Bredsten sogneblad
Juni - juli - august 2020

Årgang 2020 - Nr. 2

Info
Ansatte ved Bredsten Kirke
Sognepræst
Mette Rousing Bjerrum
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

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
bredsten.sogn@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag
kl. 10-12.30
Besøgstjeneste
Koordinator, Iben Jespersen
Tlf. 28 43 52 23

Næste kirkeblad
udkommer i uge 35

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i sogne
huset og er offentlige
medmindre andet oplyses.
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Torsdag d. 28. maj kl. 18:30
– NB! Mødet vil ikke være et
offentligt møde af hensyn til
risiko for coronasmitte.

Tirsdag d. 16. juni kl. 18:30
Tirsdag d. 11. august
kl. 18:30

Nyt fra præsten
Konfirmation 2020
Konfirmationen d. 8. maj er flyttet til d. 21. juni kl.
9.00 og 10.30 ved Anette Rørmose Härle. Vi håber, at vi kan holde fast i datoen, men igen – hold
jer orienteret de sædvanlige steder.
Søndag d. 21. juni, kl. 9
Mathilde Kousgaard Andersen
Smilla Bjørklund
Oliver Aaes Brødsgaard
Andreas Christiansen
Anne-Katrine Faaborg
Carl Terp Udengaard Jørgensen
Emil Bach Kristensen
Kalle Tvermose Krogsgaard
Mia Klyver Madsen
Melanie Consita Funder Elbæk
Mikkel Læssø Unger
Mille Fabricius Sørensen
Søndag d. 21. juni, kl. 10.30
Mia Simonsen Nilsson
Mathilde Rasmussen
Jeppe Raun
Mathias Lykke Schnegelsberg
Jeppe Strømkjær
Benjamin Klode Sørensen
Laura Bøegh Tranholm
Maja Sneftrup Lund Torp
Alberthe Junker Cidlik
Jakob Worm
Mia Marie Hjære Ravn Hansen

OBS!

Nyt fra præsten
Det er en underlig tid. Vi sidder i slutningen
af april og laver sogneblad, og vi aner ikke,
om noget af det holder stik. Vi vil orientere
jer løbende så godt, som vi kan – det er
derfor vigtigt, at I holder øje med Facebook, hjemmesiden, skærmen i Brugsen
samt opslagstavle ved sognehuset.
Det er dejligt at være tilbage fra barsel,
men det er også en underlig tid, fordi alt
er forandret. Vi er ved at finde os selv i at
være kirke på en ny måde. Vi glæder os til
vi igen kan fejre gudstjeneste sammen og
ikke mindst dåb, konfirmation, vielse og
begravelse på normal vis uden deltager
begrænsninger, så alle kan være med i
både glæder og sorger. Vi ser også frem til
vi igen kan holde vores daglige aktiviteter,
arrangementer og kirkekaffe. Det hele skal
nok komme tilbage, men vi ved blot ikke
hvornår eller hvordan det kommer til at se
ud i fremtiden.
I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis
I har brug for at tale fortroligt, da jeg har
tavshedspligt. Der er intet, der er for stort
eller småt.

Da intet er sikkert i disse tider, beder vi jer orientere jer
løbende på Facebook, hjemmesiden, Brugsens skærm
samt skiltet ved sognehuset i forhold til gudstjenester,
arrangementer m.m. Der kan komme ændringer i takt
med myndighedernes skiftende udmeldinger.
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Nyt fra menighedsrådet

Forår… på afstand
I skrivende stund… sidst i april…er mange ting
uforudsigelige. Det er svært at planlægge, den
kommende tids kirkelige aktiviteter. Vi har, i
over en måned, ikke haft mulighed for at bruge
vores kirke, til gudstjenester. Kun i ganske få
sammenhænge, under strenge ristrektioner har
det været muligt at holde kirkelige handlinger.
Bryllupper, barnedåb og konfirmation er blevet
udsat…
Sognehuset har været låst af, konfirmander,
minikonfirmander, kirkens arrangementer og
menighedsrådsmøder har været aflyst… udsat.
Husets øvrige brugere har måttet undvære
deres fælles aktiviteter og ugentlige sociale
samvær. Ufrivillig pause for bridge, litteratur,
knipling, nørkleklub, foredrag og andre planlagte arrangementer er blevet aflyst eller udsat
på ubestemt tid… Men… det kommer alt sammen tilbage.
Foråret er kommet med fuld fart. Solen har fået
magt. Dagene bliver længere og længere. Vi har
tid til at nyde naturens opvågning og glæder.
Generelt har der været gået ture, spist madpakker og drukket kaffe på afstand, som aldrig før.
Hvor er vi heldige at bo i et så smukt land, og
hvor er vi blevet gode til at smile til hinanden,
når vi mødes på vores veje på afstand. I det
hele taget at passe på hinanden.
Vi har her i bladet prøvet at samle nogle “glimt”
af dejlige ting, der på trods af coronakrisen
har givet glæde her i foråret.
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Der er blevet fældet træer i Præsteskovens
slugt. Allerede i efteråret 2019 tilbød Kristen
Mikél, som ejer nabo skoven, at fælde de træer,
som skov og naturstyrelsens konsulent havde
mærket til fældning…… det har været et stort
og bøvlet arbejde. Men nu er det færdigt. De
sidste rester efter fældningen bliver liggende,
så også biodiversiteten bliver tilgodeset, og
spejderne, der bruger Præsteskoven til deres
udendørs aktiviteter, kan have glæde af tilbageværende grene og små stammer. Stor tak til
Kristen Mikél.

Nyt fra menighedsrådet

I ugen op til påske plantede vores graver Henrik
og vores gravermedhjælper Heinz, på afstand,
gravene til med planter og forårsblomster. Vejret “var med dem”, og det er dejligt at kirkegården, igen i år ser forårsklar og smuk ud, som
den plejer.
Hvis man i Påsken gik tur forbi den store kirkegårdslåge og forbi Sognehuset er der sikkert
nogen der har undret sig over, at der på fortovet
var blevet lavet streetart, med påskehilsen, kylling og en blomst. Kreativt tænkt, som alternativ til den sædvanlige påskehilsen, som der i år
ikke var mulighed for. Hvem var kunstnerne?
Sognepræst Mette og hendes mand Malthe,
der på denne søde måde fik sendt deres hilsen
til os alle.

I præstegårdshaven er der nu færdigt med at
blive fældet træer, og der er nu gang i planering
og plantning af hæk. Arbejdet med at renovere
haven har ligget stille et stykke tid, på grund af
den megen regn, der kom først på foråret, som
gjorde haven til en muddermark. Nu er jorden
tør, og arbejdet kan fortsætte. Vi glæder os til at
haven bliver færdig. Tak til naboerne for tålmodighed med støj og rod… Det bliver forhåbentligt godt, når det bliver færdigt.
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Arrangementer
Påskedag blev der
sendt små påskekurve fra kirken, til alle
beboerne på plejehjemmet. Vi håber de
bragte glæde i denne,
for beboerne ensomme
tid, og for personalet
som udfører et stort
og risikofyldt arbejde i
denne barske tid.

Sogneudflugt
Coronakrisen betyder desværre, at
vi har været nødt til at udsætte årets
sognetur til næste år. Vi håber, at I vil
glæde jer til næste års tur i stedet for.

Den 21. april havde vores præstevikar sidste
oprindelige arbejdsdag. Anette var i præstegården, for at ordne det sidste, og for at
konfirmanderne, med afstand kunne hente
deres keramikfigurer, som de havde lavet til
konfirmandundervisningen, inden coronakrisen ramte os.

Gudstjeneste i præstegårdshaven
2. pinsedag
Vi håber, at vi har vejret med, og at vi igen må
holde gudstjeneste sammen. Gudstjeneste er i
den ny renoverede præstegårdshave, der forhåbentligt blomstrer smukt. I år er alt anderledes
og her ingen undtagelse. I år medbringer man
selv noget at sidde på, samt kaffe & kage til efter
gudstjenesten, hvis man har lyst til at indtage eftermiddagskaffen i de grønne omgivelser – sammen og på afstand.
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Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb

Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsrådsvalget 2020 bliver også
berørt af coronakrisen.
Oprindelig var det fastlagt, at der den 12.
maj 2020 skulle afholdes orienteringsmøde om valget. I den forbindelse skulle
der tillige være sognemøde.
Orienteringsmødet er imidlertid udsat til
afholdelse tirsdag den 9. juni 2020 kl.
19.00 i sognehuset. I skrivende stund ved
vi ikke, om der eventuelt vil blive tale om
yderligere udsættelse, og man opfordres
derfor til at holde øje med annoncering i
dagspressen, på kirkens hjemmeside, på
Facebook eller på infoskærmen i Brugsen.
I forbindelse med, at tidspunktet for afholdelse af orienteringsmødet blev udsat,
blev det fra Kirkeministeriet meldt ud, at
der ikke skal afholdes sognemøde samtidig med orienteringsmødet.
Da det er første gang, der skal afholdes
menighedsrådsvalg efter, at valgreglerne
er ændret, opfordrer menighedsrådet til,
at så mange som muligt møder op til orienteringsmødet.
Bodil Konradsen
Formand for valgbestyrelsen

1. marts
8. marts

Mikkel Wolfeld Konradsen
Huxi Roed

Vielser
Ingen
Bisættelser/Begravelser
6. februar
7. februar
11. marts
13. marts

Verner Hansen
Harry Andreasen
Frede Mølgaard Knop
Ingrida Damgaard

Konfirmandindskrivning
2020/2021
Da det endnu er for usikkert, hvornår
vi må forsamles mere end 10, har vi
udskudt at sætte dato for konfirmandindskrivning. Der vil blive sendt information ud via skolen, og de sædvanlige kanaler samt næste sogneblad.

Indsamling i kirkebøsserne
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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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard, ARH = Anette Rørmose Härle

Juni
1. juni

MRB

2. pinsedag

14.00

Gudstjeneste i præstegårdshaven *

7. juni

UO

Trinitatis

10.30

a

14. juni

MRB

1.s.e. trin.

10.30

a

21. juni

ARH

2.s.e. trin.

9.00

Konfirmation*

21. juni

ARH

2.s.e. trin.

10.30

Konfirmation*

28. juni

MRB

3.s.e. trin.

9.00

MRB

4.s.e. trin.

10.30

12. juli

UO

5.s.e. trin.

9.00

19. juli

MBR

6.s.e. trin.

10.30

26. juli

MBR

7.s.e. trin.

9.00

2. august

MRB

8.s.e. trin.

10.30

9. august

MBR

9.s.e. trin

9.00

16. august

UO

10.s.e. trin.

9.00

23. august

MRB

11.s.e.trin

10.30

a

30. august

UO

12.s.e trin.

10.30

a

Juli
5. juli

a
a

Maj

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet

STEP PRINT POWER

a = altergang

a

