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Fanen bæres ud af kirken, ved gudstjenestens afslutning

Info
Ansatte ved Bredsten Kirke

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
Bredsten Sogn
Bredsten Kirke
Kirkegade 7
7182 Bredsten
bredsten.sogn@km.dk
www.bredstenkirke.dk
Formand
Marianne Kjærgaard Poulsen
tlf. 20 58 47 28
mariannekjp@gmail.com
Kirkeværge
Annette Buck Jakobsgaard
tlf. 75 88 12 12
jakobsgaard@mail.tele.dk
Næste kirkeblad
udkommer i uge 18
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Graver
Henrik Kristensen
graverkontoret@paradis.dk
tlf. 21 79 08 74
tirsdag – fredag
Gravermedhjælper
Heinz Højland
Kirkemusiker
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesba@km.dk
Kirkesanger
Henning Jespersen
tlf. 31 95 83 79
hjespersen1012@gmail.com

Kirkesanger
Tove Hald
tlf. 75 73 80 93
jorgen.petersen1@mvb.net
Præstesekretær
Marianne Hundtofte
tlf. 75 88 10 08
mfh@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag
kl. 10-12.30
Besøgstjeneste
Koordinator, Iben Jespersen
tlf. 28 43 52 23

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 18. marts kl. 18.30

Torsdag den 14. maj kl. 18.30

Onsdag den 15. april kl. 18.30

Møderne afholdes i sognehuset.

Nyt fra præsten
Udsigt fra kirkens maskinrum
Jeg nyder at træde ind i Bredsten kirke søndag
formiddag; kirken er varm, lysene er tændt, blomsterne på alteret er sat frem, vin og brød står klar.
Det er graveren, der står for den del. Når jeg kommer ind i kirken er salmenumrene gerne ved at
blive hængt op af kirkesangeren, som forinden har
øvet dagens salmer, både de nye og de ældre. Hvis
vi er heldige, spiller vores kirkemusiker så smukt
enten på klaveret eller på orgelet, imens vi venter
på at gudstjenesten skal starte. Forinden har også
han øvet sig, så dagens musik sidder lige i skabet.
Der er mange forskellige fagligheder i spil i kirken.
Alle har en helt afgørende betydning for, at gudstjenesterne og det kirkelige arbejde forløber som
det skal. Alle er vigtige, alle er uundværlige. Tænk
sig hvis kirkemusikeren ikke mødte op! Så var der
ingen musik, som jo er så stor en del af en gudstjeneste. Eller hvad hvis graveren blev hjemme – så
mødte vi ind til en kold, beskidt kirke, hvor der ikke
engang var et bæger sat frem til altervinen og til en
kirkegård, som ikke var passet. Eller hvis kirkesangeren udeblev, så kunne vi selv synge for på salmer,
som tit kræver en klar stemme at læne sig op ad.
Bag ved det kirkelige arbejde gemmer der sig folk,
som er mere usynlige i det daglige, men som har en
lige så stor rolle at spille: Der er præstesekretæren,
som klarer papirarbejdet og alt det lovmæssige, så
at bl.a. dåbsattesten, vielsesattesten og dødsattesten er i orden. Og så er der hele menighedsrådet,
som året rundt arbejder frivilligt med at drive den
kirkelige arbejdsplads med ansatte, holde kirkens

bygninger i god stand, arrangere diverse foredrag,
koncerter, stå for kirkekaffe, afholde menighedsrådsmøder og sørge for, at regnskaberne stemmer.
Søndag efter søndag er der gudstjenester i Danmarks kirker. Uge efter uge er der kirkelige handlinger og aktiviteter som begravelser, vielser, dåb,
andagter, børnegudstjenester, korarrangementer,
koncerter, foredrag, læseklubber, konfirmander,
minikonfirmander, babysalmesang, udflugter og
meget mere. Og for at alt det kan lade sig gøre,
er der overalt i Danmark en fast skare af kirkeligt
ansatte og frivillige, som året rundt er i gang, så
det hele klapper og kører på skinner.
Det er fascinerende at betragte det kirkelige arbejde fra maskinrummet, og det har været en stor
fornøjelse at være med i maskinrummet i Bredsten
kirke i nu snart et år. Jeg har lært meget, jeg har
mødt så utroligt mange venlige mennesker og har
fået lov til at være med ved både glædelige og svære begivenheder i menighedens liv. Og så har jeg
været så heldig at være en del af en arbejdsplads
ved Bredsten kirke, hvor der er højt til loftet og hvor
der er stor, stor venlighed og plads til nye idéer. Det
er et år, som jeg gemmer i hjertet og tager med
mig videre, fyldt med gode minder og stor glæde.
Tusind tak for denne gang.
Sognepræst Anette Rørmose Härle

Den ene går den anden kommer

Indsamling i kirkebøsserne

Onsdag d. 22 april kommer vores sognepræst
Mette Rousing Bjerrum tilbage efter barsel.
Vi glæder os til at Mette, og hendes familie
igen bliver en del af hverdagen her i sognet.

Det er nu muligt at benytte MobilePay ved indsamlingerne, nummeret står oven over indsamlingsbøsserne
i kirken og er: 356655
Kirkebøsserne med kontanter tømmes efter hver
gudstjeneste og arrangementer i kirken.
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Aktiviteter
Arrangementer
Voksenkor i Bredsten Kirke
I de to næste perioder synger vi i den ene periode
salmer og sange op til påske og i den anden
periode blandende sommersange.
Skriv til 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.
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

Oversigt over korprøver og koncerter:
Tirsdag
d. 3.3 kl. 16.15-18.00
Tirsdag
d. 10.3 kl. 16.15-18.00
Tirsdag
d. 31.3 kl. 19.00-21.00
Palmesøndag d. 5.4 kl. 9.30
		
(Gudstjeneste kl. 10.30)
Tirsdag
d. 12.5 kl. 16.15-18.00
Tirsdag
d. 26.5 kl. 19.00-21.00
Tirsdag
d. 9.6 kl. 16.15-18.00
+ deltagelse i sangarrangement kl. 19.00
Mandag
d. 22.6 Sankt Hans på Stensvang

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 20. februar kl. 11.15
Det er gratis at deltage.
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. Klaver, fløjte,
klokkespil, guitar og orgelet bruges flittigt til babysalmesangen, og 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 kirke- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Babysalmesang: torsdag kl. 11.15
20.2 – 27.2 – 5.3 – 12.3 – 2.4 – 16.4

Filmaften d. 5 marts kl. 19.00
Menighedsrådet og Aktivitetscentret er sammen om at markerer, at det er 75 år siden,
den anden verdenskrig sluttede.
Vi viser filmen: Under Sandet, som fortæller om, hvordan unge tyske krigsfanger blev sat til at
rydde to millioner miner på den jydske vestkyst.
Efter filmen er der mulighed for at kommentere filmen, men også til at diskutere eller tale om
den tid for 75 år siden, som der stadig er folk der kan huske, og som yngre mennesker,
der ikke har oplevet den, stadig syntes er interessant.
Aktivitetscentret serverer lidt snack, og der kan købes vin, øl og vand (der kan benyttes MobilePay).

Christian Troelsen besteg Kilimanjaro
Den 18 marts kl. 19.00 fortæller Christian i sognehuset, om da han besteg Kilimanjaro,
sammen med 18 andre danskere.
Christian var turleder på en velgørenhedstur, hvor udfordringen var at bestige Kilimanjaro.
Målet var at samle penge ind til Børneulykkefondens initiativ Legeheltene, som arbejder
for at skabe mere leg og bevægelse for indlagte børn.
Arrangementet er arrangeret af Bredsten Balle Seniorer sammen med menighedsrådet.
Kaffe og kage koster 25 kr., som ubeskåret går til Legeheltene.
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Aktiviteter
Tid er noget mærkeligt noget
Vi tænker vel alle ind imellem, at tiden
“løber afsted”...

Anette startede d. 11. juni 2019 og hun stopper
d. 21. april 2020.

De mennesker vi møder, og de indtryk og stunder vi
har med dem, kan i nogen sammenhænge huskes
som lige nu, og i andre sammenhænge huskes som
sket for længe siden.

Dog kan konfirmanderne få den glæde, at de skal
konfirmeres af Anette, som i hele perioden har haft
dem til konfirmations-forberedelse. Det er selvfølgelig
naturligt at Anette også konfirmerer dem d. 8. maj.
Dejligt Anette har sagt ja, til at følge de unge mennesker hele vejen, til deres store dag.

Et menneske som for altid har sat et mærke i min
hukommelse er vores præstevikar Anette Rørmose
Härle. Hendes venlige og rolige smil, hendes nærvær
og den tryghed hun udstråler, og hendes faglige
dygtighed, har været til stor glæde for store og små,
unge og ældre i Bredsten, som har været sammen
med hende i forskellige sammenhænge.
Det føles som om Anette lige er startet på sit præstevikariat her hos os, men også som om hun har været
her meget længe.

Fra menighedsrådet og personalet: Stor tak til Anette
for næsten et år, som præste-vikar her i Bredsten sogn.
Stor tak for et godt samarbejde, og din dejlige væremåde.
Vi siger farvel til Anette efter gudstjenesten den 19.
april med kirkekaffe i sognehuset.
Marianne Poulsen.

Nyt fra menighedsrådet
Siden sidste sogneblads udgivelse, er I forhåbentlig
kommet godt ind i det nye år. Sent, men velment, ønskes alle i sognet et godt 2020.
2019 var et år med mange udfordringer for menighedsrådet, og 2020 vil ligeledes blive et spændende
år. Først og fremmest skal der være menighedsrådsvalg i september. (se andet sted i bladet)

ud og renset for vedbend og buske der skæmmede
den store have. Selve præstegården er blevet synlig
fra vejen, og kommer nu rigtigt til sin ret, som en
meget smuk bygning, der i 2012, hvor vores tidligere præst Dorte Volck Paulsen, flyttede ind, blev
gennem-renoveret.

Vi startede året, med igangsætning af den længe
planlagte oprydning og renovering af præstegårdshaven. Der har været gang i fældning af store og
små træer, opstamning af de flotte store træer, der
er værd at bevare, og som passer så smukt i en
gammel præstegårdshave. Skovbunden er tyndet

“Danmark spiser sammen” /
Bredsten spiser sammen.
Tirsdag d. 24 marts kl. 18. i Sognehuset.
Almindeligvis er det i april, at spis sammen arrangementerne i Danmark finder sted, men på baggrund af øvrige
arrangementer, bliver det i år allerede i uge 13, at vi her i
Bredsten spiser sammen, 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
også i år har mange lyst til at være med, og at vi får nogle
hyggelige timer sammen. Alle er velkomne. Det koster 25 kr at
spise med. Tilmelding til menighedsrådsformanden senest
tirsdag d. 17. marts. På tlf. 20584728 meget gerne på sms
eller mail: mariannekjp@gmail.com
Bredsten sogneblad |
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Aktiviteter
Minikonfirmandafslutning d. 29. marts kl. 10.30
Denne søndag holder vi børnegudstjeneste og årets minikonfirmander medvirker med både sange og bønner.
Festlighederne sluttes af i sognehuset med saft, kaffe og kage! Alle er velkomne.

Foredrag med forhenværende valgmenighedspræst Peter Hedegaard
Onsdag den 1. april kl.19.00 i Balle kirkehus.
Hjerternes revolution. I år fejrer vi 75 året for befrielsen. I foredraget ser vi tilbage på fire frihedskæmpere/modstandsfolk og deres skæbne og tanker. To af
dem døde under krigen – to overlevede. Hvordan har

vi forvaltet deres arv. Er der brug for eftertanke og en
hjerternes revolution?
Arrangementet er fælles for Bredsten menighedsråd
og Balle Valgmenighed og foregår i Balle Valgmenigheds kirkehus. Entre 40 kr. incl. Kaffe.

Påske

Første påskedag

Palmesøndag d. 5. april, vil vores voksenkor
medvirke ved gudstjenesten.

Søndag d. 12. april medvirker tværfløjtenisten Louise
Smith ved gudstjenesten.
Louise spiller jævnligt sammen med Gospelkoret Bless
the Day, og vi glæder os til hendes smukke spil.

Koncert med Jazzmood i Bredsten Kirke
Onsdag den 6. Maj 2020 kl. 19.00
Jazzmood er en lokal kvintet med erfaring inden for mange slags
optrædener, herunder kirkekoncerter.
Musikerne er: Charlotte Andersen sang, Tom Horn guitar, Tine Lützen
elbas, Rachel Palmer trommer, og Mogens Sønderup altsax.
Musikken er jazz fra swing-tiden, med amerikanske standards. Men
også latinamerikanske rytmer samt dansksprogede sange kan høres ved
koncerten, og der bliver plads til fællessang med jazz-akkompagnement.
Koncerten vil vare ca. 75 minutter.

Menighedsrådsvalg 2020

5-års-dåbsjubilæum

Der skal i år afholdes menighedsrådsvalg på grundlag af en helt
ny »Lov om Menighedsrådsvalg«.
Der afholdes orienteringsmøde den 12. maj 2020 kl. 19.00. På
dette møde orienteres bl.a. om reglerne i forbindelse med menighedsrådsvalgets afholdelse, ligesom der skabes et overblik
over, hvem der er interesseret i at stille op eller genopstille.
Den 15. sept. 2020 kl. 19.00. afholdes der valgforsamling, hvor
der foretages hemmelig afstemning vedrørende valg af såvel
menighedsrådsmedlemmer som stedfortrædere.
Der er mulighed for at søge om 2-årig valgperiode i lighed med
de senere år. Menighedsrådet vil på møde 18. februar 2020
tage stilling til, om man vil benytte sig af denne mulighed. Der er
stor sandsynlighed for, at dette vil ske.

Som noget nyt vil vi fejre 5-års-dåbsjubilæum. Alle, der blev døbt i
Bredsten kirke for fem år siden (i 2015), vil Bredsten Menighedsråd gerne forære en lille gave, som bliver overrakt hver lille 5 årsjubilar ved gudstjenesten d. 17. 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, søskende, 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.

6 | Bredsten sogneblad

Siden sidst
Gudstjeneste i præstegårdshaven
2. pinsedag
I år holder vi friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, og
vi håber naturligvis på dejligt vejr. Hvis det mod forventning
skulle regne, flytter vi gudstjenesten over i kirken.
Tag et tæppe eller en stol med, så sørger vi for kaffe og kage
efter gudstjenesten. Vi glæder os til at se jer!

Konfirmation den 8. maj 2020
kl. 9:00 og kl. 10:30
Navne offentliggøres på hjemmesiden.

Sogneudflugt
Sæt X i kalenderen den 23. august
- nærmere information i næste sogneblad.

Gudstjeneste på følgende dage:
Søndag den 1. marts Kl. 10. 1. søndag i fasten
Søndag den 15. marts Kl. 10. 3. søndag i fasten
Søndag den 22.marts Kl. 10 Midfaste
Søndag den 5. april Kl.14 Palmesøndag.
Efterfølgende samvær i Præstegården
Den 9. april Kl. 10. Skærtorsdag.
Den 10. april Kl. 10. Langfredag
Søndag den 12. april Kl. 10.
Søndag den 26. april Kl. 14. 2. søndag efter påske
ved Maria Louise Odgård Møller.
Søndag den 3. maj Kl. 19. 3. søndag efter påske
Søndag den 10. maj Kl. 10. 4. Søndag efter påske.
KONFIRMATION.
Søndag den 24. maj Kl. 10. 6. søndag efter påske
Søndag den 31. maj Kl. 10. Pinsedag

Dåb
Vielser
Bisættelser/Begravelser
28. dec. 2019: Else Margrethe Nielsen
4. januar:
Henning Pedersen

Balle Valgmenighed
Arrangementer
Generalforsamling tirsdag den 17. marts kl. 19.00 i
kirkehuset, dagsorden ifølge vedtægterne.
Foredrag med forhenværende valgmenighedspræst
Peter Hedegaard. Onsdag den 1.april kl.19.00 i Balle
kirkehus.
Hjerternes revolution. I år fejrer vi 75 året for befrielsen. I foredraget ser vi tilbage på fire frihedskæmpere/modstandsfolk og deres skæbne og tanker. To
af dem døde under krigen – to overlevede. Hvordan
har vi forvaltet deres arv. Er der brug for eftertanke
og en hjerternes revolution?
Arrangementet er fælles for Bredsten menighedsråd
og Balle Valgmenighed og foregår i Balle Valgmenigheds kirkehus.
Entre 40 kr. incl. Kaffe.
Læsekreds, onsdag den 15. april kl.19.00 i kirkehuset i Balle.
Balle Valgmenigheds Stiftelsesfest. Søndag den 26.
april kl. 14.00
Gudstjeneste kl. 14.00 ved Maria Louise Odgård
Møller, herefter foredrag ved Hans Henrik Hjermitslev, emnet er Genforeningen i 1920.
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
ARH = Anette Rørmose Härle, UO = Ulrik Overgaard, MRB = Mette Rousing Bjerrum

Marts
1. marts

ARH

1. søndag i faste

10.30

8. marts

ARH

2. søndag i fasten

9.00
10.30

a

15. marts

ARH

3. søndag i fasten

22. marts

UO

Midfaste

a

29. marts

ARH

Mariæ bebudelsesdag

10.30

Børnegudstjeneste – Minikonfirmanderne afslutning * – a+k

5. april

UO

Palmesøndag

10.30

a – Kor medvirker *

9. april

ARH

Skærtorsdag

16.00

a

10. april

ARH

Langfredag

10.30

Liturgisk gudstjeneste

12. april

ARH

Påskedag

10.30

a – tværfløjtenisten medvirker*

13. april

UO

2. påskedag

9.00

19. april

ARH

1.s.e. påske

10.30

Afsked med vores præstevikar
Anette * – a+k

26. april

MRB

2.s.e. påske

10.30

a

3.maj

MBR

3.s.e. påske

10.30

a+k

8. maj

ARH

Bededag

9.00

Konfirmation

8. maj

ARH

Bededag

10.30

Konfirmation

10. maj

MBR

4.s.e. påske

9.00

9.00

April

Maj

17. maj

MRB

5.s.e. påske

10.30

Dåbsjubilæum * –a+ k

21. maj

MBR

Kr. himmelfartsdag

10.30

a

24. maj

MBR

6.s.e. påske

31. maj

MBR

Pinsedag

10.30

a

MRB

2. pinsedag

14.00

Gudstjeneste i præstegårdshaven *

Juni
1.juni

a = altergang

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet
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