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Info

Ansatte ved Bredsten Kirke
Sognepræst
Mette Rousing Bjerrum
Mobil: 20 57 80 22
mfrf@km.dk
Mandag er fridag

Kirkekontoret

Graver

Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf.: 20 57 80 22

Henrik Kristensen
graverkontoret@paradis.dk
tlf. 21 79 08 74, tirsdag – fredag

Bredsten Sogn

Gravermedhjælper

Bredsten Kirke
Kirkegade 7
7182 Bredsten
bredsten.sogn@km.dk
www.bredstenkirke.dk

Heinz Højland

Formand
Bobby Munk Vestergaard Larsen
Mobil: 71 20 25 11
brianvestergaard00@gmail.com

Kirkeværge

Kirkemusiker
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesper@bredstenkirke.dk

Præstesekretær
Marianne Hundtofte
tlf. 75 88 10 08
bredsten.sogn@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10-12.30

Lis Amdi
Mobil: 29 45 08 75
Lis.amdi@icloud.com
Næste kirkeblad udkommer i uge 8
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Nyt fra præsten
Vi har endelig god gang i aktiviteterne igen, og
det er dejligt, at der stadig kommer så mange
til vores arrangementer, og ikke helt har glemt
os efter de mange måneders corona-stilstand i
aktivitetsniveauet. Det er dejligt, at sognehuset
igen summer af liv.
Her i sognebladet vil I kunne læse om vores
kommende arrangementer, som vi glæder os til.

Julehjælp

Særligt op til jul kan det være vanskeligt at
få økonomien til at hænge sammen, fordi
der på den tid af året er særlige forventninger. Derfor uddeler Bredsten menighedspleje hvert år lige før jul nogle midler
til værdigt trængende familier i Bredsten
sogn. Der er tale om penge, som er samlet
ind i løbet af året. Det er præstens opgave
at fordele hjælpen blandt de familier, der
har søgt om julehjælp.
For at kunne komme i betragtning er det en
forudsætning, at man udfylder en ansøgning, som kan afhentes hos præsten eller

Der vil også igen i år være mulighed for at søge
julehjælp, den nærmere beskrivelse kan I også
læse om her i bladet og på vores hjemmeside.
Siden sidste sogneblad har vores kirkesanger
Henning Jespersen, som har været hos os i 52
år, valgt at sige sin stilling op. Vi har været meget glade for samarbejdet, og han vil blive savnet i Bredsten kirke.

downloades på hjemmesiden. Ansøgningen bedes sendt via sikker mail – link
findes på hjemmesiden. Alternativt kan
ansøgningen lægges i postkassen ved
præstegården.
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 7. december 2021. Ansøgerne får besked via
e-boks senest fredag d. 10. december
om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Tidspunkt for uddeling af julehjælp
efter aftale. Hvis du har spørgsmål ang.
julehjælpen, kontakt sognepræst Mette
Rousing Bjerrum på tlf. 20 57 80 22.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har her i efteråret vedtaget,
at sognebladet pr. 1. marts 2022 ikke længere
bliver husstandsomdelt. Priserne de sidste år
steget meget, og da menighedsrådet også har
ansvaret for sognet økonomi, har vi valgt en ny
løsning, hvor vi stadig får produceret sognebladet, som man kan downloade fra vores hjemmeside. Derudover får vi trykt nogle eksemplarer,

som vi ligger centrale steder i byen – sognehuset, kirken, Brugsen, Stensvang m.m., hvor
man kan hente et fysisk eksemplar. På denne
måde sparer vi 75 % af udgifterne til sognebladet, som vi kan bruge på arrangementer m.m. i
stedet for. Vi håber, at I tager godt imod vores
tiltag. Bredsten menighedsråd
Bredsten sogneblad |
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Arrangementer

Tak til sponsorerne!
Den 22. august havde vi sognefest med lotteri til
fordel for menighedsplejen, hvor vi mærkede stor
opbakning fra lokalsamfundet med de mange og
flotte sponsorater. Det indbragte en del til menighedspleje, så vi igen i år kan uddele julehjælp til
dem, der har brug for det. En stor tak skal lyde
til Bredsten-Balle Auto, Kaltoft El, Reporto Sko,
Bredsten Autolak, JTT Conveying A/S, Frisør
Larsen, Stellas Blomster, Dagli’ Brugsen Bredsten, Hotel Bredehus, Quickfire Vejlevej, Hong
Kong Grill, Pizza King Bredsten, GMV Bredsten,
Depend Kosmetik, Mokkaffe, Rema 1000 Hedensted samt nogle private sponsorer. Bredsten
menighedsråd

Menighedsrådsmøder
Ved redaktionens afslutning var de
kommende møder ikke faldet på plads.
Hold øje med Facebook, infoskærmen i
Brugsen samt hjemmesiden. Møderne
afholdes i sognehuset kl 18.30 og er offentlige medmindre andet oplyses.

De ni læsninger
Søndag d. 19. december kl. 16.00
Denne søndag holder vi den traditionelle gudstjeneste kaldet de ni læsninger, hvor forskellige
mennesker fra menigheden læser udvalgte bibeltekster. Mellem bibellæsningerne synger vi
salmer, og vores voksenkor vil også synge for os.
Glæd jer til en stemningsfuld eftermiddag.

Kirkebil
Du skal ringe til flextrafik på tlf. 76 60 86 08
og bestille en bil senest 2 timer før du skal
afsted eller dagen før. Fortæl hvornår du skal
være fremme og sig også, hvornår du skal
hentes igen. Du skal bede om en kvittering.
Når du afleverer kvitteringen til menigheds4 | Bredsten sogneblad

rådet, får du beløbet refunderet. Hvis ikke du
selv kan gå til og fra bilen, skal du have en
handicapbil, så vil chaufføren hjælpe dig. En
handicapbil kræver, at du er visiteret til det
fra kommunen.

Arrangementer

JULEKONCERT
I BREDSTEN KIRKE
MED VEJLES SPRUDLENDE GOSPELKOR
OG BREDSTEN KIRKES VOKSENKOR

BREDSTEN KIRKE
ONSDAG DEN 8. DEC. KL. 19.00
FRI ENTRÉ
KOM I ÆGTE JULEHUMØR, NÅR KIRKEN FYLDES MED GLADE
GOSPELRYTMER OG GAMMELKENDTE JULEKLASSIKERE.
KORENE LEDES AF OLE JØRGENSEN OG JESPER BAUDER

BREDSTEN KIRKES

VOKSENKOR

Fælles
salmesangs
gudstjeneste
julesøndag
Søndag d. 27. december
kl. 14.00 starter vi en
ny tradition med fælles
salmesangsgudstjeneste
mellem Skibet kirke og
Bredsten kirke. Det bliver
en festlig gudstjeneste,
hvor begge sognes organister spiller. Vi vil synge
nogle af julens smukke
salmer – både de gamle
og nye. I år bliver det i
Skibet kirke, og Mette
Rousing Bjerrum er præst.
Vi håber, at I vil tage godt
i mod denne nye tradition.
Der vil være mulighed for
kirkebil, hvis man ikke
selv kan komme til Skibet.

Spejdernes Nytårssamling
Søndag den 9. januar kl. 10.30
Det er altid ekstra festligt, når spejderne møder op
med fane og godt humør til Nytårssamling.
Efterfølgende er der kirkekaffe og kage i sognehuset
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Sangaften med Arne Andreasen
og Bredsten Kirkes kor
Onsdag den 26. januar kl. 19.00 - Gratis entré
Denne aften skal vi hører sange af poeten, højskolelæreren, musikeren, sang- og salmeskriveren Arne Andreasen Der vil også være fællessang

fra højskolesangbogen og Bredsten kirkes kor
medvirker med sange af Arne A.

Filmaften
Torsdag d. 24. februar kl. 19.00
Denne torsdag holder vi igen filmaften i sognehuset. Menighedsrådet og Aktivitetscentret
er sammen om at finde en spændende film,
som vi har besluttet denne gang er en over6 | Bredsten sogneblad

raskelse – men vi lover, at den er god. Aktivitetscentret serverer lidt snacks, og der kan
købes vin, øl og vand (der kan benyttes MobilePay).

Siden sidst

Dåb

Konfirmation

25. juli

Cassia Baun Møller Christoffersen

1. august

Emma Dyg Ørnskov Hornung

17. oktober

Nala Lundberg Dalstrup

17. oktober

Emmelie Maj Egholm Haugstrup

Søndag d. 5. september blev konfirmanderne konfirmeret. Da ikke alle har givet
tilsagn til at dele fotos, kommer billedet af
konfirmanderne ikke med i år.

31. oktober

Agnes Margrethe Forum Birch

Sebastian Andresen
Sally Raahauge Brodersen

Bisættelser/
Begravelser
29. juli

Jørgen Carlo Wolstrup

7. september Frits Ib
6. oktober

Grethe Kjær

14. oktober

Mogens Ulrich Jensen Holmsteen

Vielser

Mikkel Bro Christensen
Tobias Østerbæk Flohr
Anne Katrine Hjære Ravn Hansen
Sofie Støjberg Henriksen
Nikoline Toft Jensen
Clara Mandal Søderberg Jensen
Kasper Fabricius Jensen
Mikkel Fruergaard Jessen
Alex Krogh

14. august	Anne Mette Kaag Kristensen &
Rasmus Lynnerup Kaag

Kirstine Lyngbak Krogsgaard

21. august	Randi Sandholm Gade &
Alex Benjamin Larsen

Frederik Houmann Lund

30. oktober	Astrid Marie Høeg Næraa &
Aksel Vendelsøe Nielsen

Kasper Holm Larsen

Nanna Mai Luxhøj
Lau Lykke
Benedikte Fruekilde Madsen
Celia Baun Nielsen
Mikkel Pedersen
Vicky Holst Sørensen
Nicolaj Dalegaard Wester
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

December
5. december

UO

2. søndag i advent

10.30 a

12. december

MRB

3. søndag i advent

9.00

19. december

MRB

4. søndag i advent

16.00

24. december

MRB

Juleaften

13.30 + 15.00

De ni læsninger*

25. december

MRB

Juledag

10.30 a

26. december

MRB

2. juledag

14.00

NB! Fællesgudstjeneste i Skibet*

1. januar

MRB

Nytårsdag

16.00

Bobler og kransekage*

2. januar

MRB

Helligtrekonger søndag

10.30 a

9. januar

MRB

1. s.e.H.t.K

10.30 a + k

16. januar

MRB

2. s.e.H.t.K

10.30 a

23. januar

UO

3. s.e.H.t.K.

9.00

30. januar

UO

4. s.e.H.t.K

10.30 a

Januar

Spejdernes nytårssamling*

6. februar

MRB

sidste s.e.H.t.K

10.30 a + k

13. februar

MRB

Septuagesima

9.00

20. februar

MRB

Seksagesima

10.30 a

27. februar

MRB

Fastelavn

9.00

a = altergang k = kaffe efter gudstjenesten * = se omtale i bladet

www.stepprintpower.dk

Februar

