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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

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

Formand
Bobby Munk Vestergaard Larsen
Kirkesanger
Mobil: 71 20 25 11
brianvestergaard00@gmail.com Henning Jespersen
tlf. 31 95 83 79
hjespersen1012@gmail.com
Kirkeværge
Alice Christiansen
Mobil: 23 45 45 15
alicebuch1958@hotmail.com

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i sognehuset kl 18.30 og
er offentlige medmindre andet oplyses.
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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

Næste kirkeblad
udkommer i uge 8

Tirsdag d. 8. december
Onsdag d. 13. januar
Onsdag d. 3. februar
Onsdag d. 3. marts

Nyt fra præsten
Nyt fra præsten
”Rør blot ikke ved min gamle jul…” – Vi kommer
desværre ikke udenom, at juleaften også bliver
anderledes i år. Vi regner ikke med at restriktionerne bliver lettet inden juleaften, og vi kan
derfor maksimalt være 60 i kirken pr. gudstjeneste, og samtidig skal der gøres rent i kirken
mellem gudstjenesterne. Vi har derfor valgt,
at skubbe den ene gudstjeneste en halv time,
så der er tid nok til rengøring. Gudstjenesterne
juleaften bliver derfor kl. 13.00 og 15.00. Vi ved
godt, at det kun er en brøkdel af, hvor mange
der normalt besøger kirken juleaften, men vi har
desværre ikke andre muligheder i år. Vi opfordrer
derfor til også at se julegudstjeneste på DR og
især bruge juledagene til at gå i kirken – juledag
kan du endda høre juleevangeliet – og vi synger
også de gode gamle julesalmer i juledagene. Og
så håber vi, at vi kan holde jul som i de gode
gamle dage i 2021. Glædelig jul til jer alle.

Farvel, tak og julehilsen
Første søndag i advent stopper det nuværende
menighedsråd. Vi håber på, at vi får mulighed for
at sige ordentligt farvel, når der som planlagt er
kirkekaffe d. 29. november. MEN…vi ved jo ikke,
om Corona´en også spænder ben for dette arrangement. Derfor vil menighedsrådet gerne her, sige
farvel og tak til alle, vi har haft samarbejde med.

Husk
hold jer opdateret
på Facebook og hjemmeside
for ændringer i
arrangementer m.m.

Præsentation af det nye
menighedsråd
I efteråret havde vi valg til menighedsrådet af to omgange, og det lykkedes os at
stille et fuldtalligt menighedsråd. Vi glæder
os til samarbejdet de næste to år. Onsdag
d. 4. november havde vi konstituerende
menighedsrådsmøde, hvor de forskellige
poster blev fordelt.
Følgende er valgt og
med følgende poster:
Bobby Munk Vestergaard Larsen - Formand
Alice Christiansen - Kirkeværge
Anette Dyrby Hansen – Næstformand &
kasserer
Maddie Dyrby Hansen
Lis Amdi - Kontaktperson
Anette Schulz Thomsen
Som suppleanter blev valgt
Rikke Andersen Raun
Anette Jessen
Jette Larsen
Bethine Gregersen
En særlig tak til personalet, Jesper, Tove, Henning,
Henrik, Heinz og Marianne Hundtofte for et rigtigt
godt samarbejde, specielt når det har været lidt
svært at få tingene til at hænge sammen, blandt
andet nu i Corona-tiden.
Tak til vores bogholder Bente Loft Nielsen, rengøringsselskab A.P. Rengørinng og havemand/pedel i
præstegården Bjørn la Cour.
Tak til de frivillige - Annalis og Irene, som har været
trofaste hjælpere ved Baby-salmesang. Lis, som
Bredsten sogneblad |

3

Nyt fra menighedsrådet
hjælper ved mini-konfirmanderne. Besøgsvennerne: Erik, Kaj, Annalis, Inge, Hanne, Vitta,
Margit og Iben. Frivillige ved kunstophængning
Karen og Kalle.

Sidst men ikke mindst, en stor og varm tak
til vores dygtige sognepræst Mette og hendes
familie, der ud over det kirkelige arbejde, har
skabt liv og glæde i Præstegården.

Tak til vores samarbejdspartnere i Skibet Kirke
og Balle valgmenighed. Aktivitetscentret, Bredsten Balle Seniorer samt Håndværkerhuset.

Ved samme lejlighed ønsker vi alle i sognet
en velsignet julefest og et godt og spændende
nytår. Allermest håber vi på, at Coronaen vil,
så hurtigt som muligt, stilne af. Pas godt på jer
selv og hinanden i 2021.

Tak til suppleant Ninette, som var klar til at tage
en tørn, da vi i en periode havde brug for det.
En stor tak til præstevikar Anette R. Härle, som
det var dejligt at lære at kende, da hun var barselsvikar her i Bredsten.

Menighedsrådet.

Kirkebil
Du skal ringe til flextrafik på tlf. 76 60 86 08 og
bestille en bil senest 2 timer før du skal afsted
eller dagen før. Fortæl hvornår du skal være
fremme og sig også, hvornår du skal hentes igen.
Du skal bede om en kvittering. Når du afleverer
kvitteringen til menighedsrådet, får du beløbet
refunderet. Hvis ikke du selv kan gå til og fra
bilen, skal du have en handicapbil, så vil chaufføren hjælpe dig. En handicapbil kræver, at du er
visiteret til det fra kommunen.

Julehjælp
Særligt op til jul kan det være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi der på den tid af
året er særlige forventninger. Derfor uddeler Bredsten menighedspleje hvert år lige før jul nogle midler
til værdigt trængende familier i Bredsten sogn. Der
er tale om penge, som er samlet ind i løbet af året.
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Det er præstens opgave at fordele hjælpen blandt de
familier, der har søgt om julehjælp.
For at kunne komme i betragtning er det en forudsætning, at man udfylder en ansøgning, som kan
afhentes hos præsten eller downloades på hjemmesiden. Ansøgningen bedes sendt via sikker mail
– link findes på hjemmesiden. Alternativt kan ansøgningen lægges i postkassen ved præstegården.
Ansøgningsfristen er tirsdag 8. december 2020.
Ansøgerne får besked via e-boks senest fredag
d. 11. december om, hvorvidt ansøgningen kan
imødekommes. Tidspunkt for uddeling af julehjælp
efter aftale. Hvis du har spørgsmål ang. julehjælpen,
kontakt sognepræst Mette Rousing Bjerrum på tlf.
20 57 80 22.

Arrangementer
Julekoncert med
Bredsten kirkes kor
og Ole Jørgensen
Tirsdag
d. 15.december
kl. 19.00 - gratis entre.
Sammen med Bredsten kirkes
kor vil Ole Jørgensen på smukkeste vis få os alle sammen i

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 14. januar
kl. 11.30 - gratis
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 bliver fyldt med en masse

rigtig julestemning denne aften.
Her vil blive sunget masser af
juleklassikere og traditionelle
danske julesalmer. Ole Jørgensen
har med sin smukke og bløde
sangstemme været en del den
danske musikscene i mange år
og har tidligere været på besøg
i Bredsten kirke hvor han har
lavet gospelworkshops.

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 kirkemusiker- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding. Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten du
ønsker tilmelding, da jeg også har babysalmesang i Skibet kirke.

Kunst i sognehuset
Først i oktober tog Lauge sin flotte foto-udstilling
ned. Tak til Lauge. Vi har nydt dine billeder, og
held og lykke med fotografering i fremtiden.
Der er nu kommet en ny udstilling op, i det lille lokale, i Sognehuset. I efteråret skulle menighedsrådet i Fåborg kirke tage stilling til, om de ville have
nogle billeder, som Jim Lyngvild udstillede i kirken
hængende permanent. Da de sagde nej, besluttede Lyngvild sig for, at han ville give et plakattrryk af billederne til præsterne i Danmark, hvis de
ønskede dette. Mette har derfor fået 18 plakater,
hvoraf vi har hængt 4 af dem op i sognehuset.
Som supplement har vi hængt nogle af vores
egne billeder op ude i gangen. Lige indenfor indBredsten sogneblad |
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gangsdøren til venstre, hænger nu to Sonia Brandes plakater - “SNEDRONNINGEN” og “ENGELEN” - som blev købt i forbindelse med udvidelsen
af Sognehuset i 2018. Sonia Brandes er en kendt
fynsk billedkunstner, som har lavet flere altertavler, glaskunst og krucifikser til fynske kirker.
Vores John Kørner plakat, som også blev købt,
da udvidelsen af Sognehuset var færdigt, har nu
fået plads i den lille gang. Der hvor det tidligere
hang i salen, hænger nu et smukt maleri af Mette
Kramer, der blev købt i forbindelse med hendes
udstilling i efteråret 2019. Det er også denne
gang, vores frivillige kunst “eksperter” Karen og
Kalle Serritslev, der har hængt billederne op. Tak
for jeres hjælp.

Filmaften tirsdag
d. 2. februar kl. 19.00
Filmaftenen i november blev aflyst, så vi prøver
igen. 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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Peter Bergenhammer
Ammentorp
I sommerferien havde jeg besøg i præstegården af barnebarnet, Ulla, til sognepræst
Peter Bergenhammer Ammentorp, som var
sognepræst i Bredsten fra 1922-1929. Det
var et spændende møde, hvor vi talte om
den tidligere præst, og vi fik en kopi af hans
erindringer, hvor han bl.a. fortæller, om det
gode samarbejde han havde med præsten
i Balle Valgmenighed. Det er muligt at læse
erindringerne i sognehuset, hvor vi har stillet en kopi.

Nostalgi
Sammen med mappen, med Sognepræst Peter
B. Ammentorps erindringer, som er sat i reolen i
Sognehuset, er der yderligere stillet 2 tykke mapper, med mange billeder fra de sidste ca. 25 års
sogneudflugter. Billederne er fundet i præstegårdens depot.
Ligeledes er der lavet et album, som supplement
til væggen i den lille gang i Sognehuset, hvor der
hænger konfirmandbilleder. Albummet indeholder billeder og navnelister af konfirmander tilbage fra 1990. Desværre indeholder samlingen ikke
alle billeder og navnelister fra den tid, men vi har
samlet dem, der var mulige.
Når Corona-restriktionerne letter, og Sognehuset
igen kan benyttes til aktiviteter, er alle velkomne
til at se i mapperne, og mindes “gamle” dage.
Marianne P.

Siden sidst
Fælles salmesangsgudstjeneste julesøndag
Søndag d. 27. december kl. 14.00 starter
vi en ny tradition med fælles salmesangsgudstjeneste mellem Skibet kirke og Bredsten kirke. Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor begge sognes organister spiller.
Vi vil synge nogle af julens smukke salmer
– både de gamle og nye. I år bliver det i
Skibet kirke, og Mette Rousing Bjerrum
er præst. Vi håber, at I vil tage godt i mod
denne nye tradition. Der vil være mulighed
for kirkebil, hvis man ikke selv kan komme
til Skibet.

Besøgstjenesten
Bredsten Kirke fik i 2017 etableret en besøgstjeneste. En gruppe af frivillige besøgsvenner har
været, og er stadig, med stort engagement, klar
til at stå til rådighed, hvis der er et menneske, der
gerne jævnligt vil have besøg.
Besøgsvært og besøgsven aftaler selv hvornår
besøgene skal være, og eventuelt hvad besøgene
skal indeholde.
Som koordinator for besøgstjenesten, der p.t består af 8 besøgsvenner, har det siden maj 2018
været Iben Jespersen, der har haft det overordnede ansvar og overblik.
Iben har desværre valgt at stoppe som koordinator pr. 1. december 2020. Hun ønsker nu efter ca.
to et halvt år, at få nye udfordringer i et andet frivilligt arbejde. Vi har været glade for det arbejde
og det engagement Iben har bidraget med i besøgstjenesten, og vi vil komme til at savne hende.
Vi ønsker hende held og glæde med hendes kommende frivillige arbejde. Tak for godt samarbejde.
STOR TAK TIL IBEN.

Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
2. august
30. august
30. august
27. september

Magnus Frejlev Larsen
Arthur Gammelmark
Jens Skovkær Nissen
Freja Søgaard Alrø

Konfirmation
Søndag d. 13. september
Carl Terp Udengaard Jørgensen
Alberthe Junker Cidlik
Vielser
15. august

Bettina Olesen &
Michael Skamris

Bisættelser/Begravelser
28. august
4. september
9. oktober
28. oktober

Carl Jeppe Basse
Tove Birthe Tranholm
Per Juul Jensen
Else Christensen

Gruppen af besøgsvenner skulle have været samlet d. 21 oktober, for bl.a. at sige tak til Iben. Men
som så meget andet, måtte vi aflyse dette lille
møde pga. Corona. I skrivende stund må vi desværre nok erkende, at vi ikke får et nyt møde her i 2020.
Efter d. 1. december er det indtil videre sognepræst
Mette, der varetager koordineringen af besøgstjenesten. Hvis du vil være med, eller har lyst til at være
koordinator er du velkommen til at kontakte Mette
på tlf. 20578022. Marianne Poulsen.
Bredsten sogneblad |
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

December
6. december

MRB

2. s. i advent

10.30

13. december

MRB

3. s. i advent

9.00

a

20. december

UO

4. s. i advent

24. december

MRB

juleaften

16.00

De ni læsninger

25. december

MRB

juledag

26. december

UO

2. juledag

9.00

27. december

MRB

julesøndag

14.00

1. januar

MRB

nytårsdag

16.00

3. januar

MRB

H.t.K søndag

10.30

10. januar

MRB

1. s.e. H.t.K.

10.30

a

17. januar

MRB

2. s.e. H.t.K.

10.30

a+k

24. januar

MRB

sidste. s.e. H.t.K.

10.30

31. januar

UO

septuagesima

10.30

7. februar

MRB

seksagesima

10.30* a

14. februar

MRB

fastelavn

21. februar

MRB

1. søndag i fasten

10.30

a+k

28. februar

MRB

2. søndag i fasten

10.30

a

13.00 + 15.00*
10.30

a
NB! i Skibet kirke*

Januar
Nytårsgudstjeneste*
Spejdernes
nytårsparade

a

Februar

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet

STEP PRINT POWER

a = altergang

9.00

