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Min yndlingssalme v. Helga Johansen ▪ Præsentation af Anne Kjærsgaard 
Markussen ▪ Konfirmandfoto ▪ Nyt fra bestyrelsen (Velkommen til Anne 
-  Familieforøgelse i præstegården - Ny trappe) ▪ Foromtale (Sommer-

mødet for Østjyske Valgmenigheder) ▪ Referater (Ordination og indsæt-
telse, Asa-tro, Generalforsamlingen, Stiftelsesfesten) 



På hele familiens vegne vil jeg gerne 
sige en stor tak for alle de lykønskninger, hilsner, 

gaver, blomster, kager mv., som vi har modtaget i 
forbindelse med, at vi d. 1. maj om aftenen blev 
forældre til en dejlig søn. Det har været rørende og 
overvældende at opleve, og vi er meget taknemmelige 
for at være omgivet af alle jer varme og betænksomme 
mennesker.                                                                -Maria  

 
MINe YNDLINGSSALMEer 

 

Jeg kan rigtig godt lide Johannes Johansens salmer. De er dejlige at synge, og man 
kommer da i godt humør af denne fine forårssalme:  
 
Det dufter lysegrønt af græs                                                           Guds sol går ind 
i grøft og mark og enge.                                                                   i krop og sinde, 
Og vinden kysser klit og næs                                                           forkynder, at nu kommer 
og reder urtesenge.                                                                           en varm og lys skærsommer. 
 

- og ligeledes den  
vidunderlige                                                                              Du som har tændt  

aftensalme:                                                                               millioner af stjerner 

 tænd i vort mørke  
 en tindrende tro. 
 Du er vort lys, og du vogter  
 og værner 
 os, så vi sover i tryghed og ro. 

 
- Den tredje salme forbinder jeg med, at der har været rigtig mange bønder i min 
slægt, og jeg kan huske, vi begyndte at synge den efter krigen: 
 
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,                                       
som jeg nu min egen må kalde.                                                     
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord 
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord 
der taler til mig som til alle.                                                           Her bygtes mit bo, 

her nyder jeg ro 
og kan dig med glæde påkalde. 
Tekst: C.R. Sundell 1934.   
K.L. Aastrup 1945. 

-Helga Johansen 

Akvarel: Mette Kramer 
 
 



        HJERTELIG TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Søndag d.12.maj var kirken fyldt til sidste plads for at overvære  
konfirmationen af 18 forventningsfulde unge mennesker –EP 

 

Siddende fra venstre: Johanne Bagge Hansen, Nikoline Mols Rasmussen, Caroline Lausten 
Christiansen, Maj Halby Petersen, Melanie Refsing Nielsen, Frederikke Nygaard Brosbøl, Sarah 
Emilia Andersson. Stående fra venstre: Lee Yung Bonde Mørcke, Sara Kreutzer Rosager, Julie 
Elisabeth Bendix Villumsen, Simon Grøndahl Christensen, Thor Kjær Larsen, Oliver Doré 
Kongstad, Nicolaj Kronborg Svingholm, Morten Sandager Simonsen, Ninna Barkholt Krøigaard,  
Amalie Korsgaard Johansen, Anne Kjærsgaard Markussen (præst), Kirstine Homann Søgaard.  
 

 
 

 

SOMMERMØDE i Østjyske Valgmenigheder 
Balle Valgmenighed er i år vært ved østjyske 

valgmenigheders sensommermøde 
søndag d. 25. august. 

 

Vi starter med gudstjeneste kl. 10.30.  

 

Herefter spises den medbragte mad i forsamlingshuset. 

 

Hans Henrik Hjermitslev, adjunkt, ph.d., University 
College Syddanmark, Aabenraa, holder foredrag: 

’Dannelse og selvudvikling i den moderne 
konkurrencestat:  

En diskussion om folkeoplysningens  
fortid, nutid og fremtid’. 

 

Herefter er valgmenigheden vært ved et kaffebord. -EP 
 



Ordination og indsættelse af 
Anne Kjærsgaard Markussen 

 

2. påskedag blev Anne ordineret og 
indsat i Balle Valgmenighedskirke. I 
processionen deltog domprovsten, 
provsten, Annes præsteveninde, 
præsterne fra Bredballe og Hornstrup 
samt Doris Tiedemann, Kristen Justesen 
og Hans F. Beck.                                                                                                                                       Foto: Maibritt Iversen                                                                          

Domprovst i Haderslev Kim Eriksen og provst Leif 
Arffmann varetog den kirkelige handling. Kirken var 
pyntet med påskeliljer, og med ca. 80 af vores 
medlemmer på kirkebænkene blev det en højtidelig og 
festlig aften. 
I forsamlingshuset var der efterfølgende ost, rødvin, kaffe 
og småkager. Doris Tiedemann, 
Hans F. Bech, Dorte V. Paulsen, 
Leif Arffmann, Kim Eriksen og Else 
Pedersen holdt tale for Anne.  
Jeg har efterfølgende talt med                              

Foto: Maibritt Iversen                   domprovst Kim Eriksen, som tak-   
kede for en god aften. Han var optaget af sammenholdet, 
stemningen og det gode traktement.                                        -EP                                                                  
                                                                                                                                                                            Foto: Maibritt Iversen                                 
 

På øverste foto ses tre af vore tidligere præster i ornat. Maria var desværre syg.      -KJ 

 
Sommerudflugt til Lemvig 

Valgmenighedens 
sommerudflugt gik i år til 
Museet for religiøs kunst i 
Lemvig. 
Arrangementet fandt sted Kristi 
Himmelfartsdag med bus ført af 
Ole Olesen, som altid er villig til 
at køre for os. Vi kørte fra Balle 
kl. 10.00. I bussen blev der 
sunget, snakket og skålet i gl. 
dansk skænket af Gudrun og 

Kristen Justesen. Kl. 12.00 ankom vi til Lemvig. Her blev de rød-hvide duge lagt på, før 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=792ea0f120fc46bc&page=self&resid=792EA0F120FC46BC!672&parid=792EA0F120FC46BC!646&authkey=!AKFIaJden7AEBk0&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail&type=1


vi var klar til at pakke madpakkerne ud i det dejligste solskinsvejr med udsigt over 
Limfjorden. 
På kunstmuseet blev vi kyndigt vist rundt og fik en god indsigt i, hvordan flere kirker i 

Danmark har fået et kunstnerisk løft. Selve 
kunstmuseet var også en oplevelse at se. 
Eftermiddagskaffen med Ruths kringle måtte 
vi indtage på en stensætning, da vi ikke fandt 
borde og bænke, men det gik fint – solen 
skinnede. 
Formanden for Lemvig Valgmenighed Daniel 
Eiler fortalte om deres kirke, som er bygget 
ligesom Balle. 
Vi nåede lige at kikke ind i Lemvig kirke, som 
nyligt er istandsat. Kirken er udsmykket med 
Bodil Kaalunds malerier. Vi var alle 
imponeret. 
Kl. 18.00 var vi hjemme i Balle efter en god 
tur. 

                                                                 -EP 

 

Blæs på ordet!  
Stiftelsesfesten blev i år markeret ved, at 
cand. theol. og fhv. sognepræst Louise Højlund 
var inviteret til at prædike og holde foredrag. 
Det skulle ikke være en bededagsgudstjene-
ste, hvilket det dog blev – det mente hun ikke, 
vi kunne tage skade af! Det gjorde vi heller 
ikke: gode salmer og en kristen forkyndelse! 
I Forsamlingshuset hed foredraget ”blæs på 
ordet”. Denne titel kan tydes på mange 
måder – og det blev den også – så vi kom 
langt omkring – så langt, at det er svært at 
referere. Meget livligt fortalte hun og rede-
gjorde for sine tanker: Skal gudstjenesten 
laves om? – skal teksterne moderniseres? –  
skal ritualerne ændres? Det blev i vid ud-
strækning til en samtale med spørgsmål og 
kommentarer ind imellem. Og med referencer 
til vore tidligere møder om ”det grundtvig-
ske”. Hun ville også gøre et forsøg på at 
nærme sig en definition på det grundtvigske!  
Men her er det nemmere at sige, hvad det 
ikke er! 

Når man færdes i 
det ”kultur-kristne” 
– så vel som det 
grundtvigske – 
univers, må man 
konstatere et vist 
kirkeligt traditions-
tab: hvor bliver de 
unge af? Kan de nå 
at blive samlet op, 
så der er nogle til at tage over, når de gamle 
falder bort? Mange spørgsmål, hvor svarene 
blafrer i luften! 
Folk forlader kirken eller søger hen i ekstreme 
og fundamentalistiske frikirker. Det er et al-
ment kirkeligt problem, som ikke kun gælder 
her i landet – og måske mindre end mange 
andre steder i verden – og måske mindst hos 
os i de grundtvigske kredse. 
En rigtig god og inspirerende aften med en 
sprudlende og charmerende foredragsholder! 

                                                              -HFB 
 



Guder og grønne skove! 

Cand. mag. i religionsvidenskab Vinni Bøgelund: om Asa-troen i Forsamlingshuset d. 21/3. 
Denne opblomstring af den gamle nordiske religion tog sin begyndelse i 1960erne. Foredraget 
var understøttet af billeder, hvor hun indledte med eksempler på, hvordan mytologien 
påvirker vores hverdag: Lur-smør, Viking-øl, flytteforretningen Freja – og vore udsendte 
soldater bor i Viking-Camp osv. Men alt dette har ikke noget med religion at gøre; det er blot 
for at understrege, at det er dansk/nordisk. 
Som den eneste uden for disse religiøse cirkler havde hun fået lov til at overvære og 
fotografere blotning og ofringer – den religiøse dyrkelse af de gamle guder. Det virkede yderst 
sælsomt.  
Der er ikke noget nøjagtigt tal på, hvor mange asa-tilbedere der er – men anslået ca. 2000. De 
forekommer i små grupper eller enkeltvis og færdes i de grønne skove! 
Oprindelig dyrkedes Odin og Thor kun i et til to hundrede år. Det var en ”herskerreligion” for 
kongen og krigerne inspireret af den græsk-romerske gudeverden, som Grundtvig redegør for 
det i ”Nordens Mytologi”. Asa-troen blev aldrig en religion for almenfolket. 
Det var ganske interessant at få et indblik i dette mærkelige univers, som står i modsætning til 
vor teknologiske og materialistiske verden (og måske netop af den grund!) og som 
understøttes af vikingemarkeder med primitiv madlavning, håndværk og slagsmål med spyd 
og drabelige sværd! 
En spændende og interessant aften, som kunne sætte mange tanker i gang.          

             - HFB 
 

Generalforsamling d. 10. marts 
Vi indledte med ’Den danske sang’. 
1. Ingvardt Johansen blev valgt som 
ordstyrer.  
2.+3. Formandens og kassererens beret-
ninger blev enstemmigt godkendte. 
1. Der var ingen indkomne forslag. 
2. Bestyrelsesmedlemmer: Ove Christen-
sen modtager ikke valg. Else Pedersen, 
Ruth Svane og Kirstine Christensen blev 
valgt. Suppleanter: Mette Kramer (1.), 
Brian Søgård (2.). 

 

Mens der blev talt stemmer, sang vi ’Hvad 
var det dog, der skete’. 
 

3. Revisorer. Peder Kok modtager ikke 
genvalg. Frode Kristensen blev valgt. 
4. Enstemmigt valg af Anne Markussen 
som barselsvikar for Maria L. O. Møller 
med tiltrædelse 1. april 2013. 

Anne fortalte kort om sig selv (se gerne 
bagsiden af dette blad, red.).  
5. Evt. 

 Hvorfor har vi ikke noget i Bredsten 
Sogns kirkeblad? Svar: De udsender 
sognebladet forskudt i forhold til os. 

 Ønsker om at flytte aftengudstjenester 
til de lyse aftener. 

 Forslag om at formanden fritages for 
praktiske opgaver ved arrangementer. Der 
laves en liste, hvor hjælpere kan skrive sig på. 

 Udflugten flyttes til Kr. Himmelfartsdag 
kl. 10, så den ikke ligger sammen med 
loppemarkedet i forsamlingshuset. 

 Fortsat ønske om mailliste (nyheder). 
 

Som afslutning på generalforsamlingen 
sang vi ’Velkommen, Lærkelil’. 

-Anne Kirstine V. Iversen (forkortet v. KJ) 
NB Alle, der ikke har modtaget e-mail f.eks. vedr. Vartov, og som ønsker at få nyhedsbrev via 
vores e-mail adresseliste, bedes (gen-) tilmelde sig pr. mail  på pauline@stofanet.dk.            -KJ 

 
 

mailto:pauline@stofanet.dk


 

NYT fra BESTYRELSEN 
 

Vi byder Anne hjertelig velkommen og håber, hun må 
befinde sig godt hos os i de næste 10 måneder. Vi er meget 
heldige at have fået en ung dygtig kvinde med engagement 
og lyst til at gøre en indsats her i Balle Valgmenighed. 

 

Maria og Hans Henrik har fået en dejlig dreng d. 1. maj – 
hjertelig tillykke. 

 

Trappen ind til kirken er færdig, og vi er meget tilfredse 
med resultatet. Vi overvejer nu, om flisegangen skal ud-
skiftes.           

                             -EP 

 
GUDSTJENESTELISTE 

 
 

2 jun 10.00 1. s. e. trinitatis AKM  

9 jun  2. s. e. trinitatis ingen Årsmøde, Vartov.  

16 jun 10.00 3. s. e. trinitatis AKM  

23 jun  4. s. e. trinitatis ingen  

30 jun 10.00 5. s. e. trinitatis AKM  

7 jul 10.00 6. s. e. trinitatis DT  

14 jul  7. s. e. trinitatis ingen  

21 Jul 10.00 8. s. e. trinitatis HFB  

28 jul  9. s. e. trinitatis ingen  

4 aug 10.00 10. s. e. trinitatis AKM  

11 aug 10.00 11. s. e. trinitatis AKM  

18 aug  12. s. e. trinitatis ingen  

25 aug 10.30 13. s. e. trinitatis AKM Sommermøde i Balle – se omtale 

1 sep 10.00 14. s. e. trinitatis AKM  

8 sep  15. s. e. trinitatis ingen  

15 sep 19.00 16. s. e. trinitatis AKM  

22 sep 10.00 17. s. e. trinitatis AKM  

29 sep 10.00 18. s. e. trinitatis HFB  

AKM = Anne Kjærsgaard Markussen (ferie 1-31/7). HFB = Hans F. Beck. DT = Doris Tiedeman.  
Ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
 

 

 

AKTIVITETER 

Lørdag-søndag 8-9/6: Årsmøde i Vartov.  http://www.kvvv.dk/servicemenu37 
Søndag 25/8 kl. 10.30: Sommermøde for Østjyske Valgmenigheder i Balle – se omtale.   
 
 

http://www.balle-valgmenighed.dk/
http://www.kvvv.dk/servicemenu37


Valgmenighedspræst   
Maria Louise Odgaard Møller  
Ballevej 41, 7182 Bredsten. 
Tlf. 7588 1050 / 6170 4696 
maria.l.o.moeller@gmail.com 
www.balle-valgmenighed.dk 

Barselsvikar 1/4 2013 – 1/2 2014 
Anne Kjærsgaard Markussen 

Tlf. 7588 1050 (viderestillet hovednr.) / 3190 5585  
anne.markussen@gmail.com 

NB ferie 1/7 - 31/7 

 

Bestyrelsen: 
Else Sandahl Pedersen (EP), 
formand 
Sødovervej 50, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1024 / 6154 7124 
Else.Sandahl.Pedersen@skolekom.dk 

Ruth Svane Nielsen, næstformand 
Mølletoften 7, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1206 
Damgaard11@mail.dk 

Ingvardt H. Johansen, kasserer 
Steen Blichers Vej 105, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 2202 
Steens-gaard@mail.tele.dk 

Anne Kirstine Vestergaard Iversen 
Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten 
Tlf. 2613 5352 
aiv@bll.dk 

Helga Johansen 
Kærbøllingvej 11, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1070 
heogpo@gmail.com 

Kirstine Christensen 
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1120 
Nederbyvej7@gmail.com 

Henrik Mikkelsen 
Kirkegade 21, 7182 Bredsten 
Tlf. 7533 5391 
birgitsvanem@gmail.com 

 

Organist 
Karin Jürgensen.  
Tlf. 2081 2110, pauline@stofanet.dk 

 

Graver 
Henrik Fogh Jensen 
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten 
Tlf. 5043 0747, sushen@sol.dk  

 

Kirkebladsudvalg 
Anne K. Markussen  (AKM) – ansvarsh. 
Hans F. Beck (HFB), tlf. 7588 3388  
hfbeck@balle-bredsten.dk 
Jens Erik Christensen, tlf. 7588 1338 
st-ballegaard@dlgmail.dk 
Karin Jürgensen (KJ), tlf. 2081 2110  
pauline@stofanet.dk 

 
 

Anne om Anne 
 

Tusinde tak for den varme velkomst  
jeg har fået hos jer. 

Jeg stiftede første gang bekendtskab med det 
grundtvigske på Dejbjerglund Efterskole og siden på 
Askov Højskole. Efter også at have været forbi 
historiestudiet, arbejdet på forskellige museer og 
undervist i kirkehistorie på Teologisk Fakultet, Århus, 
blev jeg færdig som teolog 
i februar. Heldigvis havde I 
i Balle mod på at ansætte 
mig som barselsvikar på 
trods af manglende uddan-
nelse på pastoralseminar. 
Tak for menighedens over-
bærenhed og den store 
hjælp, jeg som nybegynder 
har fået fra Maria, Hans og              
Doris, bestyrelse og øvrige                 Foto: Maibritt Iversen     
medarbejdere.   
Jeg bor i Kolding med min søn Johannes. På hverdage-
ne i ulige uger er jeg i Holland, hvor jeg er i gang med 
en ph.d. om begravelseskultur. Jeg er dog altid til at få   

fat på via telefon og  mail, så kontakt mig endelig. -AKM                                        
 

Siden sidst 
Begravelse 22. marts:  
Max Kramer (20/4 1940 - 17/3 2013) 

 

Begravelse 15. april:, 
Anna Margrethe Svane (13/8 1914 - 10/4 2013) 

 

Bisættelse d. 23. maj: 
Henrik Hildebrandt Sørensen (27/8 1924 - 20/5 2013) 

 

Deadline for stof/idéer til næste blad aftales med 
Anne K. Markussen senest 1. august 2013. 
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