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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
Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf. 20 57 80 22
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
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

Kirkesanger
Henning Jespersen
tlf. 31 95 83 79
hjespersen1012@gmail.com
Næste kirkeblad
udkommer i uge 48

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i sognehuset kl 18.30 og
er offentlige medmindre andet oplyses.
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Tirsdag d. 8. september
Tirsdag d. 6. oktober
Torsdag d. 5. november

Nyt fra præsten
Konfirmandindskrivning
Den 23. august var der konfirmandindskrivning
i sognehuset. Hvis I har et barn, der skal konfirmeres, og ikke kunne komme, kan I downloade
tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside, og
aflevere den i postkassen ved præstegården.
Konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien.

Efterårets aktiviteter
I skrivende stund stiger smittetallet igen, og fase
4 bliver højest sandsynligt udskudt. Vi har ingen
mulighed for at spå om, hvordan situationen ser
ud om en måned, når sognebladet bliver delt
ud. Jeg vil derfor opfordre jer til at følge med på
Facebook, hjemmesiden og opslag ved sognehuset ang. aktiviteter. Vi håber, at vi kan gennemføre de planlagte aktiviteter med de påkrævede
hensyn. Vi har flere foredrag og koncerter på programmet, som er blevet udskudt fra foråret, og
nu krydser vi fingre for, at det lykkes denne gang.
Den 13. september bliver Carl Terp Udengaard
Jørgensen og Alberthe Junker Cidlik konfirmeret,
da de havde valgt at udskyde konfirmationen.
Jeg glæder mig til at konfirmere de to unge mennesker.

Husk
menighedsrådsvalg
tirsdag
den 15. september 2020
kl. 19.00
i Sognehuset.

Månedens salme
Vi har i løbet af sommeren indkøbt 100
salmer, og tager månedens salme op igen,
som vi begyndte på sidste år. Vi har holdt
en naturlig pause under corona-nedlukningen, men nu er vi klar igen med nye, smukke salmer. Kirkesangbogen og 100 salmer
er to salmetillæg som begge er kommet til
indenfor de sidste år. Månedens salme giver en god mulighed for at få sunget nogle
af de nye smukke salmer ind, som jeg håber, at I vil tage godt imod. Månedens salme bliver denne gang alle 3 fra 100 salmer.
Septembers salme er en høstsalme 809 Du
lagde i det mindste frø, da vi netop denne
måned fejrer høstgudstjeneste. I oktober
har jeg valgt en smuk nadversalme - 848
Du har åbnet din lysende bue. I november
tager vi en af mine yndlingssalmer fra 100
salmer – 802 Når vinterstorme hærger –
som er en årstidssalme, der bringer trøst,
når livet er svært.

Valg
Den 15. september er der valg til menighedsrådet. Valget i år bliver spændende, da størstedelen
af menighedsrådet har valgt at takke af for denne
gang. Jeg har de sidste 2 år haft Danmarks bedste menighedsråd, som altid har været på pletten
uanset om, der skulle laves kaffe, sprittes bænke
af eller lægges budgetter. Vi lægger vægt på, at
der i menighedsrådsarbejdet er plads til det hele
– rugbrødsarbejdet, det svære, glædelige og sjove. Jeg håber, at nogle af jer har lyst til at stille
op, og være med til at forme kirkens liv de næste
2 år.
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Nyt fra menighedsrådet
Efteråret nærmer sig med hastige “skridt”. Et
efterår med håb om mere social kontakt.
Efter næsten et halvt års pause håber vi på,
at åbne sognehuset for dets brugere d. 31
august. Vi er mange der bruger det, og derfor
skal vi alle være opmærksomme på, at passe
på hinanden ved at følge reglerne til bekæmpelse af Corona.
Der er planlagt flere arrangementer i huset til
efteråret (se andet sted i bladet) som vi håber
kan gennemføres under trygge vilkår, og vi

glæder os til igen at få så normal en hverdag,
som det nu kan blive muligt, med aktiviteter
og samvær på afstand.
Husk valg til menighedsrådet d. 15 september… det er nu chancen er der, til at få indflydelse og indsigt i menighedsråds-arbejdet.
Der skal vælges 6 medlemmer. Vær med til at
skabe rammerne for de næste 2 år i Bredsten
Sogn. Det er spændende.
Marianne Poulsen.

Arrangementer
Høstgudstjeneste og foredrag
Søndag d. 20. september er der høstgudstjeneste kl. 13.00 i vores
smukke efterårspyntede kirke.
Efterfølgende kl. 14.00. mødes vi i Håndværkerhuset, hvor menighedsrådet, sammen med Aktivitetscentret, Balle Bredsten Seniorer, og
Håndværkerhuset har arrangeret foredrag med Henning Frandsen, der
er historiker, foredragsholder og journalist.
Denne eftermiddag er foredraget ”Min farmor og de andre faldne
kvinder” på programmet. Igennem flere århundrede fik mange fattige
tjenestepiger såkaldt uægte børn. Mange kvinder fik hårde fængselsstraffe, andre dødstraffe, hvis de dræbte deres barn eller det blot døde.
Foredragsholderens farmor fik også et ”uægte” barn, som hun overlod
til sine forældre i Vendsyssel, mens hun selv tog til Aarhus, hvor hun
mødte ”farfar”, som hun fik børn sammen med. Men på intet tidspunkt
fortalte hun mand og børn om sin datter i Vendsyssel. Det kom først
for en dag, da hun døde. Historien om den enlige mor fortælles gennem
en række kvindeskæbner fra 1700-tallet og op til midten af 1950érne.
Kaffe og kage 40.00
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Arrangementer
Koncert med
Jazzmood
i Bredsten Kirke
Onsdag
d. 23. september
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.

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober
kl. 11.30
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 bli-

ver 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 Kirkehuset 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.

Christian Troelsen besteg Kilimanjaro
Onsdag d. 30. september 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. Han fik også lejlighed til at besøge et børnehjem i Moshi i Tanzania, hvor der boede en stor flok børn fra ca. fire
til syv-otte år.
Arrangementet er arrangeret af Bredsten Balle
Seniorer sammen med menighedsrådet. Kaffe og
kage koster 25 kr., som ubeskåret går til Legeheltene. En meget spændende aften venter os.
Bredsten sogneblad |
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Arrangementer
Foredrag med forhenværende
valgmenighedspræst
Peter Hedegaard

Allehelgen-gudstjeneste
søndag d. 1. november kl. 16

Mandag d. 5. oktober 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.

Ved denne smukke og stemningsfyldte
gudstjeneste mindes vi særligt vore døde.
Dem som vi har mistet i det forløbne år i
sognet eller som er blevet begravet eller
bisat ved Bredsten kirke vil blive nævnt.
Hvis du ønsker et navn nævnt, som ikke
er bisat/begravet i Bredsten kirke bedes
du kontakte sognepræst Mette Bjerrum på
mfrf@km.dk. Efter gudstjenesten vil man
kunne få et lys til at sætte ud på gravstederne.

Filmaften tirsdag d. 3. november kl. 19.00
Denne gang er den danske film ‚Harpiks‘ på programmet. Harpiks handler om teenageren Liv, der
bor med sin far Jens og svært overvægtige mor
Maria afskærmet fra civilisationen. Familien bor
dybt inde i skoven for at slippe for myndighederne,
som Jens og Maria har vendt ryggen i håbet om
at beholde deres datter. Derfor har de iscenesat
hendes død og holdt hende skjult fra omverdenen.
Da Livs farmor opsøger familien, bliver den unge
pige nysgerrig for at opleve verden omkring hende, så hun trodser sin fars ordrer og begiver sig
væk hjemmefra. Et valg, der får voldsomme konsekvenser.
‚Harpiks‘ er en film om at skille sig ud og om en
families kærlighed – og de mørke sider ved de
stærke følelser. En grum og kontroversiel historie, der er baseret på Ane Riels roman. Rollernes
spilles bl.a. af Peter Plaugborg, Sofie Gråbøl og
Ghita Nørby.
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Siden sidst
1. søndag i advent
– goddag/farvel
Søndag d. 29. november er 1. søndag i
advent, hvor der er skiftedag for menighedsrådet dvs., at det nyvalgte menighedsråd overtager menighedsrådsarbejdet. I
forlængelse af højmessen kl. 10.30 vil der
være kirkekaffe i sognehuset, hvor der
vil være mulighed for at sige farvel til det
gamle menighedsråd og goddag til det nye.
Vi håber, at I vil være med til at sige pænt
tak til det nuværende menighedsråd, som
har gjort det fantastisk. Vi glæder os til at
se, hvordan det nye menighedsråd kommer
til at se ud.

Årets konfirmander

Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
14. juni Clara Maroni Bjerregaard Jensen
5. juli Filip Ting Rossen
Konfirmation
Søndag d. 21. juni
Mathilde Kousgaard Andersen
Smilla Bjørklund
Oliver Aaes Brødsgaard
Andreas Christiansen
Anne-Katrine Faaborg
Emil Bach Kristensen
Kalle Tvermose Krogsgaard
Mia Klyver Madsen
Melanie Consita Funder Elbæk
Mikkel Læssø Unger
Mille Fabricius Sørensen
Mia Simonsen Nilsson
Mathilde Rasmussen
Jeppe Raun
Mathias Lykke Schnegelsberg
Jeppe Strømkjær
Benjamin Klode Sørensen
Laura Bøegh Tranholm
Maja Sneftrup Lund Torp
Jakob Worm
Mia Marie Hjære Ravn Hansen
Vielser
Ingen
Bisættelser/Begravelser
10. juni 	Børge Frydenrich
Jacoby Andersen
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard, JTHB = Jens Thue Harild Buelund

September
6. september

UO

13.s.e. trin.

9.00

13. september

MRB

14.s.e. trin.

10.30

20. september

MRB

15.s.e. trin.

13.00

a

27. september

MRB

16.s.e. trin.

10.30

a

4. oktober

MRB

17.s.e. trin.

9.00

11. oktober

MRB

18.s.e. trin.

10.30

18. oktober

MRB

19.s.e. trin.

9.00

25. oktober

JTHB

20.s.e. trin.

10.30

1. november

MRB

Allehelgen

16.00*

8. november

UO

22.s.e. trin

10.30

a+k

15. november

UO

23.s.e. trin

10.30

a

22. november

MRB

Sidste søndag i kirkeåret

29. november

MRB

1. søndag i advent

Konfirmation
Høstgudstjeneste*

Oktober
a+k

a

November

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

10.30

a + k*

* = se omtale i bladet

STEP PRINT POWER

a = altergang

9.00

