika 04623-7251  
 
ALLE medlemmer af menigheden over 65, uanset bopæl, er velkomne! 
 

SENIOREFTERMIDDAGE MÅRKÆR 

I Forsamlingslokalet i Mårkær ved Gertrud Jochimsen 04646/12 47 hveran-

den torsdag kl. 15.  

SPILLE-EFTERMIDDAGE BØGLUND 

I Forsamlingslokalet i Bøglund kl. 14 - 17 hver tirsdag.   

Eftermiddagene i Damholm bedes man forhøre sig om via sekretariatet  

04621 23888  eller lederne.  



SKÆRTORSDAG 

Torsdag den 14. april 2022 kl. 

18.00 nadvergudstjeneste i Søn-
der Brarup med efterfølgende 

fællespisning. 

Ved fællesspisningen (€ 5) er der 

lam, brød og bitre urter. Og vin. Det 

handler altså om nadverens indstif-
telse.  Tilmelding hos præsten ikke 

påkrævet, men påskønnet.  

2. PÅSKEDAG 

Mandag den 18. april 2022 kl. 
10.00 fælles gudstjeneste med 

vore naboer i Angel i Lyksborg 

Kirke. 

Fremover vil vi benytte os af anden-

helligdagene til at holde fælles - og 
lidt alternative—gudstjenester. Den-

ne gang med påsken i billedkunsten  

 

Kristi Himmelfart,  

Den 26. maj kl, 10.00 

KONFIRMATION 

Merle og Marie Rode, 
Sønder Brarup 

Felix Otto Nissen, Mår-
kær 

Fabien-Jordan Bade, 
Bøl 

 

Foto fra udflugt til bl.a. Ejder-

dæmningen i november ´21 

SANGAFTEN 

Torsdag den 3. maj 2022 kl. 

19.00 i foreningslokalet i Satrup. 

Hans Jakob har denne gang be-

stemt, at vi skal stifte nærmere 
bekendtskab med kendte og 

ukendte salmer til Kristi Himmel-

fart og Pinse.  

 

KIRKEDAGEN 2022 

Søndag den 15. maj kl. 10 be-
gyndende med gudstjeneste i 

Gottorp Slotskirke 

Ønsker man at deltage her og/

eller ved mødet på A.P. Mølller-

Skolen, hvilket er velkomment, 
bedes man tilmelde sig hos for-

manden. 



Aftensang med  

Københavns Drengekor i 
St. Nikolai, Kappel 

Søndag den 22. maj kl. 
20.00 

Københavns Drengekor tilhører verdenseliten blandt drengekor og i 2024 kan koret fejre 100 

år. Koret har en omfattende koncertvirksomhed i Danmark og har vundet internationalt ry med 

sine turnéer over det meste af verden. Denne gang kommer de forbi Sydslesvig før den videre 

vej.  

Fra august 2020 er Carsten Seyer-Hansen kunstnerisk leder af koret.  

Hans Peter Simonsen til minde (f. 25.2. 1936, d. 23.2.2022) 

Når vi tager afsked med Hans Peter i Helligåndskirken 11. marts kl. 13, sker 
det dèr, hvor han begyndte som hjælpepræst og dermed sit lange liv i Syd-

slesvig i oktober 1964. Her blev han gift året efter, og her er sønnerne født.  

Da H.F. Petersen pludselig døde op til jul 1966, passede Hans Peter først 

embedet som afløser, derpå fra `67 var han den dans-

ke, afholdte præst i Midtangel, Satrup og Sørup.  

Hans Peter var født i Bramming, men voksede op i 

Brøns, blev student i Ribe, og fik sin teologiske 
eksamen i Århus efteråret `62. Hans første stilling feb-

ruar `63 var som hjælpepræst I Vejle.  

Fra begyndelsen var han kendt, også i sine prædik-

ener, for sit lune og sin glæde i samværet med andre 

mennesker, noget han helt delte med Ulla. Hun var 
hans “chauffør”, da han selv p.g.a. slet syn ikke måtte 

køre bil. Som formand for præstekonventet nød kol-

legerne i mange år gavn af hans/deres selskabelige 
evner, og hvor mange gange de har afløst her og der 

og allevegne ….. det kan ikke tælles.  

Hans Peter var et usædvanligt behageligt, beskedent 

og hjælpsomt menneske, med et lyst sind og noget på 

sinde, især når han stod på stolen.   

Vi vil bevare hans minde i ærbødighed og sige Gud 

tak.     pkm 

Avisfoto fra dengang da 

Hans Peter Simonsen gik 

på pension i sommeren 

1999.  Overskriften på 

artiklen var “Præsten går 

med glæde”, men det 

forklares sært nok ikke. 

Vi, der kendte ham (og 

Ulla), havde nu ikke svært 

ved at forstå, at han nu 

beskedent veg en god 

plads for nye kræfter. Nu 

slap Hans Peters kræfter 

så op, og han sov stille 

ind.  



Fra venstre mod høj-

re. I parentes konfir-
mations-stedet: Hans 

Heinrich Lorenzen 

(Sørup); Christa 
Gondesen, f. Ras-

mussen (Sønder Bra-

rup); Ingrid Möller, f. 
Jessen (Sønder Bra-

rup); Helga Jensen, f. 

Diedrichsen (Sønder 
Brarup); Ingvelde 

Laue, f. Blazejewcz (Sørup), Waltraud Kobs, f. Bauer (Sterup); Erika Cichon, 

f. Clasen (Havetoft); Hannelore Lapoehn, f. Carstens (Langballig); Edith Vol-
lersen, f. Szarafinski (Sønder Brarup); Annelise Marxen, (Stenfeld) og 

(forrest) Hanne Lore Berntien (Sønder Brarup) 

Jubilæum.  Guldkonfirmation 2022  

Til markering af menighedens 75-års-jubilæum har menighedsrådet besluttet 

at invitere alle konfirmander 1946-1972 med ledsagere m.fl. til fest, guldkon-
firmation for nogen, for andre ”diamant” og mere. 

En gruppe (foto), som også siden har været aktiv med at finde adresser på 
tidligere konfirmander, mødtes den 10. februar og besluttede følgende plan 

for festen: 

Lørdag den 27. august fra kl. 14 på Christianslyst, Notfeld 

Fra kl. 14: ankomst og kaffe 
Kl. 15: Gudstjeneste 
Efterfølgende kaffe og kage, samvær. 
Kl. 18.30: Aftenfest (fest-menu) 
 
Tilmelding og betaling/pris:  
Kun kaffe/eftermiddagen: € 5,- (ikke-medlemmer af dansk kirke € 7,50) 
Hele programmet: € 35,- (ikke-medlemmer af dansk kirke € 45). Ekskl. drik-
kevarer ved aftenfesten. 
Tilmelding ved indbetaling på DE26 2152 0100 1000 3495 06 med angivelse 
af fødselsdato. Deltagere fra DK bedes henvende sig hos præsten, tlf. 0461-
5052 8545 eller pkm@kirken.de.  
 



Sognepræst  

Preben K. Mogensen.Tlf. 0461- 5052 8545 

Email: pkm@kirken.de. Træffes bedst dagligt kl. 8-10. Onsdag er ugentlig 

fridag. 

Adresse: Schleswiger Str. 40, 24392 Sønder Brarup eller Zeisighof 14, 

24939 Flensborg 

 

Den danske Menighed i Midt– og Sydangel 

Formand: Anna Grete S. Jessen, Gerstekühl 1, 24392 Süderbrarup, 
Tlf.04641-2934, email: agskytjessen@t-online.de 

Næstformand: Andrea Werner, nu Eggebek, e-mail: an-
drea.werner20@gmail.com 

Regnskabsfører: Majbrit Molter-Jahnke, Flatzbyer Str. 38, 24966 Sörup, 
Tlf.04635-1284,  email: majbritmolter@gmail.com 

 

Rådet består desuden af: Lis Kongsted Sander, Gunneby, Anne Marxen, 

Stenfeld, Waltraud Kobs, Sørup og Ester Möller, Satrup. 

 

OBS! Kontonummer ved indbetaling af kirkeskat:  

IBAN: DE31 2176 3542 0004 1046 25 
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Side 2-4: Før generalforsamlingen 
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Midtersiderne: Gudstjenester. 

                          Kalender 
 

Næste nummer af kirkebladet udkommer til Pinse 2022. Evt. bidrag, som skal være meget velkomne, 
inden den 15.5. 2022 

Impressum: Adresse: se ovf.  

Redaktion:  Anna Grete Skyt Jessen  og Preben K. Mogensen.  

Tryk: Layout&Copy, Flensborg Trykkes i 300 eksemplarer og sendes til ca. 150 husstande. Ca. 100 hus-
stande modtager kirkebladet pr. email. Lægges ud i vore danske institutioner.  

Side 8: Seniorklubber 

Side 9-10: Arrangementer.  

                  Konfirmation. 

Side  11: Jubilæum.  

                Guldkonfirmation. 

Bagsiden: Kontakt. 

mailto:pkm@kirken.de
mailto:agskytjessen@t-online.de
mailto:andrea.werner20@gmail.com
mailto:andrea.werner20@gmail.com
mailto:majbritmolter@googlemail.com

