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Mette Rousing Bjerrum
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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
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Nyt fra præsten
Kære alle
Så nærmer den stille sommerperiode sig, og vi
ser frem mod efteråret. Vi har allerede planlagt
en masse spændende aktiviteter, og en hyggelig
sogneudflugt til Århus. Til efteråret skal jeg på
barsel, da vores søn Theodor skal være storebror.
Der vil komme nærmere information om barsels-

vikar, når vi når der til. Vores formand for menighedsrådet har skrevet et indlæg om det kommende menighedsrådsvalg, hvor vi kommer til
at mangle medlemmer. Jeg håber, at der sidder
nogen, der skulle have lyst til at stille op og være
med til at forme vores kirke i fremtiden.

Nyt fra menighedsrådet
Så må det være tid for et indlæg fra formanden. To år er nu næsten gået siden,
jeg trådte til som menighedsrådsformand
i Bredsten menighedsråd.
Det har været en tid hvor vi har haft en meget stille opstart, da vi jo var et helt nyt
menighedsråd på nær en enkelt genganger fra sidste menighedsråd. Ydermere
tiltrådte vi under covid19 epidemien, som
gav en del restriktioner for menighedsarbejdet. Derfor har der ikke været den aktivitet som der normalt er i Bredsten sogn.
Det vil vi selvfølgelig gøre vores bedste for
at råde bod på.
Bredsten sogn er et af de sogne, der har
valgt at holde valg til menighedsrådet hver
2. år, så vi står jo så for at skulle afholde
valg til menighedsrådet i september i år.
Situationen er lige nu at, 3 ud af 6 menighedsrådsmedlemmer genopstiller, og 3

der desværre ikke genopstiller pga. tidsnød i deres hverdag.
Vores store udfordring er at finde min.,
3 nye, der er villige til at stille op til menighedsrådet, og tage en periode på 2 år.
At sidde i menighedsrådet er en spændende og givende opgave/udfordring. Vi
afholder ca. 10 menighedsrådsmøder
om året. Dertil kommer enkelte møder
afhængigt af, om man sidder i nogle af
de udvalg der er. Vi har aktivitetsudvalg,
samarbejdsudvalg med de lokale foreninger såsom spejderne. Der er også
kirkelige handlinger, man som medlem
af menighedsrådet, bør deltage i. Men
det er ikke mange og det er bestemt ikke
nødvendigt at møde i kirken hver søndag, (selv om det sikkert vil gøre præsten
glad).
fortsættes på næste side
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Menighedsrådet

fortsat
Så har du timer til overs og lysten til et
spændende samarbejde sammen med 5
andre, og vores præst, så meld dig til opstilling den 20. september.
Man skal give noget af sig selv og sin tid,
men man får bestemt lige så mange gode
oplevelser tilbage.
Der vil være kurser til nye menighedsrådsmedlemmer, der bliver betalt af kirken,
som man med fordel kan deltage i.
Kirkens liv består blandt andet af syngsammen og spis-sammen aftener i Sognehuset og en bred vifte af foredrag og
koncerter. Alle disse tiltag bliver vedtaget
og sammensat i menighedsrådet eller dets
udvalg. Så kom gerne og vær med til at
forme din landsbykirke. Kirken er med til
at skabe et fællesskab i landsbyen og derfor er kirken stadig en vigtig instans i din
landsby.

Menighedsrådsmøder
7. juni
Der er ingen planlagte møder i juli og august
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Der er obligatoriske ting i kirken, som man
ikke kan lave om på, men der er bestemt
også mange andre ting du som medlem af
menighedsrådet kan være med til at sætte
dit præg på.
Jeg håber meget mit indlæg har fået mere
end en til at tænke, måske jeg skulle give
det en chance og være med til at sætte mit
præg på kirken.
Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg i håbet om, at der er nogen, der melder sig til
menighedsrådet for de næste 2 år. Har det
din interesse, så mød op den 20. september i Sognehuset eller tag gerne en snak
med mig eller en anden i menighedsrådet.
Bobby Munk Vestergaard Larsen, Formand
for menighedsrådet

Arrangementer

2. pinsedag
Mandag d. 6. juni kl. 13.00 er der gudstjeneste i Bredsten kirke. Hvis vejret
tillader det, går vi bagefter om i præstegårdshaven, hvor vi drikker kaffe
og spiser kage. Vi håber, at se jer til en
hyggelig eftermiddag.

Minikonfirmand
afslutning
Søndag d. 12. juni kl. 10.30 deltager minikonfirmanderne i dagens gudstjeneste, hvor der er afslutning efter et dejligt
forløb. Minikonfirmanderne vil læse indog udgangsbøn for os, og synger en
salme eller to. Efter gudstjeneste vil der
være lidt kaffe/saftevand og kage i våbenhuset. Vi glæder os meget til at fejre
gudstjeneste med de skønne minier.

Fællessang fra den nye højskolesangbog
Tirsdag den 14.juni kl. 19.00 i
sognehuset med 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 en
festlig sangaften, hvor vi vil
synge en masse af de nye sange, men også gamle kendinge.
Denne aften 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

Sogneudflugt d. 4. september
I år går sogneudflugten til Århus. Vi mødes ved Bredsten
skole kl. 8.00 og kører mod Århus Domkirke, hvor vi vil deltage i gudstjenesten. Efter gudstjenesten tager vi i Den Gamle
By, hvor vi også spiser frokost.
På vejen hjem mod Bredsten
stopper vi ved Himmelbjerget,
hvor vi spiser kage. Dem, der
har lyst og kræfter til det, kan
gå en tur op på Himmelbjerget,
mens andre hygger ved bordene for foden af Himmelbjerget.
Vi er tilbage i Bredsten omkring
kl. 18.00. Pris for turen er 200
kr. som betales kontant i bussen. Der er et max deltager
antal på 70 personer. Der vil
være tilmelding i perioden d.
15. august til den 21. august
efter først til mølle princippet
for Bredsten sogns beboere.
Tilmeldinger før den 15. august
kan ikke ske, da det skal være
fair for alle. Tilmelding skal ske
til Alice Christiansen på tlf. 23
45 45 15.
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Siden sidst

Dåb
3. april

Emili Thougaard Legarth

Konfirmation

3. april

Pelle Hvid Paetau

13. maj

3. april

Valdemar Serritslev

Frederik Horsbøl Andreasen

17. april

Jenishia Jeyakulasingam Paulsen

Signe Bygebjerg-Hove

17. april

Peter Bredvig Draminsky

Elisabeth Gross Handberg

17. april

Alba Sørensen Jesitharan

Luna Agerbo Hansen

24. april

Hollie Reimer Pederse

Marius Vindfeldt Juul Jakobsen
Vigga Sigurros Jensen

Bisættelser/
Begravelser
25. februar

Svend Baun Madsen

24. marts

Lajla Christensen

25. marts

Helga May Sørensen

20. april

Søren Lykke Frandsen

Vielser
Ingen

Ziva Erica Wittchen Kowalewski
Esben Pærhøi Lilleholt
Emil Aagaard Maj
Johannes Aagaard Maj
Alex Terp Udengaard Jørgensen
Freja Laugesen
Søs Holm Olesen
Asta Marie Brødsgaard Oulsgaard
Anders Raun
Ida Sofie Runeborg
Luca Merrild Skovgaard
Mathias Hauge Soelberg
Freja Nicoline Klode Sørensen
Caroline Munkholm Zahl
Mia Ørgaard
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard, LG = Jette Langgaard

Juni
5. juni

MRB

Pinsedag

10.30 a

6. juni

MRB

2. pinsedag

13.00 k*

12. juni

MRB

Trinitatis

10.30 a+k

19. juni

MRB

1. s.e.trin.

10.30 a

26. juni

MRB

2.s.e.trin

9.00

3. juli

MRB

3.s.e.trin.

10.30 a

10. juli

MRB

4.s.e.trin.

9.00

17. juli

JL

5.s.e.trin.

10.30 a

24. juli

MRB

6.s.e.trin.

10.30 a

31. juli

MRB

7.s.e.trin.

16.00

7. august

MRB

8.s.e.trin.

9.00

14. august

UO

9.s.e.trin.

10.30 a

21. august

UO

10.s.e.trin.

9.00

28. august

UO

11.s.e.trin.

10.30 a

Minikonfirmandafslutning*

Juli

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

www.stepprintpower.dk

August

