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Info
Ansatte ved Bredsten Kirke
Sognepræst
Mette Foli
Rousing Frandsen
Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf. 75 88 10 08
Mobil: 20 57 80 22
mfrf@km.dk
Mandag er fridag
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 Foged Højland
Kirkemusiker & Kirke
– og kulturmedarbejder
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesba@km.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 88 – mfh@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10-12.30
Næste kirkeblad udkommer i uge 22

Bredsten personale
Nyt fra præsten
Jeg vil gerne sige menigheden og menighedsrådet tak for den varme modtagelse, som jeg
har fået. Min kæreste Malthe og jeg er kommet i de lykkelige omstændigheder, at vi venter en lille baby til juli. Jeg vil derfor være på
barsel fra d. 11. juni og frem til d. 1. januar
2020. I det næste kirkeblad vil der komme information om, hvem der vil blive barselsvikar
under min barsel.
Pr. 1. juli 2019 er der sket strukturændringer i
Vejle provsti, hvilket medfører, at jeg fremover
er ansat med 75% i Bredsten sogn, og skal
yde 25% bistand i Skibet sogn.
Bagerst fra venstre: Bente, Henrik, Jesper, Henning
Forrest fra vestre: Marianne, Heinz, Tove.
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Aktiviteter
Glæde, forventning og nyt kirkeår
Første søndag i advent d. 2 december var en begivenhedsrig dag for vores sogn. Først og fremmest
fordi vores nye præst Mette Frandsen blev indsat i
Bredsten kirke af vores tidligere præst, nu provst,
Dorthe V. Paulsen. Vores smukke og julepyntede
kirke var fyldt til bristepunktet med kirkegængere.
Ligeledes deltog flere af Mettes kommende præstekolleger, og præster fra Mettes tidligere netværk
i ceremonien. Der var en glæde over og forventning
til Mettes indsættelse hos os alle. Efterfølgende var
der reception i sognehuset, som blev taget i brug
efter udbygningen, på netop denne dag. Mette og
hendes kæreste Malthe blev budt velkommen af den
afgående formand for menighedsrådet Elsemarie
Troelsen. Der blev budt på lækre sandwich, vin og
vand. Menigheden fik lejlighed til at gå rundt, hilse på
Mette og hendes familie, og samtidig se udvidelsen
af sognehuset.
Den ansvarshavende arkitekt fra arkitektfirmaet
Linjen, Thomas Nørgård holdt tale, lykønskede med
udvidelsen, takkede for godt samarbejde med menighedsrådet, og forærede sognehuset et puslebord.
Ligeledes fik sognehuset, foræret et nyt vægur til
salen, da det gamle var faldet ned under hamren
og banken af håndværkerne, mens salen var fuld
af bridge-spillende pensionister. Menighedsrådet vil
gerne sige tak for gaver, blomster og opmærksomheden fra samarbejdspartnerne, som vi fik i anledningen af indvielsen.
Første søndag i advent var naturligvis også den dag,
hvor det nye menighedsråd tiltrådte. Et begivenhedsrigt og travlt kirkeår med store udfordringer og forandringer var slut for kirkelivet i Bredsten Sogn. Stor

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 7. marts kl. 19.00
Tirsdag d. 9. april kl. 19.00
Tirsdag d. 7. maj
kl. 19.00

tak til alle involverede i de mange begivenheder og
udfordringer, der har været i 2018, og støtte fra menigheden, når der var brug for ekstra hænder. Ligeledes tak til sognepræst Ulrik Overgaard fra Skibet,
som dækkede opgaven med at få planlagt og afviklet
vores gudstjenester samt kirkelige handlinger i vakanceperioden.
Menighedsrådet ønsker alle et godt, lykkefyldt nyt år
(selv om det er lidt sent) med dejlige og indholdsrige timer i kirken, og i alle de sammenhænge kirke,
præst, og menighedsråd er en del af i hverdagen:
samarbejde med skolen, børnehaverne, dagplejen,
Stensvang, spejderne - ja, hele dagligdagen i glæde
og sorg i Bredsten sogn.
Marianne Kj. Poulsen.

Julehjælp
I 2018 var der ingen ansøgere til julehjælp, men vi har modtaget nogle donationer, som vil komme til glæde og gavn
ved julehjælpsuddelingen i år. Vi takker
for de flotte donationer.
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Aktiviteter
Konstituering af det nye menighedsråd
På det konstituerende møde d. 22. november 2018
blev posterne besat på følgende måde:
Formand / kontaktperson:
Næstformand / kasserer:
Kirkeværge:
Sekretær:
Sognehusansvarlig:
Medlem:
Medlem:

Marianne Kj. Poulsen.
Bodil Konradsen.
Annette Jakobsgaard.
Alice B. Christiansen.
Lis Ussing.
Camilla Holm Larsen.
Britta E. Jacobsen.

Den daglige personaleledelse er en del af præstestillingen, og foretages dermed af Mette Frandsen.

Bagerst fra venstre: Alice, Lis, Annette, Camilla,
Marianne
Forrest fra venstre: Britta, Mette, Bodil

Arrangementer
Ordination i Haderslev Domkirke.
Tirsdag d. 27. november blev vores præst Mette
Frandsen ordineret i Haderslev Domkirke af biskop
Marianne Christiansen. En stor dag for Mette, som
dermed var parat til at tiltræde sit embede i Bredsten kirke. Stort tillykke.
Marianne Kj. Poulsen.
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Konfirmandgudstjeneste 10. marts kl. 10.30
I år prøver konfirmanderne kræfter med gudstjenesten i samarbejde med præsten. Konfirmanderne har valgt salmer, skrevet bønner
m.m., og de vil stå for bl.a. oplæsning af bønner,
tekstlæsninger og korsang. Det bliver en festlig
gudstjeneste, hvor temaet er fristelse. Kom og
hør konfirmandernes bud på dette tema.

Aktiviteter
Spis Sammen aften i Sognehuset
tirsdag d. 26 marts kl. 18.00
Traditionen tro arrangeres der SPIS SAMMEN
aften igen i år. Som de sidste to år arrangerer
menighedsrådet igen i år Spis Sammen aften primært for dem, der i det daglige spiser alene.
Det er dejligt, at vi nu har en større “konfirmandstue”, hvor vi kan dække op, og serverer
et hverdagsmåltid efterfuldt af en kop kaffe. Vi
håber mange vil tage imod tilbuddet, så vi kan
få nogle hyggelige timer sammen med snak
og sang. Det koster kun 25 kr., at spise med.
Tilmelding til menighedsrådsformanden senest
onsdag d. 20 april på tlf. 20584728 gerne på
sms eller mail: mariannekjp@gmail.com

Forårsarrangement for besøgsværter
og besøgsvenner!
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 14.30 - 16.00 mødes vi alle i Sognehuset.
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med kaffe og kage, og måske
kommer påskeharen forbi. Alle får en særskilt invitation til dette
arrangement.

Foredrag d. 11. april kl. 19.00
– Sygehuspræst Preben Kok
Preben Kok gør op med en række forestillinger og
vaner, som det moderne menneske kæmper med i
sin hverdag og sit liv f.eks. hvor meget styr man kan
have på livet. Preben Kok går i clinch med det moderne liv, med skyld og skam og illusionen om det
perfekte menneske. Hvordan slippes livet ud af kontrolgrebet? Og hvilken rolle spiller troen og kirken i
den forbindelse? Preben Kok er foredragsholder og
sjælesørger. Tidligere sogne- og sygehuspræst.

Minikonfirmandafslutning
d. 14. april kl. 10.30
Hvordan er det nu med påsken? Hvorfor
hedder det palmesøndag? Og hvad skete
der egentlig langfredag? Kom og få svarene søndag den 14. april kl. 10.30, hvor
der er påskespil i kirken. Det er vores dygtige minikonfirmander, der opfører påskens
vigtige begivenheder for os. Efter påskespillet er der hygge i sognegården. Vi glæder os til at se jer. Vel mødt!
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Aktiviteter
Jazzkoncert d. 1. maj kl. 19.00 i Bredsten kirke
Bredsten kirkes kirkemusiker,
Jesper Bauder, spiller igen en
jazzkoncert med hans jazztrio
”A Taste Of Jazz”. Trioen spiller swingende og lyttevenlig jazz
blandet med smukke fortolkninger af salmer og melodier fra
højskolesangbogen. Inge Andersen er pianist i trioen. Hun er et
velkendt ansigt i det københavnske jazzmiljø, og er en af de få
kvindelige jazzpianister, vi har i
Danmark. Hun flankeres af den
unge kontrabassist Anders Fjelsted, som er uddannet fra det
Rytmiske Musikkonservatorium
i København. Der er gratis entré.

Konfirmation
d. 17. maj kl. 9.00 og 10.30

Konfirmandindskrivning
d. 26. maj kl. 10.30

Store Bededag skal årets konfirmander konfirmeres.
Vi glæder os til at fejre de unge mennesker.

Efterårets kommende konfirmander inviteres til konfirmandindskrivning. Vi mødes til søndagens gudstjeneste, og efterfølgende bliver vi i kirken, hvor Mette
orienterer om konfirmandforløbet 2019/2020. Bagefter vil der være kaffe i sognehuset.

Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Hvor intet andet er nævnt, er højtideligheden foregået i Bredsten kirke.
Dåb
11. november
18. november
9. december
6. januar

Otto Holmgaard-Jørgensen
Harald Frøstrup Knudsen
Pelle Sund la Cour
Ellie van Hoften Grønfeldt

Vielser
Ingen
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Bisættelser/Begravelser
15. november Hedvig Jensine Petersen
17. november Susanne Raun
14. december Franz-Willy Schwartz
4. januar
Lilian Buus
22. januar
Helga Juhl Rødtness (Egtved kirke)
24. januar
Søren Marinus Jensen
31. januar
Ellen Margrethe Andersen

Balle Valgmenighed
Gudstjeneste i Balle
3. marts

Fastelavns søndag

kl. 14

10. marts

1. søndag i fasten

INGEN

17. marts

2. søndag i fasten

kl. 10

24. marts

3. søndag i Fasten

kl. 10

31. marts

Midfaste

INGEN

7. april

Mariae Bebudelse

kl. 10

14. april

Palmesøndag

kl. 10

18. april

Skærtorsdag

kl. 10

19.april

Langfredag

kl. 10

21. april

Påskedag

kl. 10

22. april

2. påskedag

INGEN

28. april

1. søndag efter påske

INGEN

5. maj

2. søndag efter påske

kl. 14

12. maj

3. søndag efter påske

kl. 10 Konfirmation

17. maj

Store Bededag

INGEN

19. maj

4. søndag efter påske

INGEN

26. maj

5. søndag efter påske

kl. 10

Arrangementer
Søndag den 3. marts. Efter gudstjenesten kl. 14
er der fastelavnsarrangement i Forsamlingshuset.
Onsdag den 20. marts kl. 19,30. Valgmenighedens generalforsamling i Balle Forsamlingshus.
Tirsdag den 26. marts kl. 19 i Præstegården.
Læsekredsen drøfter Anne Marie Løns bog ’Hvis
Barn...’
Torsdag den 11. april kl. 19.00 i Bredsten Sognehus, i samarbejde med Bredsten Menighedsråd. Foredrag, ’Slip Livet løs’, med den tidligere
sygehuspræst Preben Kok
Fredag den 26. april kl. 17. Stiftelsesfest. Efter
gudstjenesten spisning i Forsamlingshuset.
Søndag den 5. maj. Sammenkomst i Præstegården efter gudstjenesten kl. 14.
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke ved sognepræst Mette Frandsen
Marts
Fastelavn

10.30 a

10.

3.

1. søndag i fasten

10.30 – Konfirmandgudstjeneste* a + kaffe

17.

2. søndag i fasten

10.30 a

24.

3. søndag i fasten

10.30 a

31.

Midfaste

9.00 ved Ulrik Overgaard

Mariæ bebudelsesdag

10.30 a

14.

Palmesøndag

10.30 – Minikonfirmandafslutning* a + kaffe

18.

Skærtorsdag

19.00 a

19.

Langfredag

10.30 – Liturgisk gudstjeneste

21.

Påskedag

10.30 a + kaffe

22.

2. påskedag

9.00 ved Ulrik Overgaard

28.

1. søndag efter påske

10.30 a

5.

2. søndag efter påske

10.30 a + kaffe

12.

3. søndag efter påske

10.30 a

17.

Store bededag

9.00 + 10.30 – Konfirmation*

19.

4. søndag efter påske

10.30 a

26.

5. søndag efter påske

10.30 a + kaffe

30.

Kristi himmelfartsdag

10.30 a

April
7.

a = altergang

kaffe = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten

* = se omtale i bladet

STEP.dk

Maj

