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Min yndlingssalme: Glæd dig, Maria + Tænk, at livet koster livet (Aase Ruskjær)  ▪ 
Referater: Sommermødet ▪ At leve med døden ▪ Nye satser for gravfonde - Graverens 
træffetid ▪ Foromtaler: Kirkehøjskole om Ondskab - Preben Kok - Høstgudstjenesten -  

Julekoncert ▪  
 

Forsidemotiv fra Ribe Domkirke 



MIN YNDLINGSSALME 

Som kirkesanger i Balle i 12 år er arbejdet med salmerne, både de gamle og de nye, 
blevet en vigtig del af min tilværelse. Jeg vil her fortælle om mit møde med  nye 

salmer. Da jeg flyttede til Balle i 1986, kom jeg i kontakt med 
Kirsten Tange Jørgensen, som var præst her fra 1986-93. 
Hun skrev mange salmer, mens hun var her, og af og til  var 
jeg med til at åbne konvolutterne med  de melodier, 
komponisterne havde  sendt, så vi kunne synge dem 
sammen. Det var ”stjernestunder”. 
Nogle år senere havde vi en aften i Kirken med Kirsten, som 
fortalte om sine salmer, som Anne Barfoed  havde sat 
melodier til. En af melodierne var så ny, at den var skrevet 
natten før. Anne Barfoed sad selv ved orglet den aften, og 
jeg  fik lov til at synge den sammen med Birgitte Elbrønd 

som Præludium. Det var ”Glæd dig, Maria ”, som for første gang hørtes i Balle 

Valgmenighedskirke, mens både forfatter og komponist  var til stede.       
 

Glæd dig , Maria! Som 
datter af Zion  
udvælges du til at føde 
Guds søn.   
I dig skal hvile Guds hellige 
ånde,            
kærlighedskraften skal 
gæste dit køn.                                                                                                                         

Hør blot, Maria! Guds ord 
er din lykke,   
bor i din lovsang til: 
Herren min Gud!     
Sjælen sig fryder og 
Ånden skal smykke 
pigen, der hørte så 
himmelsk et bud.                 

 

Der er ikke mange salmer til ” Mariæ Bebudelsesdag”. Nu  
ved I, hvorfor jeg synes, den fortjener at blive sunget 
netop her i Balle. 
 
I 1986 udkom  "Giv Dagen dit lys", salmer, skrevet af forfatteren Jørgen Gustava 
Brandt med melodier af Ole Schmidt. Jeg havde  prøvet at synge solo i Egtved Kirke en 
gang, og så blev jeg spurgt, om jeg ville synge nogle af disse salmer til en 
aftengudstjeneste. Det var en utrolig stor oplevelse sammen med organisten at 
arbejde med de nye og anderledes ord og melodier. 

 

Tænk, at livet  koster livet! 
 

Den står i salmebogen (nr. 14 ), og den er en af mine yndlingssalmer – blandt mange 
andre dejlige gamle salmer. Jeg  ser altid , hvornår en salme er skrevet og undres og 
glædes over, at vi stadig synger salmer, der er flere hundrede år gamle. 

                                                                                         -Aase Thorup Ruskjær 



SOMMERMØDE i Østjyske Valgmenigheder d. 25/8 
 

I år var det vores tur til at afholde sensommermødet for de Østjyske Valgmenigheder. 
Rundt omkring fra havde man sat kursen mod Balle i det mest strålende sensommervejr. 
Omkring 60 gæve grundtvigianere samledes til gudstjeneste, hvor Anne Markussen prædikede 
med udgangspunkt i dagens evangelium om ”den barmhjertige samaritaner”.  
Derefter gik vi i Forsamlingshuset, hvor den medbragte mad blev spist under megen snak og en 
god stemning. 

Dagens kulturelle indslag sørgede Hans Henrik Hjermitslev for med 
et foredrag om ”Dannelse og selvudvikling i den moderne 
konkurrencestat. En diskussion om folkeoplysningens fortid, nutid og 
fremtid”! 

Som støtte for tilhørerne fik vi udleveret et sammendrag af 
foredraget, punkt for punkt. Man kan rose foredragsholderen for ikke 
blot spændende og gennemtænkte tanker, men også for den 
pædagogiske fremlæggelse af det vanskelige emne. 

Hans Henrik begyndte med en beskrivelse af tilstanden i dag, hvor 
livsoplysning og dannelse, som har været kernen i den folkelige 
oplysning på højskolen, efterskoler osv. er blevet afløst af tanker om 
selvudvikling i en konkurrencestat. Fokus er vendt fra fællesskabet til 
individet, hvorved borgerne er gjort til navlepillende, uvidende egoister. Det ødelægger 
sammenhængskraften i Danmark. Det betyder, at traditionerne svinder bort. Identitet skabes 
gennem selvfortællinger og valg af livsstile og forbrug, hvor andre mennesker let bliver 
reduceret til midler for egen selvudvikling. 

Vi fik en række eksempler herpå fra hverdagen, arbejdet og skolen. 
Vor nation har ændret sig fra nationalstat (1850-1950) over velfærdsstat (1950-1990) til 
konkurrencestat. Kultur og dannelse har ingen selvstændig værdi, men skal styrke 
konkurrenceevnen/erhvervslivet. Dette er svært at leve op til med stress og depression til 
følge. 

Til belysning af, hvad det er vi mister, blev Grundtvig, Jakob Knudsen og Løgstrup inddraget 
– bedst udtrykt af Jakob Knudsen: ”Selvets Længsel efter Hengivelse til et andet Selv er Selvets 
egen og egentlige Funktion, er det at være sig selv, thi det er det eneste Forhold, hvori Selvet 
indtræder, som det ikke kan stille sig udenfor og betragte!” (Livsfilosofi, 1908). At være sig selv 
er at glemme sig selv, at hengive sig til livet og et andet menneske! 

I modsætning til dannelsestanken savner selvudviklings- og konkurrencestatstanken sans 
for historien, kulturen (herunder kristendommen (ref.)), samfundet og medmennesket.  

”En ensidig fokusering på selvudvikling i hverdagsliv, uddannelsessystem og arbejdsliv 
fremmer egoisme og individualisme på bekostning af fællesskab og 
sammenhængskraft” – lød hans Henrik Hjermitslevs konklusion!- - - - - - -  

Efter referentens mening et bragende godt foredrag – hvilket applausen 
viste, han ikke er ene om! 

Dagen sluttede med kaffe og kage inden man kørte og gik hver til sit efter 
en god og lærerig dag.  

Næste år afholdes sensommermødet i Norddjurs Valgmenighed d. 31. 
august – men inden er der Kirkehøjskole i Mellerup d. 2. november. -HFB  



AT LEVE MED DØDEN 

 

Døden er blevet noget de fleste af os stifter bekendtskab med relativt sent i livet i 
modsætning til tidligere. Mine fire bedsteforældre havde f.eks. allerede i deres barndom 
og tidlige voksenliv oplevet at miste henholdsvis en mor, en bror, en forlovet og en 
barslende hustru. Takket være den moderne medicins landvindinger er vores levetid 
blevet stærkt forlænget, men udviklingen har også givet problemer. Dén historie fortæller 
nogle af gravstenene på Balle kirkegård indirekte om.  
 

 
 
 
 
 
 På enkelte gravsten dukker der fra begyndelsen af 1900-tallet en ny stedsangivelse op, 
nemlig Vejle sygehus. På den tid var det endnu usædvanligt at dø udenfor hjemmet, netop 
derfor nævnes det. Det ville være mærkeligt at gøre i dag, hvor de allerfleste af os kan 
forvente, at vi kommet til at dø på en eller anden form for institution med professionelle 
ved vores side. Ideelt set er familien stadig til stede ved dødssengen ligesom i hjemmet, 
men det er ikke altid at tidens mega-institutioner spredt over store geografiske afstande 
formår at tage hensyn til de pårørende, så det også i praksis kan lade sig gøre. Ved at blive 
institutionaliseret er døden blevet afsondret og er ikke længere en del af det levede liv. 
Tilsvarende blev det i mange år forventet, at pårørende ret hurtigt 'kom over' deres tab og 
'gav slip' på den døde. Hvis de ikke gjorde det, blev det betragtet som 'sygt'.  
 Problemet er dog ikke kun, at døden med den moderne medicin er blevet usynliggjort, 
den er også blevet usandsynliggjort. På min bogreol står en lidt ældre bog om den 
moderne medicins historie, der alene med sin titel ”Dødens Banemænd” fortæller en del 
om hvorfor: Den moderne medicin var fra begyndelsen bygget på en præmis om, at alt 
kunne kureres eller repareres, det var blot et spørgsmål om at gøre de nødvendige 
videnskabelige fremskridt. Den var båret af en grundlæggende tro på evnen til at 
kontrollere liv og død, som vi med store forhåbninger har overtaget. Men det betyder, at 
når vi - på trods af hvad vi er blevet stillet i udsigt – møder døden, så kommer den bag på 
os. Samtidig er den blevet ubærlig på en anden vis end tidligere, fordi mange af de måder, 
hvorpå vi traditionelt har talt om døden og håndteret at leve med den er blevet pantsat til 
fremskridtsoptimismen. 
     At lidelse og død også er en del af livet vil være et tema, der vil indgå i flere af 
efterårets arrangementer. Det gælder både Kirkehøjskolen og foredraget af Preben Kok 
annonceret på næste side. Ligeså får vi i januar besøg af sognepræst Lise Trap, der har 
forfattet flere bøger om sorg med udgangspunkt i egne erfaringer og nyere forståelser af 
sorg. Alle kommer de med bud på hvad kristendommen har at give, når vi møder den 
lidelse, magtesløshed og død, som også hører med til livet, men som den moderne verden 

med sin videnskabelige tilgang ikke forholder sig til. Vel mødt!  -AKM 
 



Kirkehøjskole for de fem østjyske valgmenigheder 

lørdag d. 2. nov. kl. 9.00-15.00 i Mellerup 

09.00  Kaffe og rundstykker       Ondskab 
09.30  Foredrag ved Anders Laugesen: Ondskabens væsen  
10.45 Foredrag ved Kirsten Nielsen: Det onde og Den Onde i Bibelen 
12.00 Frokost  
13.00 Foredrag ved Svend Andersen: Utøya 2011: Ondskab eller djævelskab? 
14.15 Eftermiddagskaffe og sang fra Højskolesangbogen 
15.00 Farvel og på gensyn  
 

Anders Laugesen er DR-journalist og er kendt fra bl.a. 
radioprogrammet Mennesker og Tro. Han står sammen med fotograf 
Peter Williams bag filmen Voldens Væsen, der har vundet flere 
internationale filmpriser. 

Kirsten Nielsen er tidligere professor i Det Gamle 
Testamente ved Aarhus Universitet og er kendt for 
sin klare formidling af svært stof. Hun har bl.a. 
skrevet bogen Satan - den fortabte søn? og har i 
flere år arbejdet med det onde i Bibelen.  
Svend Andersen er professor i Etik og 

religionsfilosofi ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af Etisk 
Råd. Fra den offentlige debat er han bl.a. kendt for sine indlæg om etik 
og krig.   
 

Pris for hele dagen inklusiv forplejning: 250 kr. Betales ved ankomst. 
Sted: Mellerup Forsamlingshus, Støvringgårdvej 44, Mellerup, 8930 Randers NØ. 
Tilmelding: Senest d. 20. oktober til egen præst. 

 
 

SKÆLD UD PÅ GUD 
Foredrag med Preben Kok, sygehuspræst ved Vejle sygehus 

Tirsdag d. 26 november kl. 19.30 i Balle Forsamlingshus 
”Alting kan blive bedre”, siger man med største selvfølgelighed. Men 
det er ikke rigtigt. Meget kan blive bedre – men det er ikke alting, 
der kan blive bedre. Når sætningen så ikke blot afvises, er det fordi 
den indeholder en tankegang, som er blevet moderne. Vi vil gerne 
lade som om, vi har magten over tingene og kan kontrollere dem. 
Preben Kok vil imidlertid pege på, at når vi fastholder, at vi er Guds 
børn, der har barneret i forhold til vores far i himlen, så sættes der 
naturlige grænse for, hvor meget, der kan forlanges af os.  I gamle 
dage blev denne grænse f. eks. tydeliggjort med ordene: ”Og når 
min sjæl blev af sin grublen træt, den hviled’ sig ved Fader vor at 
bede”.  
Når vi kan lægge det i Guds hånd, som vi ikke selv kan magte, har vi 

den bedste medicin mod stress og udbrændthed.          -AKM 
 



TAKSTER FOR GRAVFONDE 
gældende fra 1. juli 2013 

  
 

 Vedligehold Gran- 
dækning 

Blomster 
og kranse 

I alt 

 1 år 700 kr. 350 kr. 248 kr. 1.298 kr. 

5 år 3.060 kr. 1575 kr. 1.116 kr. 5.751 kr. 

10 år 5.950 kr. 2975 kr. 2.108 kr. 11.033 kr. 

20 år 11.900 kr. 5600 kr. 4.216 kr.  21.716 kr. 

25 år 14.960 kr. 7175 kr. 5.208 kr. 27.343 kr. 

30 år 17.680 kr. 8400 kr. 5.952 kr. 32.032 kr. 

Urnegravsted 10 år 3.050 kr. 1.550 kr.  4.600 kr. 

 
Ydelser for ikke-medlemmer. 

Køb af gravsted……………………………………………….......................... 
Køb af urnegravsted………………………………………........................... 

4.000 kr. 
2.000 kr. 

Når eksisterende familiegravsted benyttes, betales ikke for gravsted, men 
for brug af kirken betales 2.000 kr.  

 

Takster i øvrigt for ikke-medlemmer:                                        

Kirkelige handlinger (vielse, bisættelse)..................................... 
Konfirmationsforberedelse…………………………............................. 
Minikonfirmationsforberedelse……………………............................ 

3.000 kr. 
1.500 kr. 

200 kr. 

 
 

Graver Henrik Fogh Jensen kan altid træffes på tlf. 5043 0747. 
Hvis I ønsker et møde med Henrik, kan det ske  
mandag 8.00 - 15.00 samt  fredag 8.00 - 15.00, hvor han arbejder på kirkegården. 

     -EP  

 

Ny postkasse på graverhuset er KUN til post til 
graveren. Det er f.eks. praktisk, at Dorte fra 
Bredsten kan aflevere begravelsespapirerne 
direkte til graveren og ikke til præsten.  
Den i indkørslen er vores private postkasse samt 
valgmenighedens postkasse. Det er kun den 
Postdanmark bruger.                      -MLM  



GUDSTJENESTELISTE 
 
 

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  

6 okt 10.00 19. s. e. trinitatis AKM Høstgudstjeneste 

13 okt 10.00 20. s. e. trinitatis AKM  

20 okt  21. s. e. trinitatis ingen  

27 okt 19.00 22. s. e. trinitatis AKM Efter gudstjenesten vil der være kaffe og 
fællessang i kirken v/ Anne Markussen 

3 nov 10.00 23. s. e. trinitatis DT Allehelgen 

10 nov  24. s. e. trinitatis ingen  

17 nov 10.00 25. s. e. trinitatis AKM  

24 nov 10.00 26. s. e. trinitatis AKM  

1 dec 14.00 1. s. i advent DT Friskolen deltager 

8 dec 10.00 2. s. i advent AKM (Koncert kl. 16.00) 

15 dec 10.00 3. s. i advent AKM  

22 dec  4. s. i advent ingen  

24 dec 15.00 Juleaftensdag AKM  

25 dec 10.00 Juledag AKM  

26 dec  2. juledag ingen  

29 dec  Julesøndag ingen  

AKM = Anne Kjærsgaard Markussen . HFB = Hans F. Beck. DT = Doris Tiedeman.  
Ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
 
 
 

AKTIVITETER 
Lørdag 2. nov. kl. 9-15: Kirkehøjskole i Mellerup. Se omtale. 
Tirsdag d. 26/11 kl. 19.30 : Foredrag med sygehuspræst Preben Kok. Se omtale. 
Søndag d. 8/12 kl. 16.00: Julekoncert. Se omtale. 
Januar 2014: Lise Trap: Hjertebånd 

 

 

HØSTGUDSTJENESTEN d. 6. okt. kl. 10.00 

 Konfirmanderne deltager aktivt, bl.a. ved pyntningen.  

 

Vinduerne pyntes af konfirmanderne med blomster, frugt 
og grøntsager. Efter gudstjenesten samles vi omkring 

kaffe og brød, der bliver stillet frem i kirken.   -EP   

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


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 

Hverdage i lige uger: træffes kun pr. telefon. 
Viderestillet hovednr.: 7588 1050 eller priv. 3190 5585  

anne.markussen@gmail.com 
www.balle-valgmenighed.dk 

 

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, sushen@sol.dk  
Tlf. 5043 0747. Træffes på kirkegården 
mandag + fredag kl. 08-00 - 15.00. 

 

Kirkebladsudvalg 
Anne K. Markussen – ansvarshavende 
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 

 

JULEKONCERT d. 8. december kl. 16.00 
 

'Et julebud' er en udadvendt koncert med kendte og 
ukendte Christmas carols fra forskellige steder i 

verden. 
 

Musikken veksler fra smukke lyriske ballader til et 
swingende udtryk. 

 

En julekoncert fuld af overraskelser, stemning og 
intensitet, der henvender sig til folk i alle aldre. 

 

Musikerne er en kvartet bestående af nogle af  
Århus´ mest fremtrædende musikere.      -EP 

 

Entré 100 kr. 
 

 
 

Siden sidst 
Begravelse d. 14. juni: 
Marie Elisabeth Kristensen (28/09 1941 - 9/6 2013) 
Dåb d. 30. juni: 
Ludvig Møller Hjermitslev (født 1/5 2013) 
 

 

Deadline stof/idéer til næste blad  
aftales med Anne Markussen senest 1. nov. 2013. 
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