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Ny præst i Bredsten Kirke
Bredsten Menighedsråd har valgt en ny præst til Bredsten Kirke. Den nye præst hedder Mette Foli Rousing
Frandsen og er nyuddannet. Vi byder Mette velkommen i sognet, og glæder os meget til samarbejdet.

Mette skal ordineres i Haderslev Domkirke tirsdag
den 27. november kl 19.00 og indsættes i Bredsten
Kirke søndag den 2. december kl. 10.30 med efterfølgende reception i sognehuset.

Mette Frandsen skriver
”Julen har bragt velsignet bud”, men inden julens
glædelige budskab igen skal lyde til os alle, har
menighedsrådet i Bredsten bragt mig et helt andet
glædeligt budskab, nemlig det at jeg bliver indsat
som jeres nye sognepræst d. 2. december. Jeg hedder Mette (32), og bor sammen med min forlovede
Malthe (29) i Hadsten. Vi glæder os meget til at flytte
ind i præstegården i Bredsten, hvor vi begynder et
nyt kapitel i jeres hyggelige by, som vi allerede har
forelsket os i.
Jeg blev taget rigtig godt imod til prøveprædikenen
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af både menighedsråd og personale, og jeg ser frem
til mange gode års samarbejde. Jeg er nyuddannet
teolog fra Århus Universitet, og skal derfor ordineres,
inden jeg kan tiltræde embedet – jeg er menighedsrådet taknemmelig for, at de turde tage chancen med
en ung og nyudklækket præst.
Jeg glæder mig til at lære jer alle sammen at kende,
når vi mødes rundt om i byen, til gudstjeneste, foredrag, undervisning og til alle de andre spændende
ting, der foregår både i og udenfor kirken.
Vi ses!

Aktiviteter
Nyt menighedsråd ved
Bredsten Kirke
Menighedsrådet ved Bredsten Kirke har to års valgperiode. Der har derfor været opstillingsmøde den
12. september. Da der kun var opstillet en liste, er
de, der står på denne liste valgt til menighedsrådet.
De opstillede er: Annette Jakobsgaard, Bodil Konradsen, Marianne Kj. Poulsen, Lis Ussing, Alice Christiansen, Camilla Larsen, Britta Jakobsen
Det nye menighedsråd starter første søndag i advent.
Mere om det nye menighedsråd i næste Sogneblad

Alting har en tid
Efter at have været i Bredsten Menighedsråd i 14 år,
hvoraf de 10 år har været som formand, træder jeg
nu ud af rådet. Det har været 14 spændende og interessante år med alsidige opgaver. Der har været store nye projekter, som har været spændende at være
en del af, men det daglige arbejde med præsten, menighedsrådet, medarbejderne, de frivillige, provstiet
og stiftet har fyldt mest for mig. Jeg vil gerne sige
tak for godt samarbejde til alle, jeg har arbejdet sammen med. Jeg har været rigtig glad for de år, jeg har
været i rådet, men alting har en tid og det er for mig
tid til at stoppe nu.
Elsemarie Troelsen

Stor tak til Elsemarie
Efter 14 år i menighedsrådet, de 10 år som formand,
ønsker Elsemarie nu at sige stop, ved det nye kirkeårs begyndelse, første søndag i advent, er det slut.
Hun har været en fantastisk engageret og vellidt
formand. Har påtaget sig det store ansvar, det er at
være formand i et menighedsråd, med alle de opgaver, der er......hun har været med til at ansætte to
præster, renoverer præsteboligen, og når lige at være
med til, at indvie den flotte tilbygning til Sognehuset,
som p.t er ved at være færdig.
Elsemarie har, i det daglige arbejde, været uhyre flittig, undersøgende og vedholdende, til tider stædig,
hvilket der er brug for i den jungle af regler og paragraffen der er en stor del af arbejdet.
Menighedsrådet vil komme til at savne Elsemarie,
som formand og som privat person.
På menighedsrådets vegne: Tak for din tid, tak for
din flid, tak for omsorg, og tak for de fodaftryk du har
sat, til glæde for Bredsten Sogn.
Marianne Kj. Poulsen
Kontaktperson.

Julehjælpspuljen
Samler vi ind til løbende, og hvis nogen vil donere
et beløb til sagen, bedes man rette henvendelse til
sognepræsten. På forhånd tak!

Bredsten kirkes julehjælpspuljen
Hvis man har svært ved at få pengene til at slå til i
julemåneden, så kan man skriftligt søge om et legat
på mellem 500 og 800 kr. enten per brev, lagt i præsteboligens postkasse, Mølletoften 2, 7182 Bredsten
eller mail bredsten.sogn@km.dk
Præsten har tavshedspligt og kun hun ved hvem der
ansøger, og hvem der får penge, julekurv eller gavekort til en børnetøjsforretning. Alle får dog svar.
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Aktiviteter
Udvidelse af sognehus
Udvidelsen af sognehuset skrider godt frem, idet det
i skrivende stund ser ud til, at den oprindelige tidsplan overholdes. Der kan selvfølgelig stadig komme
uforudsete hændelser indover, men vi håber og tror
på, at byggeriet er afsluttet i midten af november.
Det har været spændende og en god oplevelse at
følge processen. Specielt er det dejligt at opleve
den gode tone og evne til samarbejde, der er blandt
håndværkerne.
Der har selvfølgelig været og er stadig udfordringer
for brugerne af sognehuset i forbindelse med byggeriet. Det er imidlertid vores opfattelse, at disse
udfordringer er blevet taklet med godt humør, hvilket
menighedsrådet er taknemmelig for.

Vi (menighedsrådet) glæder os rigtig meget til at se
det helt færdige resultat og ikke mindst til at vise det
frem for sognets befolkning.

Den 12. december kl. 19.00
Julekoncert om Juleevangeliet
med musikmaleri-ensemblet
ExpandingCanvas
- Gratis entre
Oplev Juleevangeliet med musikmaleri-
ensemblet ExpandingCanvas
Med ExpandingCanvas opførelse af Juleevangeliet, opleves fortællingen gennem billedkunst og
musik på samme tid. Mens billedkunstner Karen
T maler sig gennem Juleevangeliet, projiceres
malerierne videre op på et stort lærred/kirkehvælving. Musikperformer Tine K Skau og slagtøjsspiller Kai Stensgaard interagerer på samme tid med
deres musik, og billede og lyd smelter sammen til
en farvestrålende fortælling.
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LYD forvandler BILLEDER forvandler LYD
Hverken lyd eller billede står stille, når musikperformere Tine K. Skau, Kai Stensgaard og billedkunstner Karen T. sammen udforsker nye veje
indenfor kunstnerisk dialog.
ExpandingCanvas hedder ensemblet, der forvandler både musik og billede og får kunstarterne til at
smelte sammen.
Karen T er skulptør og billedkunstner. Hun er oprindelig uddannet billede- og textil-kunsthåndværker på Andromeda i Egtved hos Baukje Zijlstra og
har siden 1995 udstillet fra New York til Lønstrup
og fra Krakow til Brasilien
Tine K. Skau er musikperformer, multiinstrumentalist og komponist. Hun er uddannet blokfløjtist
fra Det Fynske Musikkonservatorium, og har i
mere end 30 år udfoldet sit klangunivers i koncerter og musikdramatiske sammenhænge. .
Kai Stensgaard er slagtøjsspiller og komponist og
verdenskendt marimbaspiller. I ensemblet bidrager han som medspiller og komponist. Kai Stensgaard er også teknisk ansvarlig.

Aktiviteter
Obs:
Foredrag flyttet fra Balle
forsamlingshus til
Engelsholm højskole
Den 21. nov. kl 19.30 på Engelsholm højskole
”Præst for fangerne - Kirke og dagligt liv i det
topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens”
v. fængselspræst Jesper Birkler:
Enner Mark Fængsel ved Horsens er et topsikret
fængsel.
Her er fængselspræst Jesper Birkler dagligt sammen
med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle
få år til livstid og forvaring. I foredraget fortæller
han om den ofte barske hverdag blandt rockere og
bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte,
voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng - spørgsmålet om skyld og straf og
om håb og længsel? Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt til familien udenfor, og hvad er det for
mennesker, der kommer ud på den anden side efter
endt straf?
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet
og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/ Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.
Aftenen koster 40 kr. inkl. kaffe og kage, betales ved
indgangen.
Samarbejde med Bredsten menighedsråd, Balle
valgmenighedsbestyrelse
og E ngelsholm højskole

De 9 læsninger
den 23. december
- 4. søndag i advent kl. 19.00
i Bredsten kirke
Denne aften vil bestå af en dejlig blanding af
musik, læsninger og fællessang.
Læsningerne handler om Guds løfter til os hans
folk gennem tiderne. Vi understreger denne aften at forventningen til Herrens komme er meget stor og vi glæder os!
De ni læsninger var oprindelig en engelsk juletradition – den stammer fra Englands kostskoler, hvor man brugte den som aftensgudstjeneste lige op til jul. I Danmark er det også blevet
en tradition i mange kirker at bruge det som
optakt til julen.

Nytår 2019:
Nytårsgudstjeneste
den 1. januar kl. 16.00
i Bredsten kirke
På årets første dag, ønsker vi, i våbenhuset, hinanden godt nytår med et glas bobler og et stykke
kransekage.

Menighedsrådsmøder:
Kl. 19.00 i sognehuset
6. november, 6. december, 8. januar

Julegudstjeneste for børnehaven
Troldebo den 13. december kl. 16.30
hvor de store børn vil gå Lucia.
Bredsten sogneblad |
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Aktiviteter
Onsdag den 16. januar kl. 19.00
Foredrag
Preben K. Mogensen: 100 året for
Genforeningen set af en sønderjyde
Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182
Bredsten
Preben K. Mogensen er præst ved den danske
Ansgar Kirke i Flensborg.
I samarbejde med Bredsten menighedsråd,
Balle Valgmenighed og Grænseforeningen
Betaling for kaffe kr. 25

Besøgstjenesten ved Bredsten Kirke
Besøgstjenesten søger besøgsvenner, som vil glæde
et andet menneske med sit besøg. Besøget kan bl.a.
være til samtale, opmuntring, gåture, højtlæsning,
men vigtigst er nærvær. Hvis det har interesse, skal
man kontakte Iben Jespersen, Tlf.: 28 43 52 23.

Menighedsrådet vil gerne informere
om følgende vedrørende kørsel til
gudstjenester:
FLEXTRAFIK -Tlf.nr.: 76 60 86 08
Du skal ringe efter bilen 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 handikapbil, så vil chaufføren hjælpe dig.
En handikapbil kræver, at du er visiteret til det fra
kommunen.

Gospelworkshop og Koncert lørdag d. 19. januar 2019
Vi har igen inviteret Miriam Rasmussen til at lede
workshoppen og få os guidet godt igennem gospelsangene med smil og godt humør! Kirkens
organist, Jesper Bauder sidder ved klaver.
9.15 morgenkaffe i sognehuset
10.00 undervisning
? frokostJ
16.00 Gratis koncert i Bredsten kirke, hvor deltagerne i workshoppen viser hvad de har lærtJ
150 kr. per person koster dagen incl. forplejning.
Tilmelding kun på mail til Jesper Bauder: jesba@
km.dk (ikke sms/telefon)

Se Vejle kirkehøjskolesprogram på www.vejleprovsti.dk
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Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb:
2. september: Norr Elbæk Hadj Ali
30. september: Lauritz Baun Møller Christoffersen
Vielser/ Kirkelig velsignelse:
18. august: Tina Kring Bülow og Allan Kring Bülow
15. september: Mette Amlund Kamp og Nils Kamp

Begravede/ bisatte:
9. august i Bredsten kirke: Jens Aage Bahnsen
18. august i Bredsten kirke: Jørgen Scheel Klausen
22. september i Bredsten kirke: Helga Dreehsen
5. oktober i Give kirke: Ane Margrethe Nielsen
30. oktober i Skibet kirke: Niels Erik Holgersen

Balle Valgmenighed

Gudstjeneste i Balle
Søndag den 11. november

24. søn. efter trin.

lngen gudstjeneste

Søndag den 18. novembe

25. søn efter trin.

Kl. 14.00

Søndag den 25. november

Sidste søn. i kirkeåret

Kl. 09.00

Søndag den 2. december.
1. søn. i advent.
		

Kl. 10.30
Afsl. Jun. Konf.

Søndag den 9. december
2. søn. i advent
		

lngen gudstjeneste
Tågelund Koret giver koncert kl. 19.00

Søndag den 16. december

3. søn. i advent

Kl. 10.30

Søndag den. 23. december

4. søn. i advent

lngen gudstjeneste

Juleaften den 24.december		

Kl. 15.30

Juledag den 25. december		

Kl. 10.30

2. juledag (Skt. Stefan) 		

lngen gudstjeneste

Søndag den 30. december

lngen gudstjeneste

Julesøndag

Nytårsdag 		
Derefter »nytårstræf» i præstegården

Kl. 16.30

ARRANGEMENT OVERSIGT
Onsdag den 21. november:
Jesper Birkler fortæller om at være
”Præst for fangerne”.
Engelsholm Højskole kl. 19.30
Søndag den 9. december:
Julekoncert med Tågelund Koret
kl. 19.00 i Valgmenighedskirken
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Gudstjenesteliste

Gudstjenester i Bredsten kirke
November
25.

Sidste søndag i kirkeåret

19.00 – v. Anders Michael Raaby Grønfeldt

December
2.

1. søndag i advent

Kl. 10.30 a – Indsættelse af vores nye sognepræst
Mette F
 randsen, efterfølgende reception i sognehuset.

9.

2. søndag i advent

Kl. 10.30 a – v. Ulrik Overgaard

16.

3. søndag i advent

Kl. 9.00

23.

4. søndag i advent
Aftengudstjeneste
”De 9 læsninger”

Kl. 19.00

24.

Juleaften

Kl. 14.30 + 16.00

25.

1. Juledag

Kl. 10.30 a

26.

2. juledag

Kl. 10.30 a

30.

Julesøndag

ingen

Januar
1.

Nytårsdag

Kl. 16.00 – Eftermiddagsgudstjeneste med et lille glas
og kransekage bagefter i våbenhuset

6.

Hellig 3 konger søndag

Kl. 10.30 a

13.

1. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 19.00 – Aftensgudstjeneste med aftensalmer

20.

2. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 a

27.

3. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 a

3.

4. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 19.00
Aftensgudstjeneste med kyndelmisse

10.

Sidste søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30

17.

Septuagesima

Kl. 10.30 a

24.

Seksagesima

Kl. 9.00 v. Ulrik Overgaard

Hvor intet er anført er det vores nye Sognepræst Mette Frandsen der har tjenesten.
a= altergang k= kaffe i våbenhuset
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