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Barselsvikar indtil den 21. april
Sognepræst
Anette Rørmose Härle
Mobil: 20 57 80 22
arh@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Mette Rousing Bjerrum
– Barsel indtil d. 21. april
Mobil: 20 57 80 22
mfrf@km.dk
Mandag er fridag
Kirkekontoret
Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf. 75 88 10 08

Kirkeværge
Annette Buck Jakobsgaard
tlf. 75 88 12 12
jakobsgaard@mail.tele.dk

Kirkesanger
Henning Jespersen
tlf. 31 95 83 79
hjespersen1012@gmail.com

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

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

Kirkesanger
Tove Hald
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jorgen.petersen1@mvb.net

Formand
Marianne Kjærgaard Poulsen
tlf. 20 58 47 28
mariannekjp@gmail.com

Gravermedhjælper
Heinz Højland
Kirkemusiker
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesba@km.dk

Menighedsrådsmøder
Næste kirkeblad
udkommer i uge 9
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Tirsdag den 7. januar kl. 18.30
Tirsdag den 18. februar kl. 18.30

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

Nyt fra præsten
At øve sig i at gå glip
Jeg har det med at blive rodet ind i for meget –
for mange aftaler, sammenkomster, indkøbsture,
alt muligt. Der er en konstant strøm af invitationer
også i bred forstand fra reklamer og sociale medier – til at gøre noget, mene noget, opleve noget,
købe og forbruge noget. Der er hård konkurrence
om vores opmærksomhed, så nu er jeg begyndt at
øve mig i at gå glip.
Jeg øver mig i at gå glip af ting, af de ”ekstraaltid-velmente-klassehyggeaf tener-hvor-viskal-komme-med-aftensmaden-pænt-pakketog-følgende-alle-de-rigtige-kostråd-lige-efterarbejde-indtil-vi-er-ved-at-tabe-pusten-arrangementer”, af ”open-by-night” hvor jeg alligevel
egentligt ikke har brug for noget af alt det der tilbydes. Af tilbuddene i de glitrende reklamer - men
alle har jo ret til et fedt køkken? Skal jeg så ikke
også halse ud i et køkkenland og vælge nye låger
på tilbud? Nej, og hvem har dog også fundet på
sådan noget vrøvl! - Det var vist en reklamemand,
som havde til formål at sælge noget mere. For hvad
er der nu galt med et gammelt køkken? Hvorfor
kan det ikke også være fedt? Da især set i lyset af
jordens ressourcer ikke er uendelige, og at jo mere
vi accelererer i vores forbrug, jo mere belaster vi
hele kloden.
Og så er der jo også internettet. Se dét kræver viljestyrke at holde sig fra det! Mine børn mener ikke,
at jeg kan, men jeg skal nu vise dem! Så de sociale
medier er sat i skammekrogen, alle nyheder om
de andres perfekte liv er parkeret for en stund, og
så kan jeg også bedre sidde i vores gamle køkken
med de skæve låger og nyde livet, og føle at jeg gør

klimaet en tjeneste, imens jeg holder mig fra de
sociale medier (men dog i smug surfer lidt på nettet, som det hed i de glade 1990´ere.) Men det skal
jeg nok også til at skære ned på, for det bruger jo
en masse strøm! Og så er vi tilbage endnu engang
ved klodens sande, skrøbelige tilstand.
Vi er længe blevet opfordret til at skulle opleve
så meget som muligt, så hurtigt som muligt, så
længe som muligt og i så mange sammenhænge
som muligt. Vi fristes af slagtilbud, billige rejser,
kviklån, et ekstra afsnit af ynglingsserien, som
selvfølgelig streames og ses lige når vi har lyst. Vi
skoles ikke længere i mådehold som en væsentlig
karakteregenskab, men måske er det nødvendigt
at vende tilbage til netop det i en tid, hvor stress,
menneskelig udbrændthed og global udpining af
naturens ressourcer er dagligdag.
Set i et kirkeligt perspektiv er der vel egentligt ikke
så meget at diskutere: Vi skal elske vores næste,
vi skal i hvert fald forsøge det bedste vi har lært.
Og hvis vores levevis betyder ødelæggelse af os
selv og hinanden, både hvad angår vores psykiske
velbefindende og menneskets muligheder for at
dyrke jorden og skabe afgrøder, så er vi kommet
på vildspor. At gå glip bliver i den kontekst bydende
nødvendigt.
Feriekatalog med de fjerne destinationer ligger og
frister i avisbunken, men det bliver nok nærmere
til en selvhellig CO2-venlig vinterferie hjemme i
Danmark, og så kan vi jo altid google os frem til
billeder af solbeskinnede strande og lyden af bølgebrus!
Sognepræst Anette Rørmose Härle

Hilsen fra præstegården
Kære alle, der er sket lidt henover sommeren. D.
13. juli kom Theodor til verden, og vi nyder at se
ham udvikle sig hver eneste dag. I september blev
Malthe og jeg gift, og Theodor døbt på den skønneste sensommerdag. Jeg har i den forbindelse
fået navneændring til Mette Rousing Bjerrum, hvis
nogen skulle undre sig over navnet på præstetavlen

i våbenhuset. Malthe har fået nyt arbejde, hvilket
betyder, at jeg har været nødt til at forlænge min
del af barslen. Jeg kommer derfor først tilbage fra
barsel d. 22. april, men indtil da får I fortsat glæden
af Anette. Jeg vil ønske jer alle en glædelig og velsignet jul sammen med jeres kære.
De bedste hilsener, Mette
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Aktiviteter
Indsamling i kirkebøsserne

Julehjælp fra Bredsten Kirke

I hele december måned samler vi penge ind til Kirkens
Korshær og Børnesagens Fællesråd. Nytårsdag går
indsamlingen til Bibelselskabet.
Det er nu muligt at benytte MobilePay ved indsamlingerne, nummeret står oven over indsamlingsbøsserne
i kirken og er: 356655

Hvis man har svært ved at få pengene til at slå til i julemåneden, så kan man skriftligt søge om et legat. Man
kan søge enten per brev (som lægges i postkassen
Mølletoften 2) eller pr. mail til bredsten.sogn@km.dk
Præsten har tavshedspligt og kun hun ved, hvem der
ansøger og hvem der får legat. Alle får svar.

Arrangementer
Julekoncert med Choir Please
Onsdag den 11. december kl. 19.00
Gratis entré

Julegudstjeneste for børnehaven
Troldebo i Bredsten kirke: Torsdag d. 12. december kl
16.30 hvor de store børn vil gå Lucia.

Dagpleje-vuggestue-julegudstjeneste
i Bredsten kirke: Tirsdag den 10. december kl 10.00
25 minutter på børnenes præmisser med genfortælling af juleevangeliet.

De ni læsninger søndag den 15. december
kl. 16.00
Denne eftermiddagsgudstjeneste vil bestå af en god
blanding af musik, læsninger og fællessang. Kirkens
voksenkor medvirker. Læsningerne handler om Guds
løfter til os, hans folk, gennem tiderne. Det er folk fra
menigheden, der denne dag læser op.
I Danmark er det blevet tradition i mange kirker at bruge De ni læsninger som optakt til julen, således også
her i Bredsten kirke.
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En julekoncert med Choir Please er en cocktail
af traditionelle julesange i utraditionel udførelse,
nyere rytmiske julesange samt andre sange, der
i deres tekst og stemning passer til julen og nuancerer den samlede oplevelse. I 2019 er hovednummeret den rytmiske julekantate Betlehem,
skrevet og komponeret af korets dirigent HansHenrik Skieller.
Choir Please er et blandet rytmisk vokalensemble
med base i Middelfart. Vi har en ambition om at
lave moderne musik med inciterende rytmer og
flotte klange inden for mange genrer, og vi arbejder til stadighed på at udvikle og nuancere vores
musikalske udtryk.

Nytårsgudstjeneste
kl. 16 onsdag den 1. januar
På årets første dag ønsker vi hinanden godt nytår,
med et glas bobler og et stykke kransekage, i sognehuset efter gudstjenesten.

Lysgudstjeneste/kyndelmisse
Søndag den 26. januar kl. 17 med lyset som tema
Smukke aftensalmer og levende lys danner rammen
om denne stemningsfyldte aftengudstjeneste.

Spejdernes Nytårsparade
søndag den 5. januar kl. 10.30
Det er altid ekstra festligt, når spejderne møder
op med fane og godt humør til Nytårsparade.
Efterfølgende er der kirkekaffe og kage i sognehuset.

Aktiviteter
Tilgivelse
– Blekingegadesagen i et
kristendoms
perspektiv
den 15. januar
kl. 19.00

Jørn Moos og Bo Weymann har i en årrække holdt
foredrag sammen om Blekingegadesagen. Vægten har
hidtil ligget på kriminalsagens detaljer, banden og politiet. Der har dog også været plads til de mere personlige sider. Med tiden har der udviklet sig et venskab
mellem de to, der oprindeligt stod på hver sin side.
Dette har naturligt nok affødt spørgsmål fra tilhørerne
og andre: Hvordan kan en pensioneret kriminalinspektør blive ven med en tidligere politisk storkriminel?
Svarene har i stigende grad udover personlige forklaringer også involveret eksistentielle erkendelser hos
Jørn og Bo. De er begge blevet mere og mere bevidste om, at de i et livsperspektiv har trukket på kristne
værdisæt og kristendommens grundlæggende indhold.
I oprulningen af den fælles historie berøres temaer
som kampen mellem godt og ondt samt de eksistentielle og konkrete ansvar for egne handlinger, som et
menneske må påtage sig. Personlige handlinger er
sjældent kun personlige, men påvirker i større eller
mindre grad andre. Blekingegadesagen har mange
egentlige ofre, men mennesker tæt på de involverede
på begge sider af sagen har også oplevet personlige
konsekvenser. Den smertelige og nødvendige proces,
når ofres lidelser dybt erkendes samtidig med, at livet
skal leves videre er et kardinalpunkt i foredraget. Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv omfatter
derfor en række andre temaer udover forbrydelse og
straf – emner som soning, næstekærlighed og forsoning.
Foredraget er bygget op ud fra Blekingegadesagens
kronologi, så de oprindelige oplevelser deles ærligt
med tilhørerne. Det er imidlertid de senere erkendelser og de kristne perspektiver, der giver historien den
egentlige substans og mening.
Kaffe og brød 25 kr.

En aften om Simon Grotrian i Bredsten
Kirke den 4. februar kl.19.00
I august 2019 blev Danmark en ung lyriker og
salmedigter fattigere, da Simon Grotrian døde
pludseligt, kun 57 år gammel.
Vi kender Simon Grotian fra kirkesangbogen og
tillægget, og måske især dåbssangen, Velsign Mit
Barn, Du Kære Gud, fra 2007. Den blev udgivet i
samlingen af salmer med titlen, Salmeregn, og er
en ud af 29 salmer, med musik af komponisten
Jesper Gottlieb og tekst af Simon Grotrian.
Med sin helt egen stil og digterstemme, var Simon Grotrian meget udtryksfuld og tog gerne
afsæt i et kristent verdensbillede, hvilket ses tydeligt i hans salmer. Men sandelig også i hans
anden udtryksform, prosaen og lyrikken.
I 2013 udgav Simon Grotrian en samling af bønner, endda med titlen, Min Næstes Forår. De er
ikke udgivet som digte, men som bønner.
Disse to værker er udgangspunket for En Aften
Med Simon Grotrian i Bredsten Kirke 4-2 2020.
kl.19.00
Hans tekster fortjener at blive både sunget og
læst i kirken.
Arrangeret af Kevin H. V. Larsen, Bredsten og kirkemusiker Jesper Bauder

Litteraturpriser: Michael Strunge-prisen,
1990. Harald Kiddes Legat, 1990. Per Aage
Brandt-prisen, 1994. 3-årigt stipendium fra
Statens Kunstfond, 1995.
Emil Aarestrup Medaljen, 1998.
(Kilde: Litteratursiden)
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Aktiviteter
Voksenkor i Bredsten Kirke
Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor.
Koret er et såkaldt ”ad hoc kor” som samles ved særlige lejligheder for at synge med til gudstjenester og
andre arrangementer. Vi har altså ikke en fast ugentlig
øvedag, men samles på forskellige tidspunkter i løbet
af året. Man behøver ikke at komme til alle korprøverne og repertoiret er enkelt og sangbart for alle uanset niveau. Repertoiret vil både være rytmiske sange,
salmer og gospel. Sangene er på dansk og engelsk.
I næste periode synger vi salmer af Simon Grotrian,
hvor vi afslutter forløbet med en foredrags/sangaften,
tirsdag den den 4.2 kl. 19.00

Vi mødes følgende dage til øvelse:
Tirsdag den 7.1 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 21.1 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 4.2kl. 16.15-18.00
+ deltagelse i foredrag/sangaften kl. 19.00
Skriv til Bredsten Kirkes kirkemusiker, Jesper Bauder
på mail (ikke sms) hvis du har lyst til at synge med,
også selvom du ikke kan komme til alle korprøverne
eller koncerterne. Alle er velkomne, nybegyndere og
øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke
mindst fordi at, man bliver i godt humør af at synge og
så er det tilmed gratis
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

Forårsudstilling i sognehuset
Januar måned betyder også ny kunst-udstilling i sognehuset.
Vi har haft stor glæde af Mette Kramers smukke udstilling, af hendes flotte billeder.
Mette har sine billeder på udsalg. Man kan blot ringe
til hende på tlf: 40942004.
udstillingen vil blive taget ned i begyndelsen af januar
måned.
Stor tak til Mette
Søndag d. 19 januar ca. kl. 11.30, efter gudstjenesten,
er der fernisering på en ny udstilling.
Menighedsrådet serverer et lille glas boblevand, og
der er selvfølgelig også kirkekaffe. Alle er velkommen.
Vi glæder os meget til at se Lauges fotografier.
Lauge skriver:
Jeg har altid været besat af en fascination for at observere. Om end det var vinden i trækronerne i nøgne
vinterskove eller menneskers unikke individualitet og
ageren i en ukendt forsamling på banegården i Vejle,
har det altid betaget mig at kigge på disse fænomener. Ofte i håbet på at opnå forståelse overfor det, jeg
så. Derfor var det naturligt for mig at opkøbe et brugt
spejlreflekskamera, da jeg kom i konfirmationsalderen, og derpå forevige mine observationer gennem
fotografikunsten. Hurtigt blev jeg besat af at fotografere, hvilket ingenlunde kom som en overraskelse. Jeg
begyndte at studere kunsten, søge til undervisning
på internettet, og lære mit kamera at kende. Tidligt
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i læringsforløbet fik jeg en interesse for at fotografere
naturen; jeg kunne bruge timer i skoven, ved vandløb,
på marken ved solnedgang i jagten på et unikt og
æstetisk billede, der måtte appellere til enhver. Jeg så
videoer på internettet og lærte, hvordan man kunne
give et billede endnu mere liv gennem billedmanipulation, og det gav endnu mere ros. På den måde er jeg
altså autodidakt.
Det griber mig at fotografere mennesker i portrætter og i andre, mere kollektive sammenhænge, hvor
subjektet ikke nødvendigvis var motivet, men blot dets
tilstedeværelse i det materielle fodaftryk i verden. Det
var et modspil til naturen, som jeg startede med at
fotografere. Siden da har jeg fotograferet og dokumenteret det menneskelige fænomen
gennem portrætter
og andet. Mit fokusområde har navnlig
været Bredsten, hvor
mine rødder i landsbylivet
fascinerer
mig, men også Vejle,
hvor jeg dagligt befærder mig på Rosborg Gymnasie i 3.g.
Lauge Sigurdur
Jensen

Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb

31. august

15. september Ellie Reimer Pedersen
21. september Theodor Rousing Bjerrum
27. september Magne Stejner Daugaard Hansen
20. oktober

Vidar Hoffmann Janßen

Michelle Søgaard Nielsen
og Christoffer Hamer

7. september Nadja Bryld
og Rasmus Christiansen
21. september Mette Foli Rousing Frandsen
og Malthe Bjerrum
5. oktober

Elly Dahl og Jørgen Larsen

Vielser
3. august
17. august

Maria Tromborg Sørensen
og Kenneth Holmberg Sørensen
Christina Wøbbe Christensen
og Nick Honoré Knudsen

Gudstjenester i Balle
Efterår og Vinter 2O19-2O2O
Søndag den 1. december Kl. 10. 1. søndag i advent
Efterskolen medvirker
Søndag den 8. december Kl. 10. 2. søndag i advent
Søndag den 15. december Kl. 10. 3. søndag i advent
Kl. 19. julesang i Kirken
Søndag den 22. december INGEN. 4. søndag i advent
Den 24. december. Kl. 15,30. Juleaften
Den 25. december Kl. 10,00. Juledag
Den 26. december INGEN. 2. juledag
Den 29. december INGEN. Julesøndag
2020
Den 1. januar KI 15,30. Nytårsdag. Efterfølgende
samvær i Præstegården
Søndag den 5. januar INGEN. Helligtrekongers søndag
Søndag den 12. januar KI. 10. 1. søn. efter Hellig Tre Kg.
Søndag den 19. januar Kl. 10. 2. søn. efter Hellig Tre Kg.
Søndag den 26. januar INGEN. 3. søn. efter Hel. Tre Kg.
Søndag den 2. februar Kl. 10. Sid. søn efter Hel. Tre Kg.
Søndag den 9. februar Kl. 10. Søndag Septuagesima
Søndag den 16. februar INGEN. Søndag Seksagesima
Søndag den 23. februar Kl. 10. Fastelavns Søndag

Bisættelser/Begravelser
19. oktober

Peder Erling Arnholtz Pedersen

Balle Valgmenighed
Arrangementer
Søndag den 15. december kl. 19.00
Sangaften i kirken med organist ved Jelling
kirke, Henrik Rosendahl samt hans datter
Clara.
Efter sangtimen går vi i det nye mødelokale til
hyggeligt samvær med æbleskiver og gløgg.
Tirsdag den 21. januar, kl. 18.30:
Filmaften i mødelokalet ved kirken.
Mandag den 10. februar, kl. 18.00:
Afstemningsfest i Balle Forsamlingshus
En festlig aften med middag, underholdning
ved Katrine og Jakob Bonderup samt foredrag
ved D
 anmarks amassadør i Berlin, Friis
Petersen.
Entre, mad og underholdnig 200 kr. tilmelding
til Kirsten Rykind senest d. 1. februar
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
ARH = Anette Rørmose Härle, UO = Ulrik Overgaard, MRB = Mette Rousing Bjerrum

December
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
24. december
25. december
26. december
29. december

UO
UO
ARH
ARH
ARH
ARH
ARH
UO

1.s.i advent
2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag

9.00
10.30
16.00
10.30
13.30
15.00
10.30
9.00
ingen

1. januar

ARH

Nytårsdag

16.00

5. januar

ARH

10.30

12. januar
19. januar

ARH
ARH

Helligtrekongers
søndag
1.s.e.h.3k.
2.s.e.h.3k.

10.30
10.30

26. januar

ARH

3.s.e.h.3k.

17.00

Bobler og kransekage
efter gudstjenesten*
a+k
Spejdernes nytårsparade*
a
a+k
Fernisering i sognehuset*
a – Lysgudstjeneste*

UO
ARH
UO
ARH

sidste .s.e.h.3k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30
9.00
10.30
9.00

a
a
a
a+k

a+k
De ni læsninger*
a

a

Januar

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar
a = altergang

kaffe = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet
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