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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
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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 34

Nyt fra præsten
Siden sidste sogneblad er der sket meget, og så
alligevel ikke. Vi har ikke haft mulighed for at afholde nogle arrangementer, men derimod er kirken lukket mere op.
Den 21. april blev arealkravet sat ned, så vi nu
kan være op til 45 personer, og det blev muligt at
synge sammen igen. Det var der 5 konfirmander,
der var glade for, da de blev konfirmeret Store
Bededag, og nu kunne have flere gæster med i
kirken. Resten af holdet bliver konfirmeret d. 5.
september.

Som vi skrev om i efteråret, valgte vores koordinater for besøgstjenesten, Iben Jespersen, at
stoppe som koordinator. Vi har arbejdet siden da
på at finde en ny koordinator for besøgstjenesten. Vi har været så heldige, at Liv Thorbjørnsrød, der er koordinator for Egtvedafdelingen af
Ældre Sagen, gerne vil være koordinator for vores
besøgstjeneste her i Bredsten også. Det er vi meget glade for. På de næste sider kan I læse mere
om besøgstjenesten, og hvordan den fungerer.

Vi er ved at planlægge nogle spændende arrangementer til efteråret, som I vil høre nærmere
om i næste sogneblad. Vi glæder os til endelig at
kunne byde jer indenfor i sognehuset igen.

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

Onsdag d. 2. juni
Onsdag d. 11. august
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Aktiviteter

Sogneudflugt – fest i præstegårdshaven
Vi havde planlagt, at der skulle være sogneudflugt d. 22.
august, men vi er i menighedsrådet enige om, at det i august
stadig vil være umuligt at planlægge sogneturen, da alle ikke
er vaccinerede endnu, og vi
tror derfor ikke, at der vil være
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lukket så meget op, at vi kan
finde en kirke, hvor vi kan holde gudstjeneste med så mange
mennesker, som vi plejer – for
ikke at tale om at finde et sted
at spise.
Årets sogneudflugt går derfor
til præstegårdshaven. Vi be-

gynder kl. 10.30 med gudstjeneste i kirken. Bagefter går vi
om i præstegårdshaven, hvor
vi sørger for noget lækkert at
spise og drikke. Når vi nærmer
os kommer der opslag de sædvanlige steder med nærmere
detaljer.

Siden sidst

Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
21. februar
2. maj

Zelliot Bryld Christiansen
Jørgen Uldal Eriksen

Konfirmation
30. april

Vielser
Ingen
Bisættelser/Begravelser
5. maj

Eli Birgit Rasmussen Clausen

Mads Kreutzer Rosager
Lucas Nordtorp Schou
Maksym Szutkowski
Marina Juli Bech Bruns
Sarah Horsted Buch
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Ældresagen

Besøgsvenner
I Danmark er der 50.000 ældre over 65 år, som føler sig
ensomme. Mennesker med et
langt liv af erfaringer og oplevelser, som de gerne vil dele –
måske med dig? En ny ven kan
bryde ensomheden.
Besøgstjenesten er en del af
Ældre Sagens største og ældste frivillige sociale aktivite-

ter. Den har udviklet sig og er
knopskudt gennem årene, og
den har i dag antaget mange
former og retninger. Besøgsvennen er en frivillig, der har
tid, lyst og overskud til at lytte
til dig.
Det er hyggeligt at få besøg – det
er hyggeligt at være på besøg.
Det skaber glæde ikke mindst

hos ældre, der savner en at gå
tur med, drikke en kop kaffe med
og få en hyggestund med.
Det er samtidig til glæde for
den, der har overskud og tid
til at bidrage med et besøg.
Øser man ud af hjertevarme,
får man hjertevarme og gode
oplevelser retur. Det er en winwin-situation.
Alle kan få en besøgsven og
det er gratis.
Besøgsvennen kan komme en
time hver uge, to timer hver 14.
dag eller en time en gang om
måneden. Besøgsvenskabet
skal være fleksibelt og passe
ind i begges hverdag.

Hvad kan vi foretage
os sammen?
I får en snak over kaffen, går
en lille tur, læser avisen, spiller kort, spiser, eller hvad I nu
har lyst og kræfter til. Måske
er I begge haveinteresseret,
og så er det oplagt at se op og
snakke om planter; evt. så eller
plante om.
Måske spiller I kort eller drikker
en øl, mens i ordner verdenssituationen. Måske er der små
og store personlige glæder,
sorger og bekymringer, der
skal deles. Besøgsvennen har
tavshedspligt.
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Ældresagen

Besøgsvenner er frivillige i Ældre Sagen, fordi
han eller hun også får noget ud af samværet –
kort sagt, fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende for både dig og din besøgsven at være
sammen.

Hvordan får jeg en besøgsven?
Hvis du gerne vil have en besøgsven, henvender
du dig til:
Liv Thorbjørnsrød
Tlf. 22 18 34 86
mail: eddyogliv@bbsyd.dk

Hvem passer sammen med dig?
Vi gør meget for at finde det rigtige match. Det
er vigtigt, at I to har samme interesser og har en

god kemi. Fortæl derfor gerne, hvis du interesserer dig for fx natur, håndværk, kunst, rejser,
mad, historie, politik osv. Det er således godt,
at vi har mange interesserede besøgsvenner,
så vi kan finde den rigtige til dig. I behøver bestemt ikke at være på alder med hinanden. Det
kan være berigende at snakke ud fra forskellige
aldre.

Har du lyst til at blive besøgsven?
Alle nye besøgsvenner tilbydes kursus gennem
Ældre Sagen. Her bliver man introduceret til opgaven som besøgsven og møder samtidig andre
besøgsvenner. Vi søger konstant besøgsvenner,
så hvis du har tid og lyst, hører vi gerne fra dig.
Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

Juni
6. juni

UO

1. s. e. trinitatis

10.30 a

13. juni

MRB

2. s. e. trinitatis

10.30 a

20. juni

MRB

3. s. e. trinitatis

10.30 a

27. juni

MRB

4. s. e. trinitatis

9.00

Juli
4. juli

MRB

5. s. e. trinitatis

10.30 a

11. juli

MRB

6. s. e. trinitatis

9.00

18. juli

MRB

7. s. e. trinitatis

10.30 a

25. juli

JL

8. s. e. trinitatis

9.00

Jette Langgaard

1. august

UO

9. s. e. trinitatis

10.30 a

8. august

UO

10. s. e. trinitatis

9.00

15. august

MRB

11. s. e. trinitatis

9.00

22. august

MRB

12. s. e. trinitatis

10.30 a

29. august

MRB

13. s. e. trinitatis

10.30 a

a = altergang

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet
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