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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

Gravermedhjælper

Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf.: 20 57 80 22

Heinz Højland

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

Formand
Bobby Munk
Vestergaard Larsen
Mobil: 71 20 25 11
brianvestergaard00@gmail.com

Kirkeværge
Alice Christiansen
Mobil: 23 45 45 15
alicebuch1958@hotmail.com

Graver
Henrik Kristensen
graverkontoret@paradis.dk
tlf. 21 79 08 74, tirsdag – fredag
2 | Bredsten sogneblad

Kirkemusiker
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesper@bredstenkirke.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

Næste kirkeblad udkommer i uge 21

Nyt fra præsten
Intet er som det plejer … men nu har vi snart
været lukket ned så længe, at det begynder at
føles som plejer. Normalt er sognebladet fyldt op
med informationer om kirkens aktiviteter – babysalmesang, kor, foredrag, koncerter osv. – men
her i starten i februar, hvor vi laver sognebladet,
aner vi ikke, hvordan de næste 3 måneder kommer til at se ud.
Som reglerne er nu og i hvert fald februar ud, må
gudstjenesten max vare 30 minutter, ingen fællessang og vi må max forsamles 19 til gudstjeneste. Udenfor gudstjenesterne må vi også kun
forsamles 5 personer i kirken og i sognehuset.
Vi har derfor valgt, at vi ikke planlægger nogle
aktiviteter for marts, april og maj, fordi vi er
trætte af at aflyse eller udskyde. I stedet for vil vi
bede jer holde øje med Facebook, hjemmesiden
og infoskærmen i Brugsen. Hvis der bliver lukket
så meget op, at vi kan forsamles og det er forsvarligt, vil vi lave nogle spontane arrangementer. Vi har fx stadig filmen Harpiks til gode, som vi
har måtte udskyde 2 gange nu.

punkt ved vi endnu ikke, hvem der vælger hvad.
Vi skal nok offentliggøre det på hjemmesiden, når
det ligger fast.
I dette blad bliver menighedsrådet præsenteret,
så I får en lille fornemmelse af, hvem de er.
Jeg håber, og tror på, at vi går lysere tider i
møde, når vi har vaccinerne for øje. Jeg glæder
mig til vi igen kan mødes om aktiviteterne i sognehuset uden en halv liter håndsprit og unaturlig
stor afstand til hinanden.
Husk, at selvom aktiviteterne er lukket ned, kan
I altid ringe til mig, hvis I har brug for at snakke.
Jeg har tavshedspligt, så intet af det, som I fortæller kommer videre.

Konfirmanderne skulle efter planen konfirmeres
d. 30. april, men da alt er så usikkert har konfirmanderne og deres familier fået valget mellem d.
30. april og d. 5. september. På nuværende tids-

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

Onsdag d. 3. marts
Onsdag d. 7. april
Onsdag d. 5. maj
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Nyt fra menighedsrådet

Præsentation af det nye menighedsråd
Jeg hedder Bobby Munk Vestergaard Larsen. Jeg er ny i menighedsrådet. Jeg stillede op til menighedsrådet, fordi jeg synes vores
kirke er vigtig i vores dagligdag, og er selv en trofast kirkegænger
(dog ikke lige i disse corona-tider), og vil derfor gerne være med til
at forme vores kirke. Jeg var i den heldige situation, at jeg til vores
første menighedsrådsmøde blev valgt som formand for menighedsrådet, dette er en opgave jeg tager på mig med stor ildhu, og jeg
håber, jeg vil kunne leve op til forventningerne, det er jo nogle store
sko der skal udfyldes efter de forrige formænd, ved dog jeg heldigvis vil kunne trække på den forgående formand, hvis der er noget
jeg skulle være i tvivl om.
Om mig selv kan jeg sige, at jeg er en mand på 47 år, jeg er ud over
formand for menighedsrådet også formand for en teaterforening,
som hedder Blæksprutten, jeg sidder også i bestyrelsen i håndværkerhuset i Bredsten. Så min fritid er godt fyldt op, men jeg elsker
det. Derudover kan jeg fortælle at jeg er gift med en sød mand på
12. år.
Jeg glæder mig rigtigt meget til at arbejde med menighedsrådsarbejdet, og jeg håber, at jeg vil leve op til at være en god formand for
Bredsten Menighedsråd.
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Nyt fra menighedsrådet

Jeg hedder Alice Christiansen, jeg er 62 år og gift med Per. Mange
kender mig jo nok i forvejen, da jeg har været med i menighedsrådet i 8 år, tidligere som sekretær og som hjælper til mange af de
arrangementer der foregår i Sognehuset og i kirken. I de næste to
år har jeg taget tjansen som Kirkeværge og som formand for Sognehuset. Jeg glæder mig til at tage fat på opgaverne sammen med
de nye medlemmer af menighedsrådet.

Hej. Jeg er nyvalgt medlem af menighedsrådet ved Bredsten kirke.
Et arbejde der er godt i gang på trods af nedlukninger.
Jeg er bosat i Balle og har været det siden 1993, hvor jeg sammen
med min mand Kim Kousgaard blev ansat på Balle Efterskole. Vi
flyttede her til med to børn, Anders og Astrid. I 1995 kom vores
yngste datter Sigrid til.
Jeg er nu ansat som lærer på Syddansk Erhvervsskole i Vejle og har
lagt efterskoleverden bag mig. Dog vil der altid være værdier, som
efterskoletiden har givet mig, jeg bærer med i mit menneskesyn.
Jeg valgt at gå ind arbejdet som menighedsrådsmedlem, fordi jeg
gerne vil være med til at følge den retning Bredsten sogn skal udvikle sig i.
Jeg ser frem til en spændende og givende periode i de kommende
to år.
Lis Amdi

Bredsten sogneblad |

5

Aktiviteter
Nyt
fra menighedsrådet
Jeg hedder Maddie, jeg er 19 år og holder sabbatår i øjeblikket,
med henblik på uddannelse indenfor medie- og kunstbranchen. Jeg
sidder i menighedsrådet sammen med min mor, Anette Hansen,
og sammen prøver vi at skabe et godt fællesskab i kirken. Jeg har
førhen været i praktik hos en af vores forrige præster, Dorthe Volck
Paulsen. Derudover er jeg tilknyttet til LGBT-miljøet og advokerer
for feminisme.

Jeg hedder Anette Dyrby Hansen. Lige nu er jeg i gang med at
uddanne mig som Heilpraktiker, dvs. praktiserende i naturmedicin.
Derudover er jeg startet på SOSU-assistent-uddannelsen, som et
supplement, med henblik på at opnå større indsigt i sygehusvæsenet. Jeg har erfaring med forsikring, økonomi og rekruttering fra
tidligere. Gennem menighedsrådet ønsker jeg at få større indsigt
i livets gang i Bredsten, og være med til at byen bevarer et godt
samliv på tværs.

Jeg hedder Anette Thomsen er 53 år, har boet i Bredsten i 34 år
sammen med min mand Peder. De fleste kender mig nok som tidligere dagplejer, hvilket jeg var i 13 år. De sidste 6 år har jeg været
ansat i Rema 1000. Jeg er glad for at være blevet valgt ind i menighedsrådet, og håber at jeg kan være med til at bidrage til fællesskabet i lokal samfundet.

6 | Bredsten sogneblad

Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
31. januar

Nathalie Vorbeck Brounbjerg Christensen

Konfirmation
Ingen
Vielser
Ingen
Bisættelser/Begravelser
7. november
9. december
28. januar

Dorte Bjerremand
Erling Wagner Ivan Holm
Inger Poula Andersen
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

Marts
MRB

3. søndag i fasten

14. marts

7. marts

UO

Midfaste

10.30 a

21. marts

UO

Mariæ bebudelsesdag

28. marts

MRB

Palmesøndag

9.00

1. april

MRB

Skærtorsdag

16.00 a

2. april

MRB

Langfredag

10.30

4. april

MRB

Påskedag

10.30 a

9.00
10.30 a

April

UO

2. påskedag

9.00

11. april

5. april

MRB

1. s. e. påske

10.30 a

18. april

MRB

2. s. e. påske

9.00

25. april

MRB

3. s. e. påske

10.30 a

30. april

MRB

Bededag - ??

Konfirmation

MRB

4. s. e. påske

10.30 a

Maj
UO

5. s. e. påske

13. maj

9. maj

MRB

Kristi himmelfartsdag

9.00

16. maj

MRB

6. s. e. påske

23. maj

MRB

Pinsedag

10.30 a

24. maj

MRB

2. pinsedag

14.00

30. maj

MRB

Trinitatis

10.30 a

a = altergang

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

10.30 a
9.00
I præstegårdshaven

* = se omtale i bladet

STEP PRINT POWER

2. maj

