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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

Kirkemusiker
Jesper Bauder
Tlf. 25 39 16 64
jesper@bredstenkirke.dk

Kirkesanger
Henning Jespersen
tlf. 31 95 83 79
hjespersen1012@gmail.com

Kirkesanger
Vacant

Præstesekretær
Marianne Hundtofte
tlf. 75 88 10 08
bredsten.sogn@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10-12.30

Graver
Henrik Kristensen
graverkontoret@paradis.dk
tlf. 21 79 08 74, tirsdag – fredag
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Næste kirkeblad udkommer i uge 47

Nyt fra præsten
Her i juli, hvor vi laver dette nummer af sognebladet, ved vi stadig ikke, hvornår de resterende
restriktioner i kirken bliver ophævet, men vi regner stærkt med, at de er det i september, hvor
bladet udkommer. Det har været et meget specielt år, hvor intet har været som det plejer. Nu
ser vi frem mod et efterår, hvor vores aktiviteter
og arrangementer starter op igen, og det har vi
glædet os til.

Tak til Tove
Vores kirkesanger, Tove Hald, sagde i sommer
sin stilling op pr. 1. august for at have bedre tid
til sine to små børnebørn. Vi er kede af, at hun
stopper, men vi forstår godt ønsket om at pusle
om de to små. Vi siger Tove tak for den smukke
sang gennem de sidste 20 år, og vi ønsker dig alt
det bedste.

En stor del af konfirmanderne valgte i det tidlige
forår at udskyde deres konfirmation til d. 5. september, så der var større sandsynlighed for, at de
måtte flere gæster med i kirken og til festen bagefter. Navnene på konfirmanderne kan I finde på
vores hjemmeside.

Menighedsplejen
Ved de fleste arrangementer i Bredsten
kirke samles der ind til menighedsplejen
og midlerne er tænkt som støtte og hjælp
til mennesker i Bredsten sogn, som af
den ene eller anden grund står med store
økonomiske vanskeligheder. Desværre
har vi pga. alle de aflyste arrangementer
lavvande i kassen, og vi har stærkt brug for
tilskud til menighedsplejen.
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.

Vi håber på, at vi i efteråret kan samle ind,
så vi igen kan dele julehjælp m.m. ud til
dem, der har brug for en økonomisk håndsrækning. Hvis I har mulighed for at støtte
vores menighedspleje, vil vi være meget
taknemmelige.

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i sognehuset kl 18.30 og
er offentlige medmindre andet oplyses.
Onsdag d. 8. september
Møder for oktober og november annonceres på hjemmeside, Facebook og skærmen
i Brugsen.
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Aktiviteter

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 23. september kl. 11.15.
Det er gratis at deltage.
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. Klaver, fløjte, klokkespil og guitar bruges
flittigt til babysalmesangen, og det lille barn bliver

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 kirkemusiker Jesper Bauder på
mail jesba@km.dk for tilmelding.

Voksenkor i Bredsten Kirke
Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor.
Koret er et såkaldt ”ad hoc kor” som samles ved
særlige lejligheder for at synge med til gudstjenester, fællessang og koncerter. Alle er velkomne,
nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide
at synge og ikke mindst fordi at, man bliver i godt
humør af at synge og så er det er tilmed gratis.
Vi øver 10 tirsdage kl. 16.30-18.00 i efteråret.
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Vi starter tirsdag den 24. august
kl. 16.30 med efterfølgende
spisning og hygge.
Skriv til kirkemusiker, Jesper Bauder på mail,
hvis du har lyst til at synge med, også selvom
du ikke kan komme til alle korprøverne eller koncerterne. Tilmelding til Jesper Bauder på mail:
jesba@km.dk

Arrangementer

Høstgudstjeneste og foredrag
Søndag d. 12. 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 foredraget
”Sangen og Larsen”
med Søren Jensen. Kaffe og kage koster 40 kr.
”Syng Fortiden Frem” er overskriften for en
række foredrag med fællessang, bestyret af
cand.mag. og organist Søren Jensen fra Århus,
og han besøger os med et af dem. Det er ”Sangen og Larsen”, hvor vi skal synge et udvalg af

Kim Larsens sange og prøve at placere ham i
den danske kultur
Da Kim Larsen døde i 2018, var der jo næsten
landesorg i Danmark. Han var elsket og blev af
mange opfattet som en slags nationalskjald, der
gav os en masse iørefaldende og farverige sange
at synge med på. Men hvad var han egentlig for
en kunstner, og hvori bestod hans særpræg?
Var han en gnaven gavflab eller en godhjertet
gårdsanger - eller måske en småsentimental
skolelærer? Eller det hele på én gang? Og vi
glemmer da heller ikke, at han var med i Danmarks største rockband, Gasolin’, som jo fyldte
musikalsk brændstof på os i de oliekriseramte
70’ere …

Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
23. maj
30. maj
6. juni
27. juni
4. juli
4. juli

Anker Holmgaard-Jørgensen
Oliver Wolstrup Stamp
Anna Margrethe Schulz Krogh
Leonora Hvelplund Thisgaard
Mandy Soriano Thomsen
Max Soriano Thomsen

Konfirmation
Ingen
Vielser
Ingen
Bisættelser/Begravelser
26. maj Niels Kristian Pedersen
17. juni Grethe Fuglsang Damgaard
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Arrangementer

Koncert med
The Blackbirds
Tirsdag d. 12. oktober
kl. 19.00 er der koncert
i Bredsten kirke i
samarbejde med
Balle valgmenighed.

Entré er 40 kr.
per person.

Karoline Budtz, vokal & Søren Bødker Madsen,
guitar spiller ”Alle os der elsker The Beatles”. The
Blackbirds er mest kendt for 20 afsnit i DR-TV
programserien Beatles Forever. Med topprofessionel musikalsk underholdning og overraskende
anekdoter, formår The Blackbirds at samle alle om
vores fælles arvesølv: The Beatles elskede sange.
Duoen spiller lyriske fortolkninger for spansk guitar,
vokal og percussion. Med stor dynamisk og fortolkningsmæssig alsidighed, leger duoen sig igennem
alle de store hits. Søren Bødkers virtuose guitarspil,
varierer fra det klassiske udtryk, over spidsfindige
soli til råswingende blues. Karoline Budtz levendegør sangene med sine tekstfortolkninger og sin
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farverige vokal. Tilsammen giver de et personligt
bidrag til det mange facetterede Beatles univers.
Genhør perler som ”Hey Jude”, ”Lady Madonna”,
”Here Comes The Sun” og mange andre.
Søren Bødker Madsen er uddannet både fra Det
Jyske Musikkonservatorium og fra Basel og
Wien. Han har vundet internationale guitarkonkurrencer og har stor koncertvirksomhed i indog udland. Karoline Budtz er uddannet rytmisk
sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun
favner bredt stilistisk og optræder i mange forskellige sammenhænge lige fra jazz-klubber til
kirker og private arrangementer.

Arrangementer / Siden sidst

‚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.

Filmaften torsdag d. 28. oktober
kl. 19.00
Tredje gang er lykkens gang, så nu har vi sat
Harpiks på programmet 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.

Allehelgengudstjeneste
søndag d. 7. november kl. 16
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.

Sognemøde
Søndag d. 21. november afholdes der umiddelbart efter gudstjenesten sognemøde i sognehuset. Det er sidste søndag i kirkeåret, og menighedsrådet vil fortælle om menighedsrådets
arbejde, i det forgangne år. Vi er værter ved et lille
frokostarrangement og alle er meget velkomne.
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
MRB = Mette Rousing Bjerrum, UO = Ulrik Overgaard

September
5. september

MRB

14. s. e. trinitatis

9.00 + 10.30

12. september

MRB

15. s. e. trinitatis

13.00

19. september

UO

16. s. e. trinitatis

10.30 a

26. september

MRB

17. s. e. trinitatis

9.00

3. oktober

MRB

18. s. e. trinitatis

10.30 a

10. oktober

MRB

19. s. e. trinitatis

10.30 a

17. oktober

MRB

20. s. e. trinitatis

10.30 a

24. oktober

MRB

21. s. e. trinitatis

9.00

31. oktober

MRB

22. s. e. trinitatis

10.30 a

Konfirmation
Høstgudstjeneste*

Oktober

7. november

MRB

Allehelgen

16.00

14. november

UO

24. s. e. trinitatis

9.00

21. november

UO

sidste søndag i kirkeåret

10.30 a

28. november

MRB

1. søndag i advent

9.00

a = altergang

k = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet

www.stepprintpower.dk

November

