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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 21
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Nyt fra præsten
Så forsvandt restriktionerne også helt fra kirken,
og vi går nu et lyst forår i møde med en masse
aktiviteter og arrangementer. For konfirmandernes vedkommende er tredje gang lykkens gang,
og det nuværende hold bliver det første i 3 år,
hvor konfirmationen ikke skal udskydes – det
glæder vi os til. I vil kunne se på hjemmesiden,

hvornår de enkelte konfirmander skal konfirmeres.
I år genoptager vi også vores nye tiltag med at
holde dåbsjubilæum for dem, der blev døbt for 5
år siden. Det kan I læse mere om inde i bladet.

Nyt fra menighedsrådet
Så kom det første blad i trykken, som
ikke bliver omdelt. Vi håber, at I vil tage
godt imod det. Der vil helt sikkert være
startproblemer med at gøre det på denne
måde, men vi gør vores bedste. Hvis I har
nogle ideer til, hvor der kan ligge en stak,
må I gerne skrive eller ringe til menighedsrådet, så det kan komme så bredt ud
som muligt.

I Bredsten har vi 2-årig valgperiode for
menighedsrådet modsat den normale
periode på 4 år. Vi nærmer os derfor
valget. Den 10. maj kl. 19.00 vil der være
orienteringsmøde, og sæt gerne kryds
i kalenderen allerede nu ved den 20.
september, hvor valget løber af stablen.

Menighedsrådsmøder
8. marts
19. april
Maj – datoen oplyses via vanlige medier
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Arrangementer

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 10. marts kl. 11.30 –
deltage er gratis
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder)
og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige børnesange i kirkens smukke rum. Vi
danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter. Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig
musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke salmer og sange. Bagefter er
der hygge og samvær i sognehuset med kaffe og
brød. Her er der god tid til at få snakket med de
andre deltagere på holdet.
Kontakt kirkemusiker, Jesper Bauder på mail:
jesper@bredstenkirke.dk for tilmelding.

Foredrag - Gestapos fangelejre i Danmark
I samarbejde med Balle valgmenighed er
der arrangeret foredrag d. 30. marts kl.
19.00 i Balle.
Indespærring af politiske modstandere og
racemæssigt »mindreværdige« var et kendetegn for Nazityskland. Både i selve Riget
og i det tyskbesatte Europa fandtes der en
lang række lejre til formålet. I det besatte
Danmark var Horserødlejren i Nordsjælland
og den noget større Frøslevlejr i Sønderjylland de lokale udtryk for dette fænomen.
Den specielle tyske besættelsespolitik
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prægede på afgørende vis forholdene i
de to lejre, som kun kan beskrives som
lempelige i forhold til de øvrige tyskbesatte lande. Danmark var på alle måder et
særtilfælde, og de to lejre, hvor Horserød
nærmest var en prolog til Frøslev, var selve
spejlbilledet heraf.
Med baggrund i sin nye bog Gestapos fangelejre i Danmark fortæller tidligere museumschef, historiker dr. phil. Henrik Skov
Kristensen om det tyske sikkerhedspolitis
to fangelejre i Danmark.

Arrangementer

“Danmark spiser sammen” /
Bredsten spiser sammen.
Igen i år arrangerer menighedsrådet ”Spis
sammen aften”, som bliver onsdag d. 27.
april kl. 18 i Sognehuset.
Det er en gentagende begivenhed over hele
landet, på baggrund af Folkebevægelsen
mod ensomhed, der står bag ideen om et
fælles måltid, for at skabe nye kontakter på
tværs af alder, og baggrund.
Menighedsrådet laver et hverdagsmåltid,
med efterfølgende kaffe. Vi synger sange

og får snakket sammen. Vi håber, at mange
har lyst til at være med, og at vi får nogle
hyggelige timer sammen. Alle er velkomne.
Det koster 30 kr. at spise med.
Tilmelding skal ske til sognepræst Mette
Bjerrum senest tirsdag d. 19. april på tlf.
20578022 - meget gerne på sms eller mail
mfrf@km.dk

Fællessang fra den nye højskolesangbog med
Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen
-

Tirsdag den 15.marts kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen)

-

Onsdag den 6.april kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor)

-

Tirsdag den 14.juni kl. 19.00 i sognehuset (Bredsten kirkes kor og Ole Jørgensen)

Højskolesangbogen blev første gang udgivet i
1894. Senest er den udkommet i 2020 i en ny
og revideret 19. udgave, der indeholder i alt 151
nye sange. Bredsten kirke inviterer til 3 festlige
sangaftener, hvor vi vil synge en masse af de nye
sange, men også gamle kendinge. To af disse aftener bliver krydret med besøg af Ole Jørgensen,
som på underholdende vis, vil fortælle om nogle
af sangene, samt synge et par klassikere for os.
Der bliver serveret kaffe, te og kage til 25 kr. pr.
person.
Bredsten sogneblad |
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Arrangementer

5-års-dåbsjubilæum
Som noget nyt vil vi fejre 5-års-dåbsjubilæum.
Alle, der blev døbt i Bredsten kirke for fem år
siden (i 2017), vil Bredsten Menighedsråd gerne
forære en lille gave, som bliver overrakt hver
lille 5 års-jubilar ved gudstjenesten d. 1. maj kl.
10.30.
Efter gudstjenesten går vi over i sognehuset,
hvor vi vil hygge os med lidt kage og saftevand.
Alle jubilarer må meget gerne tage forældre, sø-
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skende, bedsteforældre og andre med sig denne
dag. Alle, der blev døbt i Bredsten kirke for fem år
siden, får en invitation med posten.
Hvis, der er nogle børn i sognet, der er blevet
døbt et andet sted og flyttet hertil, er de også
hjertelig velkomne. Forældrene bedes kontakte
sognepræst Mette Bjerrum på mfrf@km.dk og
fortælle barnets navn, dåbsdato og kirke samt
hvor mange de kommer.

Siden sidst

Orienteringsmøde
Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 er der orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget d. 20. september. Kom og hør om
menighedsrådets arbejde, og stil gerne
spørgsmål, hvis der er noget, som I undrer jer over. Der vil være kaffe og kage
til 25 kr., som går til menighedsplejen.

Dåb
21. november Klara Skøt Norup
21. november	Valdemar Norskov
Gravgaard Petersen
30. januar

Mathilde Lind Kjeldsen

Konfirmation
Ingen

Vielser
SÆT KRYDS I
KALENDEREN
Sogneudflugt søndag
d. 4. september
til Århus

✗

Ingen

Bisættelser/
Begravelser
27. november Kristen Bruun Olesen
3. december

Anna Sofie Nielsen

7. januar

Jytte Kirstine Madsen

11. januar

Ernst Madsen

10. februar

Lars Valentin Jensen
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

Marts
6. marts
13. marts
20. marts
27. marts

MRB
UO
UO
MRB

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

10.30 a + k
9.00
10.30 a
10.30 a

3. april
10. april
14. april
15. april
17. april

MRB
MRB
MRB
MRB
MRB

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

10.30 a
9.00
16.00 a
10.30
10.30 a + k

18. april
24. april

MRB
MRB

2. påskedag
1. søndag efter påske

9.00
10.30 a

MRB
MRB
MRB
UO
MRB
MRB
MRB

2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi himmelfartsdag
6. søndag efter påske

10.30 a + k
10.30 a
9.00 + 10.30
10.30 a
9.00
9.00
10.30 a

April

Maj

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

Dåbsjubilæum*
Konfirmation

www.stepprintpower.dk

1. maj
8. maj
13. maj
15. maj
22. maj
26. maj
29. maj

