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Info
Ansatte ved Bredsten Kirke
Sognebladet

Sognepræst
Mette Foli Rousing
Frandsen
– Barsel fra. 11. juni
Mobil: 20 57 80 22
mfrf@km.dk
Mandag er fridag

Barselsvikar pr. 11. juni
Sognepræst
Anette Rørmose Härle
Barselsvikar pr. 11. juni
Mobil: 20 57 80 22
arh@km.dk
Mandag er fridag

Kirkekontoret
Mølletoften 2
7182 Bredsten
Tlf. 75 88 10 08

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

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

Gravermedhjælper
Heinz Foged Højland

Formand
Marianne Kjærgaard Poulsen
tlf. 20 58 47 28
mariannekjp@gmail.com

Kirkemusiker
& Kirke – og
kulturmedarbejder
Jesper Bauder
tlf. 25 39 16 64
jesba@km.dk

Kirkeværge
Annette Buck Jakobsgaard
tlf. 28 57 57 36
jakobsgaard@mail.tele.dk

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

Forside: Sognehuset, med den nye tilbygning, set fra kirketårnet
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Menighedsrådet
beklager meget, at flere
husstande i sognet ikke
har modtaget, eller
meget sent har mod
taget sidste sogneblad.
Det skyldes en fejl fra
distributøren. Hvis det
skulle ske igen, beder
vi om at man kontakter
præstesekretæren, eller
formanden for menighedsrådet.

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
Præsten holder ferie i uge 43
og er på kursus i uge 45.
Vikar er sognepræst Helene
Winther Hay Tlf.: 21 82 15 09
Næste kirkeblad udkommer
i uge 48

Nyt fra præsten
På Allehelgen mindes vi vores døde
Allehelgen kan lyde som et støvet levn fra dengang kirken i Danmark var katolsk, dengang
røgelsen duftede i kirkerummet, dengang helgenkåring og helgendyrkelse var almindeligt i
de danske kirker.
Frem til Reformationen i 1500-tallet mindedes
man på Allehelgensdag alle kristne helgener
og martyrer. Historien bag den kirkelige højtid var, at man fra tidlig tid i kirken noterede,
hvornår hellige mænd og kvinder var døde i løbet af årets dage. Da der var så mange helgener, at der ikke var plads til dem alle i kalenderåret, lavede man i kirken Allehelgensdag,
hvor de kunne blive mindet i samlet flok.
Siden da er der sket mange forandringer i
kirken i Danmark. Da reformationen gik sin
sejrsgang i 1500-tallet blev helgendyrkelsen
gemt væk og i dag har vi Folkekirken, som synes langt fra røgelsespinde og helgenkåring.
Allehelgen fejrer vi dog stadigvæk. Allehelgen
i Folkekirken er i dag til for at mindes vores
døde og også til at mindes de mennesker, der
gennem tiderne har båret den kristne tro frem
gennem generationer.

At mindes sine døde, at huske sine kære, er
fundamentalt i menneskelivet. Sorgen nu,
hænger sammen med glæden og livet fra tiden
før døden tog vores kære fra os. Vi sætter spor
i hinandens liv, små og store mærker, aftryk
på godt og på ondt. Alt sammen former det
os, som de mennesker vi er. Vi former hinanden, og også de mennesker, vi har mistet, har
formet os. Det mindes vi.
Det kan lyde paradoksalt at sige, at man fejrer
Allehelgen. For hvad er der at fejre ved døden?
Jo, hele forudsætningen for Allehelgen er jo
budskabet om, at Jesus overvandt døden for
os. Ifølge kristendommen har Gud med Jesu
opstandelse brudt dødens magt. Allehelgenfejringen i kirken er båret af troen på, at man
selv som død er lyslevende for Gud!
Allehelgen falder altid første søndag i november. I år er der Allehelgensgudstjeneste
søndag d. 3. november kl. 16. Gudstjenesten
denne dag er stemningsfyldt og har rum til refleksion og eftertanke. Her er der plads til at
sørge og til at mindes dem, vi har mistet.
Sognepræst Anette Rørmose Härle

Nyt fra menighedsrådet
Orlov fra menighedsrådet
På grund af længerevarende kræftsygdom
og efterbehandling med kemo,har Alice Buch
Christiansen bedt om orlov fra menighedsrådet, i et halvt år.
Menighedsrådet, ønsker Alice rigtig god bedring, og held og lykke med behandlingen.
Som suppleant indtræder Ninette Thorarinsson.Godt Ninette var klar til at træde til, og
hjælpe os. Vi glæder os til samarbejdet.
Marianne Poulsen – Formand.

Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 12. september kl. 19.00
Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.00
Tirsdag d. 12. november kl. 19.00
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Aktiviteter
Sognemøde

Danes Worldwide`s SOMMERSKOLE
til gudstjeneste i Bredsten Kirke.
Søndag d. 21. juli var vores kirke fyldt til sidste
plads.
149 børn mellem 10 og 17 år overværede gudstjenesten kl.9, sammen med deres lærere.
Præst Mary Holm-Larsen, holdt gudstjenesten,
og bød velkommen til børnene på engelsk, da
mange af dem ikke kan dansk. Det er netop med
den baggrund, at de deltager i det 3 ugers sommerskole ophold på Balle efterskole, for at lære
dansk og dansk kultur. De kommer fra hele verden. Vores kirkesanger Henning var behjælpelig
med at sige salme nr. på engelsk, og gøre børnene opmærksomme på, hvornår de skulle rejse
sig og sætte sig.
Det var en rigtig dejlig morgen- gudstjeneste, og
smukt da vi sang MORGENSTUND HAR GULD I
MUND, for den havde de alle lært.
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Søndag d. 24. 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.
Et år med store forandringer og udfordringer
for menighedsrådet.
Hvis nogle har nye ideer, til nye arrangementer i sognet, modtager vi dem meget gerne.
Vi er værter ved et lille frokostarrangement
og alle er meget velkomne.

Arrangementer

Høstgudstjeneste og foredrag
Søndag d.15. september er der høstgudstjeneste kl. 13.00 i vores, den dag smukt efterårspyntet kirke.
Efterfølgende kl. 15.00. mødes vi i Håndværkerhuset, hvor menighedsrådet, sammen
med Aktivitetscentret, Balle Bredsten Seniorer, og Håndværkerhuset har arrangeret
foredrag med Jesper Grønkjær, tryllekunstner og professionel eventyrer. Jesper har i
25 år rejst verden rundt og samlet personlige beretninger. Han bliver kaldt Smilets
Ambassadør og når du hører hans foredrag,
vil du forstå hvorfor.
Kaffe og kage 40.00

Aktiviteter
50 års jubilæum
Søndag d. 1 september 2019 har vores kirkesanger Henning Jespersen
50 års jubilæum. Henning har været et kendt ansigt i Bredsten by, ikke
mindst som lærer på Bredsten Skole. Det har været en gave for sognet,
at Henning blev ved med at synge i kirken efter, at han gik på pension fra
overlærergerningen i 2000. Vi vil gerne fejre Henning ved en reception
i sognehuset efter gudstjenesten d. 1. september ca. kl. 11.30. Alle er
velkomne.

Nyt fra Kirkemusiker- kulturmedarbejder
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 5. september
kl. 11.00
8 torsdage.
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. 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- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding. Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten du ønsker tilmelding, da jeg også har
babysalmesang i Skibet kirke.

Koncert i fællesskab med Balle
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00 er der koncert
i Balle Kirke i samarbejde med Bredsten kirke.
Entre 40 kr. Marie Cecilie og Marianne Vinther datter og mor– sanger og pianist. Det vil blive en
stemningsfyldt aften, med et væld af forskellige
sange – lige fra viser, stille ballader, musical-hits
til nyere danske og udenlandske sange af kendte
kunstnere som f.eks. Elton John, Eva Cassidy,
Alberte Winding, Ed Sherann, Søs Fenger, Lis
Sørensen, Dionne Warvick m.fl. Marie Cecilie er
en ung sangerinde, som er uddannet på MGK i
Kolding med sang som hovedfag. Udover at have
været forsanger for diverse bigbands, har Marie
Cecilie også sunget sammen med blandt andre
Poul Krebs, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Marianne Vinther er uddannet på musikvidenskabeligt institut i Århus med sideløbende
klaverundervisning på Konservatoriet. Marianne
har blandt andet mangeårig erfaring med at akkompagnere diverse sangerinder i forbindelse
med deres optræden rundt om i Danmark.

Sæt kryds ved:
Onsdag den 11. december kl. 19.00: Julekoncert

✘
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Aktiviteter
Voksenkor i Bredsten Kirke
Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor.
Koret er et såkaldt ”ad hoc kor” som samles ved
særlige lejligheder (f.eks advent, jul og påske) for
at synge med til gudstjenester og andre arrangementer. Vi har altså ikke en fast ugentlig øvedag,
men samles på forskellige tidspunkter i løbet af
året. Man behøver ikke at komme til alle korprøverne og repertoiret er enkelt og sangbart for alle
uanset niveau. Repertoiret vil både være rytmiske
sange, salmer og gospel. Sangene er på dansk
og engelsk.
Vi synger med til følgende arrangementer: adventshygge på Stensvang, søndag den 1.december kl. 14.30, deltagelse i kirkens julekoncert,
onsdag den 11.december kl. 19.00 og ”de ni læsninger” søndag den 15.december kl. 16.00
Vi mødes følgende dage til øvelse:
Tirsdag den 22.10 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 29.10 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 5.11 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 12.11 kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 26.11 kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 10.12 kl. 16.15-18.00
Skriv til Bredsten Kirkes kirkemusiker, Jesper
Bauder på mail (ikke sms) hvis du har lyst til at
synge med, også selvom du ikke kan komme til
alle korprøverne eller koncerterne. Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der
kan lide at synge og ikke mindst fordi at,
det er gratis
det er hyggeligt
det er sjovt
man bliver i godt humør af at synge
Tilmelding til Jesper Bauder på mail:
jesba@km.dk
Følg med på kirkens hjemmeside og facebook og
se hvornår vi tilbyder kor igen. Her vil vi løbende
skrive hvornår vi øver.
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Filmaften
– før frosten
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 er der filmaften
i sognehuset. Vi skal se filmen ”Før frosten”.
Filmen udspiller sig i midten af 1800-tallet og
følger bonden Jens, der står over for et svært
valg. Da høsten slår fejl, må Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte i den barske vinter, og hans eneste chance for at sikre
sin egen, datteren Signe og hans søsters to sønners overlevelse er ved at indgå en aftale med
storbonden på den nærliggende gård. Jens‘ udspekulerede plan får dog store konsekvenser,
og det bliver starten på hans egen moralske
deroute.

Allehelgen-gudstjeneste
søndag d. 3. 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. Efter
gudstjenesten vil man kunne få et lys til at
sætte ud på gravstederne.

Konfirmander
Konfirmandstart onsdag d. 13. november kl.
8 i Sognehuset.
Konfirmand-udflugt til København lørdag d.
23. november, nærmere info følger.

Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Bisættelser/Begravelser

Dåb

25. juni

Hans Birk Hansen

12. maj

Ida Kathrine Mattisson

19. maj

Noah Nicolaj Friis

1. juni

Ruth Kristensen

Sophia Olufsen Lindenberg

6. juni

Vagner Nielsen

3. juli

Elly Andersen

6. juli

Jon Thomsen

8. juni
Vielser
8. juni

Susanne Munk Olufsen og
Kim Lindenberg

8. juni

Laura Kristine Frendrup Mc Nair og
Morten Mikél Jensen

15. juni

Camilla Hvid Andersen og
Kasper Paeta

Balle Valgmenighed
Gudstjenester i Balle,
sommer og efterår 2019
Søndag den 1. september kl. 10
Doris Tiedemann

Søndag den 17. november Kl. 10

Søndag den 8. september INGEN

Søndag den 1. december Kl. 10.
Friskolen medvirker

Søndag den 15. september kl. 10

Søndag den 24. november Kl. 10

Søndag den 22. september kl. 10.
Forældremøde efter gudstjenesten

Søndag den 8. december Ingen.

Søndag den 29. september kl. 10.
Høstgudstjeneste med efterflg. kirkekaffe

Konfirmander og juniorkonfirmander begynder
onsdag den 25. september.

Søndag den 6. oktober INGEN

Læsekreds: Tirsdag den 24. september kl. 19 i
Præstegården. Vi drøfter bogen ‘Havblik’ af den
islandske forfatter Kristin Marja Baldursdóttir.

Søndag den 13. oktober kl. 10
Søndag den 20. oktober Ingen
Søndag den 27. oktober kl. 10
Søndag den 3. november Kl. 10
Søndag den 10. november Ingen

Valgmenighedspræsten holder fri fra 1. juli
til 9. september.
Alle henvendelser til Valgmenigheden bedes
foretaget på tlf. 75 88 10 50.
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Gudstjenesteliste
Gudstjenester i Bredsten kirke
ARH = Anette Rørmose Härle, HVEH = Helene Vinther Emdal Hay
September
1. september

ARH

11.s.e.trin.

10.30

Reception a + k

8. september

ARH

12.s.e.trin.

10.30

a

15. september

ARH

13.s.e.trin.

13.00

Høstgudstjeneste* a + k

22. september

HVEH

14.s.e.trin.

9.00

29. september

ARH

15.s.e.trin.

10.30

a

6. oktober

ARH

16.s.e. trin.

10.30

a

13. oktober

ARH

17.s.e. trin.

9.00

20. oktober

ARH

18.s.e. trin.

10.30

27. oktober

HVEH

19.s.e. trin.

9.00

3. november

ARH

Allehelgen.

16.00*

10. november

vikar

21.s.e. trin.

10.30

a

17. november

ARH

22.s.e. trin.

10.30

a

24. november

ARH

sidste s. i kirkeåret

10.30

sognemøde* a + k

Oktober

a+k

a = altergang
kaffe = kaffe i sognehuset efter gudstjenesten
* = se omtale i bladet

STEP.dk

November

