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23. september `22: 

byggemaskiner 

begynder at rydde 

grunden til ny præ-

stebolig. 

 

Foto: Torsten Wullf 



Snobrød og hygge i Sønder Brarup 

efter aftengudstjeneste 2. Pinsedag. 

Vi havde inviteret sammen med na-

boerne, og præsten fra Lyksborg, 

Birgitte og hendes Flemming var 

med. Samme dag blev den tidligere 

præst, Gunver Nielsen, indsat i sit 

nye embede i Grindsted. 

Sommeren, først med årsmøderne, 

kom derefter godt i vej. Med godt vejr! 

Siden sidst i billeder (udvalg) 

Gudstjeneste med vandring ved skov og strand i Lyksborg den 7. august var igen fælles med 

naboerne, men der var nu kun deltagere fra Lyksborg. Den gode nyhed fra Lyksborg er, at 

kirken nu bliver saneret. Det betyder så (foto), at gudstjenesterne indtil videre oftest foregår i 

menighedslokalet ved præsteboligen.  

Seniorklubben 60+ 

var den 20.9. på 

udflugt til Rends-

borg. På vejen hjem 

var der kaffe i Sles-

vig.  Enkelte delta-

gere fra Lyksborg 

hjalp med til at 

fylde bussen. Vejret 

var perfekt . 



En lang og meget tør sommer går på 

hæld, og vi kan nu se ind i efteråret 
og den mørke vintertid. Man kan kun 

håbe, at vi ikke igen bliver ramt af 

sundhedsrestriktioner, der gør det 
vanskeligt at pleje fællesskabet. 

Jeg holder meget af alle årstider og 
glæder mig over de traditioner, der 

følger årets gang.  

 

I kirken kan vi se frem til at fejre høst-

gudstjenester, vi kan igen indbyde til 
reformationsgudstjeneste, til sangaf-

ten ved vores organist Hans Jakob - 

og så går forberedelserne til vores 
traditionelle julemarked i gang (se 

andet sted i bladet om dette). Vi har 

altid brug for ekstra hænder til afvik-
lingen af julemarkedet og tager også 

med glæde imod håndarbejde og lig-

nende, der kan sælges til fordel for 
vores kirkeliv.  

Kirkebygningen i Sdr. Brarup har 20 

års fødselsdag – det vil vi gerne 

fejre ved vores traditionelle julefro-
kost efter gudstjenesten 3. søndag 

i advent. Denne samme dag har vi 

også et dobbelt så stort jubilæum 
at fejre (se næste side). 

 

 

Jeg glæder mig til at se jer til guds-

tjenesterne rundt omkring i vort 

store pastorat. 

Anna Grete Skyt Jessen, menig-
hedsrådsformand. 

 

 

 

Hilsen fra formanden 

Guldkonfirmation udsat til den 3. juni 2023 

Onsdag eftermiddag før vi skulle have fejret jubilæums/guldkonfirmation om 

lørdagen 27. august meddelte Christianslyst at de måtte lukke ned p.g.a. 

corona. Der var ingen mulighed for at finde et andet sted, naturligvis, og det 
var særdeles ærgerligt for de 69 tilmeldte. Det eneste gode vil være, hvis vi 

bliver endnu flere, når guldkonfirmationen holdes. 

Festen er nu udsat til den 3. juni 2023 med det allerede planlagte program, 

og vi har forstået stort set alle tilmeldte således, at de holder fast ved at ville 

komme (alligevel), men der kan jo være så meget ….Skulle man altså øn-
ske deltagerbetalingen retur kan det ske uden nogen som helst forklaring 

ved henvendelse til præsten, 0461—5052 8545 eller pkm@kirken.de, hvor-

efter penge straks vil blive sendt tilbage. 



Vi venter … 

Forsidebilledet på dette kirkeblad 
skulle egentlig have været et stort 
foto fra guldkonfirmationen på Chri-
stianslyst med alle 69 tilmeldte. Det 
måtte vi jo desværre udskyde til den 
3. juni næste år (se forrige side). 

Nu blev det så i stedet de første byg-
gemaskiner i gang med at gøre grun-
den klar til den nye præstebolig. Det 
stod også i avisen, så det er ganske 

vist! I fald man, skønt medlem af min-
dretallet, ved en fejltagelse ikke hol-
der Flensborg Avis, så her nogle cita-
ter fra artikel ved nyhedschef Niels 
Ole Krogh fredag den 23. september:   
 
- ”Det har været en utrolig omstæn-
delig proces, for vi har ønsket at 
trække huset længst muligt tilbage fra 
den larmende Schleswiger Straße. 
Med et byggeri på den del af grunden 
skulle vi først gennem hele møllen 
med høring af op til 30 instanser, si-
ger leder af Dansk Kirke i Sydsle-
svigs kontor, Jytte Nickelsen og tilfø-
jer: 
- Vi håber, at huset står klar til indflyt-

ning i sommeren 2023, men finder 
de oldsager på grunden, så skal 
arkæologerne først til, og så træk-
ker det yderligere ud.  
 
Dansk Kirke i Sydslesvig bruger 
egne midler og optager et lån for 
at kunne bygge huset til en pris af 
500.000 euro. Det er arkitekt Wal-
ter Dähndel, Flensborg, der har 
tegnet huset, der leveres af en lo-
kal specialist i træhuse, Vierck 
GmbH i Sørup. Det bliver et lav-
energihus med solceller på taget 
og varmepumpe.  
500.000 euro er en pris i den høje 
ende for en angelsk by, især når 
det tages med i betragtning, at kir-
ken ikke skal ud og købe grund.  
Alene det seneste år er priserne 
på alt, vi har brug for, steget med 
en tredjedel. En tagtækker, der 
arbejder for os, har sendt sine folk 
på deltid. Han har ordrebogen fuld, 
men ingen tagsten, beskriver Jytte 
Nickelsen den noget usikre situati-
on”  
 
Tilsidst citerer artiklen mig, som 
ses på foto med hund i hjemlige 
omgivelser, for at sige, at jeg bliver 
mindst 5  år efter indflytningen! 
Om Gud vil og helbreddet holder, 
må jeg så tilføje på samme måde, 
som guldkonfirmander gjorde, da 
vi fortalte, at  festen er udskudt til 
den 3. juni 2023!  
 

Siden sidst og siden hen 



Der var konfirmandlejr på 

Tydal. Her er konfirmanderne 

fra Kappel (K) og fra Midt/

Sydangel (M/S) for  en gangs 

skyld alle samlet og fotogra-

feret lige før gudstjenesten 

søndag den 16. september: 

Pia Tomhofer (K), Wolf Dörr 

(K), Kjell Richerts (K), 

Raphael Sörnsen (M/S), Nico 

Werner (M/S), Tom Meissner 

(M/S), Levin Woito (M/S), 

Leif Petersen (M/S), Hendrik 

Bock (K) og Elena Habicht 

(K).  

Konfirmander 

Konfirmanderne er nu begyndt, og 

Kappel Pastorats er så vidt muligt 

sammen med vores fra Midt- og Syd-
angel. De vil i al fald engang imellem 

have fælles forberedelse. Præstestil-

lingen i Kappel efter Gunver Niel-

sens afsked pr. 1. juni 2022 er ikke 
opslået endnu. Umiddelbart må vi 

vente til næste år, og der søges en 

fast vikar!  

Fra menighedsrådet 

Dansk Kirke i Sydslesvigs besty-
relse, hvor Anna Grete, vores for-
mand, er medlem, har indkaldt alle 
menighedsråd til et stort fællesmø-
de den 4. oktober. Vi har nogle 
påtrængende fælles problemer: 
medlemstal og medlemsbidrag!  
Og der er nogle vigtige beslutnin-
ger om menigheders størrelse 
osv., som vi må komme til klarhed 
over.  

Genindvielse i Thumby 

Ellers har menighedsrådet selvføl-
gelig behandlet alle de arrange-
menter m.v. som omtales i dette 
blad. Det gælder også for genind-
vielsen af kirken i Thumby, hvor vi 
også har mødtes til gudstjeneste 

Siden sidst og siden hen II 

Kirken i Sørup, der vil være smykket til høst, 

når vi kommer til gudstjeneste den 2. oktober.  

Den 22. november vil en julekrybbe vente på 

børnehavebørn og  skolebørn fra de mindre 

klasser, når der er ”julevandring”. En måned 

senere, når vi kommer igen, har juletræet 

måske holdt sin indtog. Året går på hæld ... 



og kan glæde os til at 
vende tilbage. I skriven-
de stund er det ikke 
ganske sikkert, men det 
er dog et stærkt håb, at 
den første dag i det nye 
kirkeår, 1. søndag i ad-
vent, vil bringe invitation 
til genindvielse, altså 
den 27. november kl. 
10.00. 

Første søndag i advent 
er, som formanden skriver, også vo-
res 20års ”fødselsdag” for kirken i 
Sønder Brarup og en markering 
værd.  

 

Organist-jubilæum:  

Hans Jakob i 40 år 

Det dobbelt så lange jubilæum gæl-

der dog vor organist. Hans Jakob 
Jessen spillede for første gang den 

21. november 1982 kl. 9.30 ved 

gudstjeneste i Sønder Brarup. 40 år 
er gået, og vi har rigtig meget at tak-

ke for rundtomkring i hele vores me-

nighed.  

Vi beder derfor alle skrive gudstjene-

sten den 11. december kl. 11.00 i 
Sønder Brarup i  kalenderen. Bagef-

ter er der julefrokost i menighedsloka-

let, hvor vi gerne vil fejre for og med 
vores organist. Mere i næste nummer 

af kirkebladet.  Tilmelding dog allere-

de mulig hos præsten.  

      pkm 

Siden sidst og siden hen 

Hans Jakob gør klar ved klaveret til fælles-

sang før (Sen)sommerfesten i Satrup gik i 

gang. En meget velbesøgt, men først og frem-

mest meget fin fest!  

Lørdag den 24. september var en gruppe 

fra Esbjerg (DSUK og Grænseforenin-

gen) på besøg. De blev straks slæbt ned 

til den ryddede grund. Nu skal der tages 

jordprøver og så går der igen lidt tid …. 



Ausgerechnet dieses Jesus-Wort 

zitierte ein Kommentator bei der 

Trauerfeier für die Queen. Er, soviel 

ich weiß ein Pastorensohn, war mo-

ralisch entrüstet über diesen Pomp 
und Reichtum! Als ich mir das an-

hörte, überkam mir ein unbehag-

iches Gefühl, und ich mußte mich 

fragen wieso? Weil ich selber kein 

anti-royalist bin?  Das sei dem Kom-

mentator aber voll gegönnt!  

Dann las ich noch mal im Evangeli-

um nach. Da sieht man, dass die 

Jünger auch entrüstet waren, aber 

nicht weil sie das Jesuswort auf wen 

auch immer, sondern, arme Fischer, 

die sie waren, auf sich selber bezo-

gen. Sie haben Jesus verstanden 
und meinten nicht, dass sie Jesus 

als Knüppel verwenden könnten um 

einen anderen Menschen, wen auch 

immer, niederzuschlagen. Sie waren 

selber in Frage gestellt und einer 

von diesen Jüngern hat also Jesus 

für 30 Silberstücke verraten. Judas 

hat diese Infragestellung seiner 
selbst nicht ertragen und damit en-

dete sein Leben. Die Infragestellung 

ist aber nicht das Ende, sondern der 

Anfang des Lebens mit dem Herrn 

und Heiland.    pkm 

30 Silberstücke 

In vier Jahren müssen meine Frau 

und ich sehen, dass wir die Restsum-

me eines fest verzinslichen usw. Dar-

lehen begleichen. Man kann eigent-

lich nur wissen, dass es in vier Jahren 
schwerer geworden sein wird, Geld zu 

leihen. In der Zwischenzeit sollten wir 

also sparen, aber bei der jetzigen In-

flation ist das Sparbuch offenkundig 

eine schlechte Idee. Die Anlagebera-

terin der Sparkasse meldete sich mit 

ein paar Vorschlägen, und meinetwe-

gen!  Man sollte selbstverständlich 
nicht alles auf eine Karte setzen, und 

nicht alle Eier in einem Korb legen …. 

„Diversifizieren“ nennt man das. Da 

fielen mir Edelmetalle ein! Ca. 5 % 

der Ersparnisse sollte man, so sagt 

man, in Edelmetalle anbringen.  

Gold bewahrt in Krisenzeiten, wenn 

alles andere runter geht, den Wert, 

bringt jedoch keine Zinsen usw. usw.  

Gold ist aber vor allem teuer! In 1 

Cent-Größe kostet es 200 Euro. Sil-

ber ist nicht so wertbeständig, aber in 

Anbetracht dessen, dass ich nur in 
der Hoffnung, damit Verluste zu ma-

chen - denn ich hoffe selbstverständ-

lich, dass wir elende Konjukturen ver-

meiden - Edelmetalle kaufen wollte, 

entschloss ich mich kurzerhand 30 

Silberstücke zu erwerben! Da ich eine 

gewisse Vorliebe für Canada habe, 

sind es canadische Silbermünzen mit 

„Maple Leaf“, Ahornblatt und Königin 
Elisabeth II. von Canada! 

Wieso 30? Ja, bekanntlich wurde Je-

sus für 30 Silberstücke verraten. Je-

sus sagte bekanntlich auch, dass es 

einfacher sei für ein Kamel durch ein 
Nadelöhr zu gehen als für einen Rei-

chen ins Himmelreich zu kommen = 

unmöglich. 



Kalender  Midt– og Sydangel danske Menighed  

Om klubberne   på  næste side   

Dato Klokken Sted Arrangement 

02-10-2022 09:30 Sørup Høstgudstjeneste  

04-10-2022 18:00 Valsbølhus Fællesmenighedsrådsmøde/kredsmøde 
for hele Dansk Kirke i Sydslesvig. Drøftel-
se af fællesanliggender (økonomi, bidrag, 

struktur) 

09-10-2022 14:00 Bøglund      
Forsamlingshus 

Høstgudstjeneste og efterfølgende -fest i 
forsamlingshuset i 

25-10-2022 19:00 Sønder Brarup Julemarkedsplanlægningsmøde 

31-10-2022 18:00 Satrup Kirke Reformationsaften og efterfølgende smør-
rebrød i foreningslokalet (Euro 7,50) 

01-11-2022 19:00 Sønder Brarup Sangaften med Hans Jakob. Udenland-
ske salmer og kirkeviser. På dansk! 

19-11-2022 11:00 Sønder Brarup Julemarkedet 2022 kl. 11-16 

22-11-2022 08:30 Sørup Kirke Julevandringer i tre omgange fra kl. 8.30 

P.g.a. Corona var der sidst julevandringer 
i 2019. På foto ser man børnehaveleder 
Rena Weiland som ”krofatter”, der først 
helt afviser Maria og Josef. Før han viser 
dem hen til stalden.  

 

 

 

23-11-2022 08:30 Satrup Kirke Julevandringer i tre omgange fra kl.  8.30 

04-12-2022 14:00 Bøglund  kirke 
og Forsamlings-

hus 

Adventsgudstjeneste med Lucia  og efter-
følgende adventsfest i i forsamlingshuset. 

11-12-2022 11:00 Sønder Brarup Festgudstjeneste i anledning af Hans Ja-
kob Jessens 40 års jubilæum som menig-
hedens organist og 20-året for genindviel-

sen af kirken.  



GUDSTJENESTER  Midt– og Sydangel   

Ændringer er mulige. Følg altid med på SSF`s KONTAKT i Flensborg Avis hver torsdag. 

Dato Kl.  Sted Søndagens navn m.m. 

02-10-2022 09:30 Sørup Kirke 16. s. eft. Trinitatis. Høstgudstjeneste 

09-10-2022 15:00 Bøglund 
Kirke 

17. s. eft. Trinitatis. Høstgudstjeneste 

16-10-2022 10:00 Sønder   
Brarup 

18. s. eft. Trinitatis.  

23-10-2022 11:30 Satrup 19. s. eft. Trinitatis. Præd. Birgitte Thun, Lyks-
borg 

30-10-2022 10:00 Sønder   
Brarup 

20. s. eft. Trinitatis.  

31-10-2022 18:00 Satrup   
Sognekirke 

Aftenandagt på Reformationsdagen. Efterføl-
gende snitter i foreningslokalet, Wolleshuus 2 

    

06-11-2022 09:30 Sørup     
Kirke 

Allehelgen 

13-11-2022 10:00 Sønder   
Brarup 

22. s. eft. Trinitatis.  

20-11-2022 11:30 Strukstrup 
Kirke 

Sidste søndag I Kirkeåret 

22-11-2022 08:30 Sørup     
Kirke 

Fra kl. 8.30 Julevandringer med børnehave og 
skole 

23-11-2022 08:30 Satrup   
Sognekirke 

Fra kl. 8.30 Julevandringer med børnehave og 
skole 

27-11-2022 10:00 Thumby  
Kirke 

1. s. I advent. Forventet genindvielse af  sogne-
kirken efter sanering. 

27-11-2022 14:00 Freienwill 
Kirke 

1. s. I advent.  

    

04-12-2022 14:00 Bøglund 
Kirke 

2. s. I advent. Lucia. Efterfølgende adventsfest i 
forsamlingshuset 

11-12-2022 11:00 Sønder  
Brarup 

3. s. I advent.  Festgudstjeneste og kirkefro-
kost. 20-året for kirkens genindvielse OG 
Hans Jakob Jessens 40-års-jubilæum som 
organist. Kappel Pastorat m.fl.  er medinvite-
ret. 

16-12-2022 10:00 Sønder   
Brarup 

Julegudstjeneste  børnehaver i Mårkær og Søn-
der Brarup 

18-12-2022 10:00 Sdr. Brarup 4. s. I advent.  Evt. i Kappel …. 



menighed er at holde høstguds-

tjeneste og –fest i forsamlingshu-
set i Bøglund. Det er den 9. okto-

ber kl. 15.00. Efter gudstjenesten 

er der altså samvær og kaffe.  

Kommende arrangementer 

Vore høstgudstjenester 

En 200 år gammel, kgl. preussisk 

anordning fastsatte den første 

søndag i oktober som dag for 
høstgudstjenesten. Her lænede 

man sig op af den ældgamle tradi-

tion fra middelalderen, at den 29. 
september er høstens sidste dag. 

Denne dag var og er viet til ærke-

englen Michael, der på den yder-
ste dag dræber Djævelen. Man 

fejrede selvfølgelig ”Mikkelsdag” 

med gudstjenester. Og med store 
markeder, så alle kunne se Guds 

gode gaver og tro, at de ville ræk-

ke vinteren over.  

I år vil vi fejre høstgudstjeneste if. 

denne kongelige anordning, når 
der er gudstjeneste i Sørup Kirke 

kl. 9.30. En lang tradition i vores 

Høstaltret i Bøglund Forsamlingshus. 

Oliemaleri: "Det sidste læs" af H.J. Hammer, 1844. Ved hjemkørslen af det sidste læs fra mar-

ken stod kællingen - det sidste neg - på læsset.   



St. Johannes i Thumby forventes gen-

indviet 1. søndag i advent, den 27. no-

vember kl. 10 

Sangaften den 1. november kl. 

19 i kirken i Sønder Brarup 

Hans Jakob har denne gang 

valgt at vi skal synge udenland-
ske salmer og kirkeviser. I dansk 

oversættelse, dog! 

 Kom og vær med! Det er altid 

festligt at få rørt stemmerne! 

 

HUSK: Lanterneløb på Christi-
anslyst den 3. november kl. 17! 

Kommende arrangementer 

Reformationsaften den 31. okto-

ber kl. 18.00 i Satrup Kirke 

Vi har fået tradition for at fejre Re-

formationsdagen ved en aftenan-
dagt i Satrup Kirke. Der er også og 

igen smørrebrød i foreningslokalet 

bagefter (€ 7,50 ink. Drikkervarer)  
Tilmelding hos præsten ikke på-

krævet, men påskønnet. 

 

Forberedelse af julemarkedet 

Den 25. oktober kl. 18 giver det 

først en suppe i kirken i Sønder 
Brarup, og så er alle inviteret til at 

være med ved planlægningen af 

dette års julemarked, lørdag den 
19. november.  

 

 

 

 

 

 



SENIOREFTERMIDDAGE SDR. BRARUP 

Sidste - i reglen - tirsdag i måneden kl. 15,  

Tirsdag den 27. september kl. 15.00. Gæt en sang med Hans Jakob. 

Tirsdag den 25. oktober kl. 15.00 

Tirsdag den 29. november kl. 15.00 

Tilmelding hos Christiane Christiansen 04641/8535, mobil 

0157/39348701; chrijuergensen7846@googlemail.com 

MIDTANGELS SENIORKLUB 60 (NB) PLUS 

i foreningslokalet Wolleshuus 2, i reg-

len den anden tirsdag i måneden 

18. Oktober (Lotto) kl. 14.00, 

15. november kl. 15.00 (sang med 
Hans Jakob),  

13. december  kl. 15 (adventsfest og 
–musik) 

Hør altid nærmere (tilmelding)  hos 
Christa 04635-600 eller Erika 04623-

7251  

 

ALLE medlemmer af menigheden over 60, uanset bopæl, er velkomne! 

SENIOREFTERMIDDAGE MÅRKÆR 

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

anden 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.  

Folmer og Basserne underholdt ved kaf-
fen den 11. august. Den 20. september 

gik heldags-turen til Rendsborg.  

mailto:chrijuergensen7846@googlemail.com


Opkrævningsordre (SEPA-Lastschriftenmandat) 

Undertegnede (navn, adresse, fødselsdato, tlf.)

_____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Giver hermed min menighed tilladelse til at trække mit/vort kirke-bidrag fra 
(Bank, IBAN)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Betalingsrytme: årligt/halvårligt /kvartårligt/månedligt 

Klippes ud, underskrives og sendes til ”Dansk Menighed, c/o Zeisighof 14, 
24939 Flensborg”. Skriver man ”Rückantwort“ på konvolutten betaler vi por-

toen. Ved spørgsmål henvendelse til regnskabsfører/præst (bagsiden) 

__________________________________________ 

Dato, sted, UNDERSKRIFT 

Fra forrige år er det muligt at betale 

kirkebidrag ved 
”Einzugsermächitung“ og d.d. be-

nytter 53  medlemmer sig nu af 

denne mulighed, som er langt den 
nemmeste at administre for os og 

faktisk også for medlemmet.  

Betaler man mindstebidraget (25 

€)  eller andet årsbidragsbeløb 

2022 ved ”Lastschrift” vil det bli-
ve trukket fra konto den 1. okto-

ber. 

Har man oprettet ”Dauerauftrag” for 

at betale bidraget til kirken er det 

naturligvis udmærket og betaler 
man ved overførsel tillader vi os at 

minde om betaling af bidraget for 

2022, hvis det ikke allerede er sket.  

 

Vi må ikke samle penge ind til os 

selv ved gudstjenester,  men na-
turligvis kan vi opfordre til at give 

gaver til menigheden, og det vil vi 

gerne gøre her.  

Gaver, som altid er meget velkom-

ne,  kan indbetales på konto 

DE75 2176 3542 0104 1046 25 

 

På forhånd mange tak! 

 

Majbrit Molter-Jahnke 

Regnskabsfører 

Hilsen fra regnskabsføreren 



Fra kirkebogen m.v. 

Dåb 

Nele Guthardt, f. den 5. juli 

2019, døbt i kirken i Freien-

will/Ll. Solt den 19. juni 2022. 

Nele er datter af Anja og Den-

nis Guthardt, Havetoft. 

 

 

 

 

 

Guldbryllup 

Kirsten og Armin Breuch , Kol-

lerup, blev viet i Ansgar Kirke i 

Flensborg Nord den 28. juli 

1972. På guldbryllupsdagen, 

den 28. juli  2022 begyndte 

festen med en andagt i kirken i 

Freienwill.  

Dødsfald 

Gertrud Schröter, f. Budde, Satrup, født den 17. september 1936 i Flens-

borg, død på Diakonissenanstalt i Flensborg den 14. august 2022. Bisat på 

Satrup kirkegård efter højtidelighed i kirken der den 26. august 2022.  





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 Sønderbrarup eller Zeisighof 14, 24939 Flens-

borg 

 

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, Eggebek, e-mail: andrea.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, Torsten Wullf, Sønder 

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

OBS! Kontonummer ved indbetaling af kirkeskat:  

IBAN: DE31 2176 3542 0004 1046 25 

 

KONTAKT   

Har man brug for en kørelejlighed til gudstjenester eller 

arrangementer er man meget velkommen til at henvende 

sig hos præsten, tlf. 0461- 5052 8545. Så vil kirkebilen 

komme! 
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Side 2: Siden sidst i billeder 

Side 3: Formandens hilsen 
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Side 7: 30 Silberstücke 

Midtersiderne: kalender og gudst-
jenester 
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inden den 1.11. 2022 
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Tryk: Layout&Copy, Flensborg Trykkes i 400 eksemplarer og sendes til ca. 150 husstande. Ca. 100 mod-
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Side 10-11: Arrangementer 

Side 12: Seniorklubber 
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