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”MIN YNDLINGSSALME” 
 Balle Valgmenigheds kirkeblad er ikke kun præstens og bladudvalgets, men hele 
menighedens blad. Derfor introducerer vi i dette nummer en ny serie, som skrives på skift 
af nogle af valgmenighedens medlemmer. Den hedder ”Min yndlingssalme”; en titel, der 
vel nærmest siger sig selv: Her fortælles om, hvilken salme, man holder særligt meget af 
og hvorfor lige den betyder noget ganske specielt. Inga og Hans Rolskov indleder serien, 
og du kan læse om deres yndlingssalme nedenfor.  
 Er du interesseret i at bidrage, er du velkommen til at rette henvendelse til en fra 
bladudvalget. 

 
 

MIN YNDLINGSSALME 
Eller den salme, jeg holder mest af, ja – det kan man da nok skrive lidt om, men det er 
faktisk svært. 
 Igennem et langt liv med morgensang i skolen hver morgen og mange år som 
kirkesanger kender man rigtig mange gode salmer – og hvad skal man så vælge at skrive 
lidt om, og hvorfor? 

En salme, som vi begge to holder meget af 
og har minder fra, er Grundtvigs Denne er 
dagen, som Herren har gjort, med melodi af 
Melchior Vulpius fra 1609. Når vi er med til at 
synge den, er vore tanker altid hos den gamle 
frimenighedspræst Marius Olsen, som fra 1922 
til 1955 var præst ved Bovlund Frimenighed. Jeg 
gik til præst og blev konfirmeret af Marius 
Olsen. 
       Marius Olsen var enkemand og havde ikke 
nær familie, hans store interesse var ung-
dommen. Han holdt forbindelse med sine 
konfirmander, skrev lange julebreve til dem og 

rejste på besøg rundt i landet. Vi husker hans besøg – han var hos os nogle dage i 
Hinnum i 1950’erne. Da må vi have sunget Denne er dagen, for stadigvæk tænker vi på 
Marius Olsen, når vi synger denne salme, som er tænkt som en søndagssalme. Vi er 
begge opvokset på landet med arbejde i hverdagene og kun det allernødvendigste skulle 
gøres om søndagen. 
 Minderne om de tider og om vor gamle præst Marius Olsen gør, at vi vælger 
denne salme. 

Inga og Hans Rolskov 

 
 
Søndag d. 16. december kl. 19.00: Julekoncert i kirken med 
NAURA, et rytmisk vokalensemble fra Aarhus, bestående af 
20 dygtige, engagerede sangere. Koret synger 6-stemmige, 
rytmiske a capella arrangementer. Entré: 100 kr. Se 
nærmere omtale i næste kirkeblad. 



FAMILIEGUDSTJENESTE  
med  FÆLLESSPISNING 

      Torsdag d. 11. oktober afslutter mini-
konfirmanderne deres forløb med en 
familiegudstjeneste i kirken kl. 17.00 med 
efterfølgende fællesspisning i forsamlings-
huset. Alle børn, forældre og bedste-

forældre er meget velkomne til at deltage i begge dele. Ved familiegudstjenesten i 
foråret var vi ca. 100. Af hensyn til køkkenet er tilmelding derfor nødvendig til mig senest 
d. 4. okt. Spisningen koster 50 kr. for voksne og er gratis for børn.       -MLM 

 
 FFF – Fælles Familie Fredag 

3F handler om andet og mere end blokaden af 
Vejlegården. Hvis du vil være med til at bestemme 
hvad, så skynd dig at tilmelde dig og din familie – for 
vi begynder nu på fredag d. 7. september kl. 17.00. 
Tanken er, at familier med børn i alle aldre mødes i 
præstegården en fredag i hver måned for at spise, 
lege, sludre og bare være sammen. Mens nogle 
tilbereder et børnevenligt måltid, laver andre 
aktiviteter indendørs eller udendørs med børnene, evt. aldersopdelt, hvis nødvendigt. Så 
spiser vi sammen og hjælpes med oprydningen, og for de, der har små børn, vil man 
kunne komme af sted igen senest ved 20-tiden. Man er også meget velkommen til at 
blive og hænge ud lidt længere, hvis man har tid og lyst. 
 Vi er fælles om både udgifter, tilberedning og oprydning. 

Hans Henrik og jeg håber, at mange får lyst til at være med. Tilmelding nødvendig til 
mig snarest pr. mail eller telefon. 

Den første gang aftaler vi desuden, hvilke kommende fredage, vi vil mødes. Tidligere 
udmeldte datoer kolliderer med andre aktiviteter i byen, så dem bedes I se bort fra. 
Vi glæder os til at være sammen med jer!          Hans Henrik & MLM 

 

Velkommen til vores nye graver  
Henrik Fogh Jensen 

Henrik er 36 år og bosat i Balle. Han er uddannet 
snedker, men har i sommer fået en deltidsstilling som 
graver ved Ødsted kirke, hvilket fint kan kombineres 
med stillingen i Balle. 
Vi har ansat Henrik på 22 timer. 
Vi ser frem til et positivt samarbejde. Vi håber på 
forståelse for, at der kan være småting, som Henrik 
endnu ikke ved, men vi må være åbne og sige, hvad vi 
gerne vil have Henriks hjælp til - så vil meget kunne lade 
sig gøre.  Else Pedersen 

 



VALGMENIGHEDENS SOMMERUDFLUGT 
Ind under aften torsdag den 14. juni kørte Ole Olesen 40 personer til Askov og 
Skibelund. De, som valgte førstesalen, fik et flot udsyn over det kuperede 
morænelandskab. Dog måtte vi erfare, at fællessang i to etager ikke kan hænge 
sammen! 
 Ved Askov kirke blev vi modtaget af fhv. frimenighedspræst, provst Hasse 
Jørgensen. Med veneration fortalte han om stedet. Kirken er bygget i tæt tilknyttening 
til Højskolen, som blev oprettet i 1865 af lærere fra Rødding, som var blevet ”husvilde” 
efter nederlaget i 1864. På det samme grundtvigske grundlag blev undervisningen 
fortsat med forkyndelse af Gudsordet for elever og lærere af skiftende teologer; men 
man savnede et kirkehus at samles i – ikke mindst til dåb og nadver.  
 I 1899 kneb det for de gamle lærere at ”pendle” rundt til omegnens grundtvigske 
præster, og man enedes om at begynde for sig selv! I august nedlagdes grundstenen til 
kirken med Axel Helweg som deres præst. ”Menigheden var vokset frem med livets 
ret!” 
 Spøgende kaldte man det for ”Askov sogn”, idet de fleste boede tæt omkring 
kirken, som ligger tæt op ad højskolen, og det blev hurtigt selvfølgeligt for dem, der 
boede i Askov, at høre til valgmenigheden. 1986 opløste valgmenigheden sig selv, og 
kirken blev gjort til sognekirke i et selvstændige sogn udskilt fra Vejen – kun det 
økonomiske grundlag blev ændret! 
 Hasse Jørgensen fortalte engageret om, hvordan livet omkring kirken stadig er 
præget af den gamle ånd, hvor sammenhold og frivillighed er omdrejningspunktet - 
genkendeligt fra vor egen sammenhæng. Tankevækkende, at dette slår igennem, selv 
om det bliver til en sognemenighed, der omfatter alle folkekirkemedlemmer! 
 Efter en tur på kirkegården, hvor mange af de betydningsfulde højskolefolk og 
præster hviler, kørte vi den korte vej til Skibelund Krat.  

På skrænten af Kongeådalen ligger dette historiske mødested med plads til 4000 
deltagere – med udsyn ned over ”det (dengang) tabte land”. Stedet betød meget i 
tiden før og omkring genforeningen i 1920. Mindeparken (”et mindealbum i sten”) 
ligger lige ovenfor Skibelund Efterskole, som også er oprettet efter 1864 for at støtte 
kampen for at bevare danskheden og håbet om en genforening med ”det gamle land”. 

 Hans Henrik viste os kyndigt rundt i 
dette ”mindealbum i sten” over nationale 
kæmper og  foregangsmænd. Han fortalte 
om deres indsats for at styrke det danske 
sindelag syd som nord for kongeågrænsen. 
Vi sluttede den historiske vandring ved de to 
imponerende nationale skulpturer 
”Modersmålet” og ”Magnusstenen”.  
 Efter et gigantisk kaffebord og  en 
rundtur ned i det sønderjyske vendte vi 
hjemad.  

Udflugten var på mesterlig vis tilrettelagt af Hans Henrik Hjermitslev (vores 
”præstemand”).  -HFB

                    
 



Studiekredse og foredrag:  

”DET GRUNDTVIGSKE – HVAD ER DET EGENTLIG?” 
 

 

Onsdag d. 3. oktober 2012 kl. 19.30: ”Grundtvigsk identitet”. Mange, der vil betegne sig selv som 
grundtvigske, har samtidig svært ved klart at fortælle, hvad de egentlig mener med betegnelsen. Ofte 
bliver det måske mest til en opremsning af alt det, man ikke er, eller sammenfattet i mere eller mindre 
luftige begreber som ”folkelig”, ”sangglad” og ”pragmatisk”. I den første studiekreds vil vi med 
udgangspunkt i et par tekster om det grundtvigske tale om, hvad det betyder for os – både personligt 
og som valgmenighed – at vi er grundtvigske, og hvorfor vi mener det er vigtigt.  
 

Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 19.30: ”Det grundtvigske frihedsbegreb og menneskesyn – politisk, 
kirkeligt og folkeligt”. Grundtvigs tanker om frihed for Loke såvel som for Thor, og hans menneskesyn, 
der er sat på kortformel i sætningen ”Menneske først, kristen så” har betydning ud i alle afkroge af det 
levede menneskeliv. Vi diskuterer ud fra et par tekster, og taler videre om betydningen af det 
grundtvigske i dag.      -MLM 

Onsdag d. 14. november kl. 19.30 foredrag ved Ulrik 
Overgaard, ph.d. og sognepræst i Skibet: Tungen gløder! 
Vi er mange, der holder af at synge Grundtvigs salmer i og 
uden for kirken. Men forstår vi dem til bunds? Grundtvigs 
poesi er ofte små sindrige ordspil, som kombinerer det 
jordnære, det dogmatiske og det poetiske på en forunderlig 
vis, men som de færreste forstår detaljerne i. Foredraget vil 
kombinere fælles salmesang, foredrag og et par anekdoter 
med studier af fire af N.F.S. Grundtvigs største salmer: Tag det 
sorte Kors fra Graven, Alle mine Kilder, Øine, I var lykkelige og 
I al sin Glands nu stråler Solen. Vel mødt!   -UO 

 

NB Både studiekredse og foredrag finder sted i præstegården. Tilmelding til studiekredsene 
til mig er nødvendig senest en uge i forvejen af hensyn til kopiering og uddeling af tekster.  
 

Graveren takker for tiden ved Balle Valgmenighed. 
Det har været hyggeligt med alle de små snakke og forklaringer på de forskellige 

personers indbyrdes tilhørsforhold. 
En speciel tak til dem, der har givet undertegnede en hjælpende hånd med ukrudt, 
rivning m.m. på gravstederne. Især i de perioder, hvor jeg har haft meget at se til. 

Håber Henrik, min afløser (- og min lillebror) må få den samme hjælpsomme 
behandling. Venlig hilsen, fhv. graver Margrethe Fogh Kristensen 

 

Praktiske informationer:  
Grøn affaldsspand er til ”grønt” affald som: Visne buketter, ukrudt, småt grønt afklip. 
Sort affaldsstativ er til ”sort” affald som: Plastik, papir, oasis, urtepotter, kranse (da de 
er fyldt med metal og plastiktråd) 
Alt glas (vaser, rødbede-, champignonglas) fjernes af hensyn til graverens fingre.  
De grønne ”kræmmerhusvaser” ved vandhanen er til fri afbenyttelse. 
Stor grøn affaldssortering, ved depoterne nede bagved: 
  - Gran, grene, buske og træer stables i en brændbar stak. 
  - Stikkende grene, f.eks. rosen afklip, kristtorn, mahonia m.m. lægges i en bunke for sig. 
  - Affald der indeholder meget jord lægges i kompostérbart hjørne.            -MFK 
 
 



”TRO OG …” Kirkehøjskole for de fem østjyske valgmenigheder 
Lørdag d. 3. november 9.00 - 15.30 

  
 

- eller ”Kristendom og…” Kristen tro er ikke et reservat, men har altid også at gøre med 
verden og med de andre. Kirkehøjskolen byder på tre forskellige vinkler på temaet: Tro og 
kunst, tro og musik, tro og samfund.   
 
 

TRO OG BILLEDE v. provst Elof Westergaard (Silkeborg).  
Kristendom og kunst har siden begyndelsen haft med 
hinanden at gøre. Det at Guds søn blev menneske, at Ordet 
blev kød, har sammen med det gammeltestamentlige 
billedforbud præget det kristne billedsyn. Elof Westergaard vil 
belyse emnet kunst og kirke såvel historisk som aktuelt. 
TRO OG JAZZMUSIK v. sognepræst Palle Kongsgaard 
(Grundtvigs Kirke, København).  Skabelseslæren hævder, at 
der er indlagt en hellig orden og harmoni i verden. Som en 
komponist har Skaberen i tidernes morgenskrevet partituret 

til verdensmusikken og nu afspilles værket med Gud selv på 
dirigentpodiet. Problemet er det syndige menneske, der spiller 
falsk og nægter at følge dirigenten og derfor bestandigt må 
kaldes til orden. Men såvel videnskaben som vores erfaring 
viser, at det skabte liv også rummer brud, modsætninger og 
uforklarlige spring. I jazzen og moderne musik kan vi finde 
inspiration til at udtrykke en kristen dynamisk skabelsestro, 
der svarer til vores moderne livserfaringer, og her findes stof 
til en aktualisering af Grundtvigs tanker om skabelsen som et 
”Guddommeligt Experiment” og til forståelse af gudstjenesten 
som et levende kraftfelt. Foredraget ledsages af billeder og 
musikeksempler og bygger på erfaringer fra et studieophold i 

Saint Peter’s Church i New York. 
TRO OG SAMFUND v. frimenighedspræst i Morsø Frimenighed, 
ph.d.-studerende Hanne Dahl. Troen udfordres konstant, det er 
dens grundvilkår. Det er det eksistentielle vilkår ved at være 
menneske. Men troen udfordres også af udefrakommende 
faktorer: Globalisering, sekularisering og det at nogen lægger 
troen til grund for noget vi ikke synes om, er alle sammen 
faktorer, der udfordrer vores tro. Jeg vil i mit foredrag prøve at 
se på hvordan samfundet og vores syn på hinanden påvirkes i 
henholdsvis negativ og positiv retning at TRO. Hvad betyder tro 
for menneskesyn, politik og vores holdning til samfundet? 

 

PRIS: 200 kr. (betales ved ankomst). Prisen inkluderer de tre foredrag samt formiddags-
kaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer kan købes. 
STED: Bering Valgmenigheds Forsamlingshus, Torshøjvænget 174, Bering, 8361 Hasselager 
TILMELDING til Maria Møller senest d. 25. oktober.  
 



GUDSTJENESTELISTE 
2 sept 10.00 13. s. e. Trinitatis MLM  

9 sept 19.00 14. s. e. Trinitatis MLM  

16 sept 10.00 15. s. e. Trinitatis MLM  

20 sept 17.00  MLM Fyraftenssang 

23 sept   ingen  

30 sept 10.00 17. s. e. Trinitatis DT  

7 okt 10.00 18. s. e. Trinitatis MLM Høstgudstjeneste 

11 okt 17.00  MLM Familiegudstjeneste – se omtale 

14 okt 10.00 19. s. e. Trinitatis MLM  

21 okt   ingen  

28 okt 10.00 21. s. e. Trinitatis MLM  

4 nov 10.00 22. s. e. Trinitatis MLM  

11 nov   ingen  

18 nov 19.00 24. s. e. Trinitatis MLM  

25 nov 10.00 Si. S. e. Trinitatis MLM  

2 dec 14.00 1. s. I advent MLM Friskolen medvirker – se omtale 

9 dec 10.00 2. s. i advent MLM  

16 dec 10.00 3. s. i advent MLM  

23 dec   ingen  

24 dec 15.00 4. s. i advent MLM  

25 dec 10.00 Juledag MLM  

26 dec   ingen  

1 jan 16.00 Nytårsdag MLM  

MLM: Maria L. O. Møller. DT: Doris Tiedemann 
Ændringer annonceres i ugeaviserne og mailes til de medlemmer, der har oplyst deres e-mail.  
 

AKTIVITETER 
Fredag d. 7. september kl. 17.00 – ca. 20.00: Fælles Familie Fredag 
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.30: Studiekreds (Grundtvig) 
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30: Studiekreds (Grundtvig) 
Lørdag d. 3. november kl. 9.30 - 15.30: Kirkehøjskole i Bering 
Onsdag d. 14. november kl. 19.30: Foredrag (Grundtvig) ved Ulrik Overgaard, Skibet kirke 
Onsdag d. 12. december kl. 19.30: Julemøde i præstegården 
Søndag d. 16. december kl. 19.00: Koncert med NAURA-koret 

 

ADVENTSGUDSTJENESTE 
Den 2. december i år er det første søndag i advent, og derfor holder 
vi adventsgudstjeneste i Balle Valgmenigheds Kirke kl. 14.00. Børn 
fra friskolen medvirker ved gudstjenesten, der afsluttes med, at vi 
tænder juletræet ude foran kirken. Derefter byder friskolen på 
æbleskiver, kaffe og saft. De, der har lyst, kan efterfølgende gå i 
samlet flok ned til torvet ved Brugsen, hvor der er juletræstænding 
kl. 16.30.              -MLM 



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

 

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 

 

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

Siden sidst 

Begravelser:  
Birgit Kok Rasmussen (19.01.1968 – 20.06.2012) 
Anne Marie Poulsen   (29.07.1911 – 03.07.2012) 

Steffen Jensen               (29.01.1924 - 22.08.2012) 

 
 

Forklarende tekst til forsidebilledet 
Dette blads forside viser kirkeårets inddeling i farver. Vi 
er nu i trinitatistiden, hvis farve er grøn. ”Trinitatis” er 
genitiv eller ejefaldsform af ”Trinitas”, som betyder 
trehed, treenighed eller trefoldighed. Ordet henviser til 
de tre personer i Guds væsen: Faderen, Sønnen og 
Helligånden. Kirkens trinitatistid begynder første søndag 
efter pinse og indleder den del af kirkeåret, hvor der 
ingen højtider er. Trinitatistiden kan derfor også kaldes 
for kirkens hverdag. Den varer lige indtil første søndag i 
advent, hvor det nye kirkeår begynder. Den eneste 
undtagelse fra trinitatissøndagene er Allehelgen søndag, 
som er den sidste rest af de mange helgenfester, som 
kirken fejrede i trinitatistiden i middelalderen. Den er 
placeret på den første søndag i november. 
Trinitatistidens temaer og evangelietekster handler 
særligt om Jesu barndom og opvækst, om hans lignelser 
og undere og om det at vokse i troen. -MLM 
 
 

NYT TRYK 
Som I forhåbentlig har opdaget, har kirkebladet fået 
et løft, idet det nu trykkes hos Give Grafik. Det 
betyder, at det fremover sendes ud til alle 
medlemmer. Vi vil dog stadig sende bladet ud pr. mail 
til dem, der står på vores mailliste.  
NB vedr. jeres e-mailadresser:  
Pga. computernedbrud indeholder vores rekon-
struerede adresseliste måske ikke længere din 
adresse. Hvis du ikke har modtaget mail vedr. 
samkørsel til Mellerup, må du gerne maile din adresse 
til mig igen. Beklager ulejligheden.                              -KJ 

 
 
 

Deadline for indlevering af 
stof/idéer til næste blad  
aftales med Maria Møller  
senest 1. november 2012. 
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