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Det danske arbejde er båret af frivillighed. Det er båret af ildsjæle, der i det

stille i slutningen af 1800-tallet husede danske vandrelærere, der tog rundt
og underviste de dansksindede i Slesvig—ofte underviste de børnene efter
de havde været i tysk skole og forsøgte at give de små en dans ballast som
en modvægt til den tyske, der forsøgte at fortrænge alt dansk. Senere—
efter genforeningen—var der nogle ildsjæle på den ”forkerte side” af grænsen, der ikke ville opgive deres danskhed. De fik bygget danske skoler,
danske kirker og de oprettede danske foreninger. I dag ser vi frugterne af
deres slid. Vi har et mindretalsparti i Landdagen, vi har lokalafdelinger af
SSF i hele Sydslesvig og der er ca 20 danske præster, som betjener de
dansksindede syd for grænsen. Det er fantastisk, at man stadig kan have
det og det kan man kun på baggrund af de mange frivillige, der tager en
stor tørn. Det danske lever nemlig ikke kun af bidrag fra medlemmer, men
i høj grad af frivillighed. Uden de frivillige, var der ikke noget levende
dansk mindretal. Nu går vi generalforsamlingernes tid i møde og her i Læk
og omegn er der flere foreninger, der godt kunne bruge noget nyt blod i
bestyrelserne—thi vi lever af mennesker og deres arbejde. I ønskes gode

generalforsamlinger og al mulig velsignelse i jeres arbejde.
Henriette Gosvig Knudsen
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Kirkekalender
07.01: Gudstjeneste i Læk kl 10
14.01: Gudstjeneste i Læk kl 10
21.01: Ingen Gudstjeneste
28.01: Gudstjeneste i Læk kl 10.
04.02: Gudstjeneste i Dedsbøl kl 10
11.02: Fastelavnsgudstjeneste kl 10
18.02: Ingen gudstjeneste
25.02: Gudstjeneste i Læk kl 14.
04.03: Ingen gudstjeneste
11.03: Gudstjeneste i Læk kl 14
18.03:Gudstjeneste kl 10 i Aventoft menighedshus

25.13: Palmesøndag. Gudstjeneste i Læk kl. 10
29.03: Skærtorsdagsmåltid kl.18. Husk tilmelding.

Præst: Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, Læk, 04662/2443
mail: knudsen@kirken.de Fridag mandag
Formand: Inge Petersen, Kirchhofstr. 28, 25917 Læk, 04662/
8818886, peterseni@t-online.de
Kasserer: Bernd Michaelis, Mühlenfenne 7, 25917 Læk, 04662/
4313, berndmichaelis@foni.net
Kirketjener:

Kirkenyt

Læk og omegns danske Menighed

Det sker
Fastelavn
Søndag den 11 februar er der fastelavn med tøndeslagning,
udklædning og fastelavnsboller

Sangaften
Torsdag den 15.02 kl 19: Sangaften med Mirko March
Vi synger fra både salmebogen og Højskolesangbogen. Halvvejs serveres lidt godt til halsen. Vel mødt!

Estraordinær generalforsamling

Da menighedsrådet trængende har brug for at blive suppleret
på, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling søndag
den 18.02 kl 10 i Læk danske kirke
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Nyt om navne
Bisat:
13.10: Harald Trollmann, Humptrup
18.10: Peter Setzer, Leck
Guds fred være med de døde.

