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Kirkelige handlinger
Fødselsdage

Hans-Jürgen Jessen
65 år
27. september 2019
Kejtum

Klaus-Georg Lorkowski
75 år
9. oktober 2019
Vesterland

Angelika Eck
60 år
12. november 2019
Vesterland

K. O. Werner
80 år
16. november 2019
Vesterland

Hertha Klein
75 år
26. oktober 2019
Vesterland

Bisættelse

Ole Einar Grilfeldt
Juli 2019
Vesterland/Hornbæk

  Menighedsrådet ønsker 
  tillykke med fødselsdagene !

  Menighedsrådsformand 
  Iris Frank

Birgit Wagner
60 år
7. oktober 2019
Vesterland

Georg Buhl
70 år
8. juli 2019
Vesterland

Elke-Dagmar Christiansen
80 år
17. september 2019
Klangsbøl
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Gina Pravato, Vesterland
Leon Iden, Flensborg - Tinnum

Silds studenterårgang 2019
Duborg-Skolen

Dannebrog 800 år
Den 20. juli 2019 faldt Dannebrog 

ned fra himlen over Rens
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Seniorklub

11. september 2019
Seniorklubben mødes i klublokalet i 
Kejtum kl. 15.00 til ka�e, kage og orien-
tering om dronningebesøget i Sydsles-
vig fra den 3.-6. september.

9. oktober 2019
Seniorklubben mødes i klublokalet i Kejtum 
kl. 15.00 til ka�e, kage og spil.

13. november 2019
Seniorklubben mødes i klublokalet i Kej-
tum kl. 15.00 til ka�e, kager og billed-
foredrag om menighedens rejse til Syd-
england.
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1. klasse
Indskoling 7. august 2019

Tio Mare Ben-Slimane, Milla Sunshine Bereczki,
Maria Maite Blechschmidt, Keno Ravenscroft Bullen,

Greta Carstensen, Bo Claas Ferchen,
Mads Langenberg, Ian Darius Ratke,

Maja Feline Rurup, Rubén Santiago Wegst,
Emil Frederik Werner, Ida Raspé,

Lasse Feldmann

Skoleleder Alexander Düben, lærer Doris Lützen, 
pædagog Henriette Lützen, pædagodmedhjælper Dürken 

Ulmer, børnehaveleder Kai Tove Zilkenat
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Arrangementer
 4 . september 2019

Festgudstjeneste kl. 10.00 i Hellig-
åndskirken i Flensborg i anledning af 
HM Dronningens besøg i Sydslesvig.

14. september 2019

SSF Sild og VUI inviterer til ABBA  
coverkoncert i Silds tyske kulturhus 
(Frisersalen) i Kejtum fra kl. 19.30. Se 
plakaten side 8.

19. september 2019

Stor forældreaften i børnehaven med 
valg til samarbejdsrådet kl. 19.00.

14. september 2019

SSW holder sit Landsmøde på Hotel 
des Nordens fra kl. 9.00.

22. september 2019

Den ny kon�rmandårgang 2019-20 
præsenteres under høstgudstjene-
sten. Kl. 11.45 afholdes det årlige 
medlemsmøde. Kl. 12.30 er der fæl-
lesspisning i menighedssalen.

30. september 2019

Sydslesvig-konferencen afholdes i år 
på Flensborg Bibliotek fra kl. 8-15. Det 
er SdU der planlæggerkonferencen  
og agter at medinddrage den sydsles-
vigske ungdom i arrangementet.

1. oktober 2019

Flensborg Avis fejrer sit 150-års jubi-
læum i Idrætshallen. 

Silds kirkeblad 46



Arrangementer 
i Kulturhuset i List

04.09.2019

Live-musik med 
Frank Rosemann kl. 19.30

18.09.2019
Jam session kl. 19.30

16.-17.11.2019

Lille julebasar fra kl. 11-17

Arrangementer
3. oktober 2019

Forbudsrepublik-
ken markerer på 
” T a g - d e r - d e u t-
schen-Einheit” 30 
året for murens fald 
og Tysklands gen-
forening med en 
festgudstjeneste i 
Nicolai kirke i Kiel 
og efterfølgende 
stor festivitas i 
Sparekassen Are-
na.

11. oktober 2019

SSF deltager atter i årets 
Kulturnat. Traditionen 
tro er det danske min-
dretal repræsenteret på 
Christiansborg fra kl. 
18.00 – 24.00.

9. november 2019

SSF indkalder de dele-
gerede til årets Lands-
møde på Husumhus fra 
kl. 9.00. 

Spilleaftener
den sidste onsdag i måneden:
25. september kl. 19.00
30. oktober kl. 19.00
27. november kl. 19.00

3. oktober 2019

SSF Sild holder loppemarked i 
Kejtumhallen fra kl. 11.00 - 16.00. Der 
sælges Hot Dogs, ka� e og kage. 
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Kirkenyt- og foreningsnyt
DKU 100 år - 1919-2019

Lørdag den 1. juni havde DSUK invite-
ret til jubilæumsgudstjeneste i Herning 
bykirke i anledning af Dansk Kirke i Ud-
landets (DKU) 100 års jubilæum.

Som bekendt fusionerede DKU og Sø-
mandskirken i 2004 til den folkekirkelige 
organisation under navnet Danske Sø-
mands- og Udlandskirker/DSUK.

1919 blev DKU grundlagt i forbindelse 
med opførelsen af den danske kirke i  
Berlin. 1920 indgik Dansk Kirke i Syd-
slesvig et samarbejde med DKU.

I festgudstjenesten i Herning deltog pro- 
tektor for DSUK, HM Dronningen ud  
over de 400 kirkegænger, der var plads til.
Silds menighedsråd stillede sig rettidig 
i køen foran kirken, men var alligevel 
heldig med at få en plads på de to sidste 
bænke. Under gudstjenesten blev ”Den 
signede dag” sunget så højt, så man måtte 
frygte at kirken ville falde sammen.

Efter festgudstjenesten havde DSUK  
inviteret til reception i byens kulturhus, 
hvor der blev budt på champagner, �nger 
food m.m. samt taler ved bl.a. daværende 
kirkeminister Mette Bock.
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Kirkenyt- og foreningsnyt

Den 14. juli opførte førskoleklassen den 
bibelske fortælling om Jakob, der snød 
Esau for Isaks velsignelse. Tak til bør-
nene, pædagog Henriette og pædagog-
medhjælper Dürken for bibliodramaet.

Børnegudstjeneste

Ombygningen og renoveringen af sko-
len på Deckerstr. skrider frem, som det 
kan ses på billedet.

Sild Danske Skole

Borde
Menighedsrådet 
har anska�et 8 
nye borde til me-
nighedssalen hos 
Kontor Syd i Pad-
borg. De tages før-
ste gang i brug til 
fællesspisningen 
efter høstgudstje-
nesten den 22. september.

Anska�elser

Sodastreamer
Der er blevet ind-
købt en sodastrea-
mer til menigheds-
køkkenet. 

Fotos: Carsten Wegst
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Kirkenyt- og foreningsnyt

Små 50 børn, forældre, medlemmer og 
venner fulgte SSF Silds invitation til at 
fejre Skt. Hans aften i Kejtum.

En smuk sommeraften bød på hygge, 
lækker grillmad, ”Peters grønsagspande”, 
snobrød, sang og båltale ved Kai Tove  
Zilkenat.

Skt. Hans i Kejtum
Fotos: Silke Nielsen

SSFs medarbejder på Sild

Den 2. juli tog 30 af SSFs ansatte på deres 
årlige ud�ugt til Sild.

Medarbejderne startede deres besøg med 
en frokost i Kulturhuset i List og en kort 
orientering om stedet. 

På hele turen guidede Peter Petersen 
medarbejderne rundt på øen. Det gik ad 
den gamle landevej gennem naturom-
rådet ”Listland” forbi Kongehavnen og 
vandreklitten. Derefter sydpå gennem 

den mondæne ferieby Kampen, forbi 
Venningsted mod øst over Braderup, 
Munkmarsk til øens pæneste by Kejtum 
og herfra gik det så til øens hovedby  
Vesterland, hvor medarbejderne kunne 
nyde strandpromenaden. Ud�ugten slut-
tede i Staldkirken med ka�e og kage og  
et kort foredrag om Sild danske menig-
heds historie. Tilbage til fastlandet kom  
de ansatte SSF’er med biltoget. 
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Aktiv Café Sild - 10 år

Indkøbstur til Kolding StorcenterIndkøbstur til Kolding Storcenter

Aktiv-Caféen maler hallens vinduer

Weekendud� ugt til 
Svendborg

Lilian og Jens vores venner fra
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Musikaften med 
Frank Rosemann

Julefrokost 2011 
med live musik

AktivCafe
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Adresser

Sild danske vuggestue

Hedigenwai 5 - Vesterland
Åbningstider fra kl. 07.30 - 15.30

Kontaktperson:
Børnehaveleder Kai Tove Zilkenat
Tlf. 0461-504793538
Mail: boernehave@web.de

Aktiv Café Sild

Aktiv Café Sild mødes den 1. og den 
3. onsdag i hver måned fra kl. 18 – 22 
i Kejtumhallen til spisning, hygge, spil 
og bevægelse. Enhver er velkommen.

Menighedsrådsformand 
& kirketjener:
Iris Frank
mobil: 0162-1767889
e-mail: iris77@hotmail.de

Kasserer:
Ellionor Nissen 
tlf. 04651-22406
e-mail: danskkirke-sild@
t-online.de

Organist: 
David Kaplan 
mobil: 0172-16 299 45

Sognemedhjælper 
& kirketjenervikar:
Christa Kaplan 
mobil: 0151-25383357
e-mail: c. kaplan@sylt-tourist.de

Sognepræst:
Jon Hardon Hansen
tlf. 04651-2 28 92
mobil: 0162-20 60 395
fax: 04651-2 30 88 
e-mail: hansen@kirken.de

Ferie
Jeg holder ferie fra fredag den 4. oktober 
til og med onsdag den 23. oktober.
Sognepræst Trine Parbo, Aventoft, 
passer embedet. Tlf. 04662-212

HUSK! 
Betal din kirkeskat
Kirkeskat og donationer indbetales til:
Nospa Vesterland
IBAN: DE31 217 50 0000 130 031 461
BIC:  NOLADE 21 NOS 

“Silds kirke- & foreningsblad”

Redaktion: Jon Hardon Hansen (ansvarsh.)
Layout: Layout & Copy, SSF, Flensborg
Tryk: Flensborg Avis, Flensborg
Næste nummer udkommer december 2019

www.dks-folkekirken.dk
www.kirchen-auf-sylt.de

Find Silds danske menighed
på Facebook

eller afprøv 
direkte QR-koden:
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I Danmark er der i de seneste år i for-
længelse af tidens klima- og miljøkrise 
poppet den ”Grønne Kirke” op i folke-
kirken. 

Det er sognekirker, der kan pynte sig 
med et grønt blad, fordi de  har opfyldt 
mindst 25 ud af 48 bæredygtige tiltag. 
De er kendetegnet ved deres klima- og 
miljøbevidsthed ud fra et økoteologisk 
syn på skabelsen. 

De jonglerer med begrebet økorefor-
mation, der handler om, at frelsen 
ikke kun omfatter mennesket men hele 
kosmos.

Frans af Assisi (1182-1226), økologer-
nes helgen, prædikede for en demo-
kratisering af skabelsen. Han begyndte 
at tale om broder myre og søster som-
merfugl ud fra en holdning om, at 
menneske og dyr skulle have samme 
status i skaberværket.

Noget ganske andet fortæller skabel-
sesberetningen i 1. Mosebog. I den pro-
klameres mennesket til at være skabel-
sens krone, skabt i Guds billede og sat 
til at herske over verden.

Vorherre siger ”...gør jer til herre over 
jorden og hersk over havets � sk og 
himmelens fugle, kvæget og alle vildt-
levende dyr, der rører sig på jorden.”

I det bibelske hierarki står mennesket 
nu engang over dyret og naturen. Det 
har til opdrag at kultivere og bevare, 
pleje og vogte samt forvalte naturen, 
som Guds medarbejder.

Hvorledes har mennesket udført den 
opgave at styre og kontrollere skabel-
sen indtil dato?

Med sine talenter, sin intelligens, med 
sine store kreative evner til at kultivere 
har mennesket formået at gøre natu-
ren til sin undersåt ved at overvinde 
naturen og frigøre sig fra den og blive 
en storforbruger af jordens ressourcer.

Man taler om at ”Earth Overshoot 
Day” i år er den 1. august. Dvs., at 
mennesket i vores del af verden alle-
rede på  et halvt år har brugt jordens 
ressourcer for et helt år. 

Takket være sine talenter har menne-
sket formået at placere sig i universets 
centrum og derved skubbet Gud og 
dennes skabelse ud i periferien.

Engang havde Gud � ngeren på den 
røde knap. I dag har Trump � nge-
ren på aftrækkeren. For senest siden 
op� ndelsen af atombomben har men-
nesket magten til at tilintetgøre Guds 
skaberværk.

Religiøse fanatikere har det med at 
beregne datoen på dommedagen. Det 
gætteri er i grunden rent tidsspilde, 
for mennesket kan bare selv erklære 
en dag til at være dommedag og på 
den sprænge kloden i luften.

Godt nok kan mennesket destruere 
kloden. Men det er trods al selvher-
lighed og storhedsvanvid stadigvæk 
Vorherre, der bestemmer, hvornår en 
ny himmel og en ny jord skal opstå.

Guds ord
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Hvornår et nyt paradis, et nyt Jeru-
salem, hvor alt ondt er fortid skal huse 
Gud og menneske i skøn forening, som 
på Adams og Evas tid.

Ifølge det Ny Testamente er der en ræk-
ke tegn, der skal vidne om, at enden er 
nær og Jesu genkomst er nært forstå-
ende. 

Tegnene er blandt andet krige, forføl-
gelser og ikke mindst naturkatastro-
fer, der vil vidne om, at Herrens dag er 
nær?

I disse klima- og miljøkrisetider er der 
skabelsesteologer, der mener, at tiden 
er kommet for mennesket at ændre sin 
etiske holdning til naturen.

De håber, at mennesket atter vil møde 
naturen med agtelse og indse, at ska-
belsen er uerstattelig og derfor har 
behov for en bæredygtig omsorg og 
ikke rovdrift.

Luther siger om naturen, at den er en 
vidunderlig Bibel, som Gud selv har 
skrevet og malet.

Lige nu be� nder mennesket sig i en 
grøn ekstase. Selv i en konservativ  del-
stat som den Slesvig-Holstenske stemte 
� ertallet grønt ved det sidste EU-par-
lamentsvalg. 

Det opdager, at naturen er ved at løbe 
løbsk og begynder at slå tilbage. Plud-
selig er mennesket mere af nødvendig-
hed end af en egentlig vilje parat til 
mådehold, fordi det begynder at indse, 
at afsavn skal der til for at undgå et 
”klimakollaps”.

Men selvretfærdigheden og gernings-
retfærdigheden ligger og lurer lige om 
hjørnet, når profeter i selvgodhedens 
navn fordømmer overforbruget.

Bare fordi man vælger kødet fra. Bare 
fordi man kører en el-drevet bil i stedet 
for en diesel. Bare fordi man stopper 
med at � yve. Bare fordi man strejker 
om fredagen for et sundt klima, har 
man ingenlunde patent på en plads 
i himlen. Det er stadigvæk en sag Vor-
herre tager sig af og  ikke mennesket.

”Tro”, siger Søren Kirkegaard, ”er be-
standig at forvente det glædelige, det 
lykkelige og det gode.”

Luther siger om troen nøjagtig det 
samme bare anderledes. Han siger: 
”Ville jorden gå under i morgen, ville 
jeg plante et træ i dag.”

Det kan vi også gøre for Guds, næstens, 
vor egen og verdens skyld. Vi kan plan-
te et træ hver dag ud fra bevidstheden 
om, at naturens ressourcer ikke er uud-
tømmelige.

Naturen stiller krav til skabelsens kro-
ne. Den kræver, at mennesket lever en 
bæredygtig hverdag, så de kommende 
generationer kan have et berettiget 
håb om et værdigt liv på denne ene-
stående smukke blå planet.

Jon Hardon Hansen, Sild - Söl
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Gudstjenester
1. september 2019 kl. 10.30

Staldkirken
Vesterland

11. søndag 
e. trinitatis

Farisæerne og tolderen

4. september 2019 kl. 10.00
Helligåndskirken 
Flensborg

Festgudstjeneste med 
HM Dronningen

8. september 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

12. søndag 
e. trinitatis

Den døvstumme

15. september 2019 kl. 10.30
Staldkirken
Vesterland

13. søndag 
e. trinitatis

Den barmhjertige 
samaritan

22. september 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

14. søndag 
e. trinitatis

Høstgudstjeneste
Medlemsmøde
dansk-tysk

29. september 2019 kl. 10.30
Staldkirken
Vesterland

15. søndag 
e. trinitatis

Gud eller mammon

13. oktober 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

17. søndag 
e. trinitatis

Pladserne ved bordet
Pastor Hartung
dansk-tysk

20. oktober 2019 kl. 10.30
Staldkirken
Vesterland

18. søndag 
e. trinitatis

Det dobbelte 
kærlighedsbud
Pastor Hartung
dansk-tysk

27. oktober 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

19. søndag 
e. trinitatis

Den lamme i Kapernaum

31. oktober 2019 kl. 11.00 Skt. Nikolai
Reforma-
tionsdag

Økumenisk

3. november 2019 kl. 10.30
Staldkirken
Vesterland

Alle hel-
gens dag

Saligprisningerne

10. november 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

21. søndag 
e. trinitatis

Den kongelig embedsmand

17. november 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

22. søndag 
e. trinitatis

Den gældbundne tjener

24. november 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

Sidste 
søndag i 
kirkeåret

Evighedssøndag

1. december 2019 kl. 10.30
Staldkirken 
Vesterland

1. søndag 
i advent

Musikgudstjeneste
Luciapiger

Hver onsdag Yoga 
ved Ragna Klaumann 

kl. 18.30 
i Staldkirken.




