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Min yndlingssalme
- eller de salmer og sange jeg holder mest af, er et produkt af mine medmenneskers påvirkning
fra barneårene til i dag. Først mine forældre, særlig min mor. Hun var alene med os børn (far var
med i krigen). Mors følelser kom tit til udtryk om aftenen, når vi skulle i seng. Hun savnede sin
mand.
”Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje,
det sande fra dets skin,
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt enfoldigt sind!
(Matthias Claudius)
Minderne dukker frem fra ungdomstiden med gymnastikopvisninger og sammenholdet i
sangkoret, hvor vi lærte om troskab og skamfølelse.
”Vi er alle sønderjyder, i en skæbnetime står
for vi ved, at det betyder troskab mod vor far og mor;
det betyder alt for ham,
at vi nævnes ej med skam;
det betyder alt for hende,
at vi vejen hjem kan finde.”
En sang eller salme ændrede sig med tiden og med udviklingen. Kravene blev større og større.
Jeg påtog mig lederskikkelse inden for badminton, håndbold, gymnastik og folkedans, samtidig
med, at jeg blev uddannet automekaniker. Dagligt værkstedsarbejde, og så om aftenen og i
weekenderne frivilligt foreningsarbejde i rigt mål. Vi fik et godt og solidt fællesskab bygget op
netop ved sangens og salmens ord. Når vi ikke kunne finde de rigtige ord, brugte vi bl.a.
Grundtvigs ord.
”Ja, tal nu sandt om småt og stort
og jævnt om alt det høje!
Thi godt er alt, hvad Gud har gjort,
og klart er barnets øje.”
Og nu, her i vores sidste stund, er vi så heldige, at vi har fået lov til at opleve en rig
pensionisttilværelse sammen med vore børn og børnebørn.
Til slut igen et par linier fra en af Grundvigs dejlige salmer.
”Mens graven kastes, vuggen gynger,
og liv udsletter dødens spor,
så immer sig igen forynger
hver ædel slægt i syd og nord,
og mindet, som Guds miskundhed
forplanter sig i tusind led”.

Max Kramer

Præsten går på orlov
Godt et år er gået, siden jeg blev indsat som præst for Balle Valgmenighed d. 5.
februar 2012. Og sikke et år, det har været for mig og min familie! Jeg vil gerne sige jer
alle sammen en stor og varm tak for den måde, I har modtaget os alle 5 på, så vi meget
hurtigt – ja, faktisk fra dag 1 – har følt os hjemme her i Balle og i valgmenigheden. Tak
for jeres medleven og opbakning – og for at bære over med mine fejl og mangler (dem
kommer der sikkert flere af!).
Jeg sætter dagligt pris på at få lov at være præst her i Balle for alle jer engagerede
og positive mennesker, der ikke er bange for at give noget af jer selv til
valgmenighedens fortsatte liv og vækst. Desuden er det uvurderligt at have en god,
hårdtarbejdende og altid positiv bestyrelse bag sig. Tak for det!
Lige om lidt – d. 1. april – går jeg så på barselsorlov i ti måneder. Det betyder dog på
ingen måde, at ”jeg går under jorden” – og I er alle meget velkomne til at kigge forbi
præstegården, hvis I får tid og lyst.
Tak for det første år! Og på gensyn d. 1. februar 2014.
-MLM

Filmaften – omtale
Mandag den 28. januar mødte over 40 personer op for at se filmen ”Hvidstengruppen”. Da så
mange havde meldt sig, blev arrangementet forlagt til Friskolens 7. klasseværelse. Dér var også
de nødvendige tekniske faciliteter, så filmen kunne ses på en stor skærm.
Efter at have sunget ”En lærke letted –” var Gudrun Justesen blevet bedt om at fortælle om,
hvad hun huskede fra besættelsestiden i København. Det var en spændende beretning om en
12-14-årig piges oplevelser. En uforglemmelig oplevelse var, at hun tilfældigvis befandt sig på
gaden, da Kong Christian faldt af hesten, og så blev sat til at holde hesten, mens der blev ydet
kongen førstehjælp.
Efter filmen, som der ikke er grund og plads til at referere, og som også burde være bekendt,
blev der drukket kaffe med velsmagende fastelavnsboller til, som nogle fra bestyrelsen havde
sørget for. Det gav anledning til at gå rundt og snakke med hinanden.
Derpå fik undertegnede lejlighed til at fortælle om hvidstenernes åndelige baggrund, idet de
havde en stærk grundtvigsk tradition at bygge på. Selv om filmen ikke lægger skjul på, at de var
kristne mennesker, så lader det sig des stærkere komme til udtryk i deres breve hjem fra
fængslerne. Ingen tvivl om, at det gav dem modet og styrken til deres frihedskamp – og til ikke at
bryde sammen under fangenskabet: de ville dø som mænd for deres konge og fædreland. Og dét
gjorde de otte, der blev henrettet i Ryvangen. Endnu mere betød deres kristne og nationale
baggrund for de seks, der kom i tyske tugthuse, og som måtte udstå ubeskrivelige lidelser inden,
de blev befriet af ”de hvide busser” i april 1945.
Derefter blev ordet givet frit, og mange supplerede med deres oplevelser fra
besættelsestiden. - Vi var jo kun børn den gang!
En rigtig god aften blev det, som vi kan takke Maria for initiativet til!
HFB
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NYT fra BESTYRELSEN
Vi arbejder lige nu på at finde en god afløser for Maria under hendes barselsorlov.
Barselsvikaren ansættes fra d. 1. april 2013 til d. 1. februar 2014.
Der har fra flere sider været ytret ønske om at udskifte den eksisterende altertavle. Vi
har besluttet at kontakte Akademirådet i København, som er statens øverste rådgiver i
kunstneriske og æstetiske spørgsmål. Rådet vejleder og udtaler sig om eks.
udsmykninger i det offentlige rum. Akademirådet har modtaget en beskrivelse af
kirken samt en række billeder. De vil efter et møde sende konsulenter ud for at se på
kirken og for at tale med bestyrelsen. Der kan være mange holdninger til, hvordan en
altertavle skal være, men nu får vi taget hul på opgaven, og der vil naturligvis under
vejs være mulighed for at fremkomme med sin holdning, ligesom vi her i bladet vil
orientere.
Det næste bliver, at vi skal søge fonde til finansiering af projektet.
Kirkebygningen trænger til at blive renoveret. Murværket mod nord smuldrer, og der
skal udskiftes fuger og mursten. Et murermesterfirma med speciale i kirkebygninger er
kontaktet, og vi afventer pris. Til denne renovering må vi også søge fonde for at få
økonomien til at hænge sammen.
Vi har bestilt en ny granittrappe til hovedindgangen. Trappen bliver sat op, når vejret
tillader det.
Vi håber at se mange af jer til vores generalforsamling d. 10. marts. Det er her, I kan
få indflydelse på valgmenighedens drift og udvikling.
Else Sandahl Pedersen

Tågelund Koret
Søndag 3. marts 2013 kl. 19.00
Aftengudstjeneste med efterfølgende
kaffe og koncert
Gudstjenesten begynder kl. 19.00. Tågelund Koret synger præ- og postludiet.
Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken, og så er der koncert med Tågelund
Koret, krydret med fællessange. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Generalforsamling i forsamlingshuset
Søndag d. 10. marts kl. 10 – senest 15
Efter højmessen kl. 10.00 er der kaffe i forsamlingshuset og derefter generalforsamling. Vi slutter med frokost kl. ca. 13.00.
Punkter til dagsorden fremsendes til formand Else Sandahl Pedersen
senest 14 dage inden generalforsamlingen.
MØD OP OG HØR NÆRMERE OM, HVAD DER SKER I VALGMENIGHEDEN,
OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE!

Guder og grønne skove
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i forsamlingshuset
Et billedforedrag ved Vinni Bøgelund, cand. mag. i religionsvidenskab.
Om opfattelsen og brugen af nordisk mytologi i Danmark
gennem tiderne med særligt fokus på moderne asatro; en
moderne gentolkning af troen på og dyrkelsen af naturen, de
nordiske guder, gudinder og væsener. Vinni Bøgelund har
som en af de få fået lov til at overvære udøvelsen af de
asatroendes ritualer, f.eks. blot. Der vises billeder og
videosekvenser af dette i foredraget.
Entré kr. 50 (Egtved Kulturuge).

I Captain Cooks kølvand
Torsdag d. 4. april kl. 19.30
Lars ”Charlie” Mortensen fra Jelling Musikfestival gjorde i
2011, efter mange års planlægning, sin drøm til virkelighed –
at sejle langs den australske østkyst langs Great Barrier Reef i
Captain Cooks kølvand. Det blev en spændende tur fyldt med
indtryk, historier, møde med andre langturssejlere, sejlads i
øde områder, i tidevand, mellem koralrev og ikke mindst
øjeblikke, der for altid vil være på nethinden og i hjertet.
”Charlie” fortæller og viser billeder og film fra den 5 måneder lange sejlads i den 43
fod store sejlbåd ORBIT.
Entré kr. 75 - I samarbejde med Forsamlingshuset.

STIFTELSESFEST
Den 26. april fejrer vi traditionen tro Balle Valgmenigheds stiftelsesfest.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 19.00 i kirken ved cand.theol. Louise Højlund.
Efterfølgende går vi over i forsamlingshuset og får kaffe. Her vil Louise Højlund holde
følgende foredrag for os:

Blæs på ordet!
Hvad skal give sprog til den verden vi lever i? Hvilke ord kan vi bruge når vi taler om
tro? Når vi ber og når vi synger? Er nogle af kristendommens ord døde eller
hensygnende? Skal "nåde" ud når det ikke mere kan googles?
Eller kan vi sætte ordene sammen på en ny måde - og tilføje nye - så fortællingen
fortsat kan blæse lidt ånd i os?
Et foredrag om ord, sprog og fortælling og også et forsøg på at nærme sig en
definition på det grundtvigske.

VEL MØDT !
NB Der er ikke tale om en egentlig bededagsgudstjeneste.

UDFLUGT
Søndag d. 26. maj kører vi efter gudstjenesten med
bus til Lemvig. På Museet for Religiøs Kunst skal vi
se udstillingen ”Giv os i dag… Når kunsten går i
kirke”. Udstillingen viser et bredt udsnit af skitsemateriale til de mest banebrydende danske kirkeudsmykninger fra 1950´erne til i dag. Værker af
blandt andre Carl Henning Pedersen, Per Kirkeby, Bjørn Nørgård, Peter Brandes m.fl.
Vi kører fra Balle kl. 11.00. I skal selv sørge for madpakke. Bestyrelsen har
drikkevarer, kaffe og kage med. Samlet pris oplyses senere.
Læs evt. mere på www.mfrk.dk.
Else Sandahl Pedersen

www.balle-valgmenighed.dk
Da abonnementet på den gamle hjemmeside udløb, benyttede Maria Møller lejligheden
til – sammen med sin svoger Thomas Hjermitslev – at kreere et nyt site, som bl.a.
muliggør en løbende opdatering af tekster og fotos. Det er blevet til en flot
hjemmeside, som er nem at finde rundt i. Hen ad vejen vil der komme flere billeder og
oplysninger om stort og småt. Velkommen på hjemmesiden. Tag den under lup og
fortæl, hvis du har en god idé.
Den nye side overflødiggør dog næppe vores mailliste. Husk at meddele adresseforandring – der kommer desværre et stigende antal mails retur!
KJ
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AKTIVITETER
Søndag 3/3: Koncert med Tågelund Koret – se omtale
Søndag 10/3 kl. ca. 11: Generalforsamling – se omtale
Torsdag 21/3 kl. 19.30: Guder og grønne skove – se omtale
Torsdag 4/4 kl. 19.30: Foredrag Lars Charlie Mortensen – se omtale
Søndag 26/5 kl. ca. 11.00: Udflugt til Lemvig – se omtale
Lørdag-søndag 8-9/6: Årsmøde, Vartov
Søndag 25/8 Sommermøde i Balle.

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
Se evt. hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk
eller dagspressen.

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

Ruth Svane Nielsen, næstformand
Nørremarksvej 11, 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

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

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

Medlemsbidrag 2013
Med dette blad sendes girokort ud igen til betaling af
medlemsbidrag 2013. Betaling med 1. halvdel 1. april,
og 2. halvdel 1. oktober.
Bidraget er 2 % af skattepligtig indkomst, dog
minimum 2 x 500 kr., som
kan trækkes fra i skat på
selvangivelsen. Husk at se
efter på årsopgørelsen, at
der står 0 % i kirkeskat og få
medlemsbidraget
påført
selvangivelsen. Hvis du/I er i tvivl, så ring til
kassereren eller SKAT. Man begynder at betale
medlems-bidrag året efter, man er fyldt 20 år. Er der
nogle, som har problemer med betalingen eller
betalingsdatoer, så kontakt kassereren.
Husk også at frivillige bidrag kan trækkes fra i skat,
dog max. 14.500 kr.

Organist
Karin Jürgensen.

Kasserer, Ingvardt Johansen, 40152202

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
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

Siden sidst
Bisættelse d. 23. januar:
Ejner Angaard Madsen (29.07.1919 - 17.01.2013)
Dåb d. 24. februar: Christoffer Halberg Jensen

Deadline for indlevering af
idéer til næste blad
aftales med Maria Møllers vikar
senest 1. maj 2013.

