
 

BALLE   VALGMENIGHED 
Ballevej 41, Bredsten 

Kirkeblad juni - august 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I al sin glas nu stråler solen - Konfirmation - Referater (Skærtorsdagsaften, 
Åbent hus i præstegården, Fastelavn, Konfirmandmalerier, Sommerudflugt, 
Filmaften -  Nyt fra bestyrelsen - Præsentation af nyt best.medl. Henriette 

Houmann Lund - Trappen færdiggjort - Annoncer (Sensommermøde, Årsmøde). 



 
 

Skærtorsdagsaften, d. 17. april 

havde vi en rigtig god start på den nye tradition med samvær i præstegården efter   
 Skærtorsdagsgudstjenesten. Der var mødt omkring 40 medlemmer i alle aldre op, som efter  
gudstjenesten kl. 19.00 forsamledes i præstegården til ost, rødvin og sodavand.  
Snakken gik ved bordene, og vi fik sammen sunget Påsken ind.  
Bestyrelsen, Hans Henrik og jeg ser frem til Skærtorsdagssamværet igen næste år!  -MLM 

 
 
 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage kirkebladet i papirform, 
men i stedet vil læse det på hjemmesiden (http://www.balle-
valgmenighed.dk), så giv venligst besked til Maria. Så bliver du 

slettet af postlisten.    -MLM    

 
          

MIN YNDLINGSSALME 
"I al sin glans nu stråler solen...!"    

 
 

 

Helt fra vor barndomstid har denne storslåede pinsesalme stået som en indvarsling 
af sommerens komme. Jul, påske, pinse, - disse store kirkehøjtider var jo anledning 
til samling i vore familier, hvad enten det var på Østerbro i København eller i Balle 
ved Odder. Det var helt naturligt at begynde dagene i kirken, ikke mindst pinsedag, 
hvor salmen "I al sin glans nu stråler solen" altid er sikker på salmetavlen. - 
"Skærsommersalmen er ikke blot højdepunktet i Grundtvigs og al dansk 
pinsedigtning, men måske Nordens vældigste digt", skriver Bjørnstjerne Bjørnson. 
"Den er så egenartet, at intet andet lands salmedigtning har magen til den. Den 
vugger os ind i en sådan stemning af dansk sommerfrodighed og -skønhed, at den, 
alene som naturdigt, er blandt det ypperste i vor lyrik". Men skønt salmen er en 
hyldest til den danske natur og sommer, - om "pinseliljetid, livslyset, slumre sødt og 
lufter liflig", så handler  salmen jo i Grundtvigs verden om Guds ånd og menighed. 
Salmen hører jo hjemme i salmebogens afsnit om "Troen på Gud Helligånd" og 
"Helligåndens gerning". Men nu glæder vi os til at synge den såvel i pinsen som på 
andre sommer-søndage. "I Jesus navn udbryder da / det evige Halleluja"! 

 
 
 
 
 

"I sommernattens korte svale 
Slår højt fredskovens nattergale, 
Så alt, hvad Herren kalder sit, 
Må slumre sødt og vågne blidt, 
Må drømme sødt om Paradis  
og vågne til vor Herres pris." 

            -Gudrun og Kristen Justesen 



        HJERTELIG TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 
 

             Søndag d.11. maj 
 
 

 
Foto: Johannes' mor 

 

Pigerne fra venstre:  
Anne Urup Jessen, Cecilie Marie Davidsen, Melanie Søndergård Bjerremand, Smilla 
Lundfald Skjødt, Laura Schäfer Thomsen, Signe Flarup Christensen, Mia Nedergaard 
Sørensen, Emma Rosenkilde Holck, Ida Bjerggård Kristensen, Sarah Kok Rasmussen 
 

Drengene fra venstre:  
Lasse Westergaard-Knudsen, Jens Dyrberg Bonderup, Mads Kronborg Svingholm, 
Kasper Kreutzer Rosager, Magnus Dalegaard Guldbæk, Peter Frederiksen, Johannes 
Lundberg Bendixen, Jacob Johannes Skadborg, Viktor Vincent Lenbroch. 
 

 

 

Onsdag d. 26. marts var der indbudt til  Åbent Hus i præstegården. 

Arrangementet henvendte sig primært til nye medlemmer af valgmenigheden samt til 
dem, der går og overvejer, om de skal melde sig ind. På grund af meget få 
tilmeldinger valgte bestyrelsen og jeg imidlertid at aflyse arrangementet. Det kan 
man synes er ærgerligt! Men man kan også vælge at tolke det sådan, at alle jer, der er 
forholdsvis nye medlemmer, er godt nok tilfredse med det, der sker i 
valgmenigheden, og at I føler jer godt nok informeret om stort og småt, og derfor ikke 
har behov for at komme og stille opklarende spørgsmål eller foreslå nye tiltag. 
I forhold til potentielle medlemmer er det naturligvis en skam, at arrangementet 
måtte aflyses. Vi vil muligvis forsøge os med et Åbent Hus-arrangement igen om et 
par år. Har du som medlem forslag til nye tiltag, eller har du spørgsmål, du savner 
svar på, er du altid velkommen til at henvende dig til vores formand, Else, eller til mig.             
  -MLM  



 

Fastelavnssøndag d. 2. marts var der mødt 90 børn og voksne op til 

fastelavnsgudstjeneste i kirken. Eller rettere: kirken var fyldt med prinsesser, dyr, 
sportsstjerner, ninjaer, trolde, hekse, feer, cirkusartister og meget andet! 

 
 
 
 
 

 
 

 Foto: MLM 
Mini-konfirmanderne medvirkede ved gudstjenesten, og bagefter gik vi alle sammen 
over i forsamlingshuset. Her havde vi en sjov og festlig eftermiddag med 
fastelavnssange, Boogie Woogie, tøndeslagning, hurtigspisning af lakridssnørebånd 
samt fastelavnsboller, kaffe og saft. Tak til alle, der deltog, for en dejlig dag. Tak til 
Forsamlingshuset for samarbejdet!            -MLM 

 

 
 
 
 

KONFIRMANDMALERIER 
 
Mariæ bebudelsesdag d. 6. 
april så menigheden, hvad 
konfirmanderne har malet 
hos Mette Kramer i år. Det 
var - som sædvanlig - en 
dejlig oplevelse at se 
resultatet af deres 
anstrengelser og høre om, 
med hvilken alvor og 
koncentration de var gået 
til opgaven. På ganske få 
undervisningstimer er det 

igen lykkedes at frembringe farveglade billeder, som fryder øjet og lyser op i kirken. 
Temaet var i år ”Udsyn”, og billederne skildrer patriarkfortællingerne fra Det gamle 
Testamente.                                                                   

 -Doris Tiedemann  



SOMMERUDFLUGTEN 

Kristi Himmelfartsdag 29. maj 2014 
 
 

Årets udflugt gik først til Kaj 
Munks præstegård, hvor 
frokosten blev indtaget i haven 
med en bedårende udsigt. Vejret 
var strålende og stemningen 
ligeså. Efter et forrygende 
foredrag af Mette Jensen 
(Ringkøbing Museum) så vi 
Vedersø kirke med bl.a. de tre 
grave for Lise, Kaj og sønnen 
Helge Munks grave. Dernæst 

kaffe og hjemmebag ved Stadilø Fuglereservat. Mette Kramer fortalte medrivende 
om sin hjemegn og siden hen om Stadil kirke, hvor turen sluttede. Tak til bestyrelsen 
og deltagerne for en skøn tur.                           - KJ

 
Referat fra filmaftenen den 17. febr. kl. 18.30 på Friskolen. 

 

I år var det Thomas Vinterbergs film ”Jagten”, der var på programmet. 
Kort fortalt handler filmen om Lukas (Mads Mikkelsen), som arbejder i en børnehave, 
hvor han bliver udsat for en tilfældig, uskyldig løgn. Rygtet om, at han har været 
uterlig over for sin bedste ven og nabos lille datter, spreder sig hurtigt i børnehaven 
og i den lille provinsby. Chok og mistro løber løbsk. Naboer og venner lægger afstand 
til Lukas.  
Da vi havde set filmen, fik vi kaffe med fine fastelavnsboller.  
Derefter diskussion, hvor vi alle kunne komme til orde. Vores præst Maria havde en 
udlægning, som gik i teologisk retning, og Lukas blev fremhævet som den uskyldige 
og eftergivende/følsomme Lukas, som kendes fra biblen. Dom og tilgivelse. 
Der kom forskellige meninger til udtryk. Bl.a. var det svært at forstå pædagogernes 
klodsede håndtering af sagen.  Hvorfor var der ikke nogen, som stoppede op og 
tænkte sig om? Det var som om, når først der var sat gang i rygter, blev det værre og 
værre. Lukas var en jaget mand. Skyld og uskyld. 
Forældrenes reaktion var også svær at forstå. 
”Børn lyver ikke”, og enhver mistanke skal tages alvorlig! Ja, især når det gælder 
pædofili, er der grund til at være særlig opmærksom. Løgn og sandhed 
Slutningen er barsk.  Det er spørgsmålet om, hvor meget et menneske kan holde til. 
Får Lukas nogensinde et normalt liv, selv om han bliver frikendt? Man sidder tilbage 
med vrede i maven. ”Jagten” er en nervepirrende og tankevækkende film. Den 
efterlader en følelse af afmagt. 
Det blev en god aften, og vi håber, at en filmaften bliver tradition i BV.  -Astrid 



NYT fra BESTYRELSEN  
Velkommen i bestyrelsen til Henriette Houmann Lund. Vi ser frem til et positivt 
samarbejde. 

 

Vi har netop haft provstesyn i kirken, hvilket finder sted hver 4. år.  
Provst Leif Arffmann og en bygningssagkyndig (arkitekt) deltog. 

 Fuger og teglsten er bekadigede og trænger til udbedring 

 Vægge over vinduer er enkelte steder revnede 

 2 døre er rådangrebne 
Vi udbedrer skaderne i det omfang, økonomien rækker til det. 

 

Vi har fået en positiv tilbagemelding på en af mange fondsansøgninger, idet 
Statens Kunstfond har givet tilsagn om tilskud til ny altertavle af kunstneren Troels 
Wörsel på 225.00 kr. Balle Valgmenighed skal selv bidrage med 75.000 kr. 
Vi har som før omtalt haft et godt samarbejde med Akademirådet, som har foreslået 
nogle kunstnere, der kan passe til Balle Valgmenighedskirke. 
Vi arbejder videre med projektet. Vi skal bl.a. have afklaret med Statens Kunstråd, 
om vi kan være medbestemmende mht. valg af kunstner. 
 

Standby (Marias ferie/kursus):  

 Uge 27, 1-5/7: Mary Holm- Larsen (tlf.  2286 0407) 

 Uge 28-30, 6-30/7: Doris Tiedemann, tlf. 6178 2313, d.tiedemann@mail.dk 

 Uge 35, 25-29/8: Anne Markussen, tlf. 3190 5585, anne.markussen@gmail.com 
 
 
 
 

 God sommer til alle!        -EP 
 

 
Nyt medlem af bestyrelsen præsenterer sig 

 

Jeg er glad for at blive valgt til bestyrelsen i Balle Valgmenighed ved årets 
generalforsamling.  
Jeg hedder Henriette Houmann Lund, er 40 år og bor sammen med min mand Olav i 
Bredsten.  Vi har tre drenge, der går i dagpleje, Balle Børnehave og i Balle Friskole. 
Jeg arbejder som lærer på Skibet Skole. Udover at være i bestyrelsen i 
Valgmenigheden er jeg også i bestyrelsen i Balle Børnehave, for det er vigtigt for mig 
at støtte de lokale aktiviteter og initiativer. 
 

Venlig hilsen, Henriette Houmann Lund. 
 

 

 

REFERAT fra årets generalforsamling 

kan nu læses på hjemmesiden under  
"Om valgmenigheden" → "Generalforsamling".  

Her ligger formandens beretning også. 
                                                                                       -MLM 

 

 

mailto:anne.markussen@gmail.com


GUDSTJENESTELISTE 

 

1 jun - 6. s. e. påske ingen  

8 jun 10.00 Pinsedag MLM  

9 jun - 2. pinsedag ingen  

15 jun - Trinitatis ingen Årsmøde i Vejstrup, se side 8 

22 jun 10.00 1.s.e.trinitatis DT  

29 jun 10.00 2.s.e.trinitatis MLM  

6 jul 10.00 3.s.e.trinitatis DT  

13 jul - 4.s.e.trinitatis Ingen  

20 Jul - 5.s.e.trinitatis Ingen  

27 jul - 6.s.e.trinitatis ingen  

3 aug - 7.s.e.trinitatis ingen  

10 aug 10.00 8.s.e.trinitatis MLM  

17 aug - 9.s.e.trinitatis ingen  

24 aug 10.00 10.s.e.trinitatis MLM  

31 aug - 11.s.e.trinitatis ingen Sensommermøde i Vejlby, se side 8 

7 sept 10.00 12.s.e.trinitatis MLM  

11 sept 17.00  MLM Fyraftenssang 

14 sept - 13.s.e.trinitatis ingen  

21 sept 10.00 14.s.e.trinitatis MLM  

28 sept - 15.s.e.trinitatis ingen  

5 okt 10.00 16.s.e.trinitatis MLM Høstgudstjeneste 

12 okt - 17.s.e.trinitatis ingen  

19 okt 10.00 18.s.e.trinitatis DT  

26 okt 10.00* 19.s.e.trinitatis MLM  
 
 

* Vintertid!  MLM: Maria L. O. Møller (Ferie og kursus: se s. 6). DT: Doris Tiedemann.  
Ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 

 

AKTIVITETER 

Lø-sø 14.-15. juni: Årsmøde i Vejstrup Valgmenighed/Fyn. Se side 8. 
Torsdag 11. sept. kl. 17.00: Fyraftenssang.  
Søndag d. 31. aug.: Sensommermøde, Norddjurslands Valgmenighed. Se side 8.   
Oktober: Foredrag om de frie skoler. Annonceres i næste blad.  

 
 
 

 

 

 
 

'NY' TRAPPE 
 

Der var revner i den gamle trappe op til kirken. 
Derfor har Henrik fra bestyrelsen – for 
efterhånden noget tid siden – lavet en ny 
trappe. Tak for det fine arbejde! 

-MLM 
 

 

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


 
 

Valgmenighedspræst   
Maria Louise Odgaard Møller  
Ballevej 41, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1050 / 6170 4696 
Hvis du vil være sikker på at træffe 
præsten pr. telefon, bedes du benytte 
mobilnummeret. 
maria.l.o.moeller@gmail.com 
www.balle-valgmenighed.dk 

 

Ferie- og kursusafløsning: Se side 6. 
 

 
Norddjurslands Valgmenighed inviterer til 

”SENSOMMERMØDE” i Vejlby Kirke.  

Søndag den 31. august. 
Vejlby ligger ved Allingåbro, NØ for Randers, 132 km fra Balle 

 

10.30 Gudstjeneste i Vejlby Kirke 
11.30  Kirkekaffe  
11.40   1) Om Vejlby Kirkes klokkespil v. klokkenist Per 

Rasmus Møller. 
2) Maleren Elof Risebyes udsmykning af den ”nye 
kirke” v. K.M. Kristensen.  
3) Den berømte stenmester Horders smukke 
portaler til den gamle Vejlby Kirke.  

12.30  Et kvarters klokkespilskoncert v. Per Rasmus Møller.   
13.00 Egen medbragt frokost i konfirmandstuen i Vivild.  
14.00-15.00  Sang. Fortællinger fra egnen. Kaffebord.  

 

Velkommen til alle. Deltagelse er gratis. 
 Tilmelding til Maria gerne dagen før. 

 
 

ÅRSMØDE I VEJSTRUP 
VALGMENIGHED/FYN 

14-15. juni 
 

Årsmødet i Foreningen af grundtvigske valg- og 
frimenigheder finder sted i weekenden d. 14.-15. juni i 
Vejstrup Valgmenighed på Fyn. Temaet er "Unge, 
fællesskab og tro". Man kan læse mere om programmet i 
Årsskriftet, som ligger i kirken, eller på hjemmesiden 
www.vejstrupvalgmenighed.dk                                 -MLM 

 
 

Siden sidst 
Dåb d. 20. april 2014: 

Emma Rosenkilde Holck (24.09.00) 
Begravelse d. 15. maj 2014: 
       Povl Hansen Christiansen (21.06.20 - 11.05.14) 

 
Oplæg til næste blad  
aftales med Maria Møller  
senest 1. juli. 2014 

 

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

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

Ingvardt H. Johansen, kasserer 
Steen Blichers Vej 105,  
7182 Bredsten. Tlf. 4015 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 

Henrik Mikkelsen. Kirkegade 21, 
7182 Bredsten. Tlf. 7533 5391 
birgitsvanem@gmail.com 
Henriette Houmann Lund. Elmevej 

11, 7182 Bredsten. 2253 3255.   
henriette.houmann@skolekom.dk 
 

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 
Maria L. O. Møller – ansvarshavende 
Doris Tiedemann, tlf. 6178 2313 
d.tiedemann@mail.dk 
Karin Jürgensen, tlf. 2081 2110  
pauline@stofanet.dk 
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