BALLE VALGMENIGHED
Kirkeblad december 2013 - februar 2014

JULEKONCERT

JULEMØDE

d. 8/12 kl. 16.00

d. 4/12 kl. 19.30
Min yndlingssalme (Et barn er født) • Julemøde v. Dorte V. Paulsen •
Katten af tønden • Nyt fra bestyrelsen (renovering, mini-konf., 1. s. i
advent) • Friskolemuseet • Filmaften (Jagten) • Kontingent •
Konfirmandudflugt • Foredrag: Hjertebånd v. Lise Trap • Julekoncert

GUSTAVS YNDLINGSSALME
Et barn er født i Betlehem
Der findes mange smukke salmer, men der er specielt en salme, som vi synger
meget i vores lille familie. Vores yngste søn på to år har kastet sin kærlighed på ”Et
barn er født i Betlehem”. Selvom han kun er lidt over to år, så har han stort set hver
eneste aften i det sidste års tid insisteret på, at vi skal synge ”Et barn er født i
Betlehem”, eller ”Halleluja”, som han kalder den. Selv da han ikke kunne sige særligt
mange ord, så var det klart og tydeligt, når han sang ”Halleluja”.
I sommer var familien til sangaften på familiehøjskolen i Mellerup. Da alle
begyndte at synge de gode og smukke sange, der var ønsket, så sad vores lille purk på
knap to år og råbte ”Nej, Halleluja”. Han måtte nu nøjes med de andre menneskers
ønskede salmer og sange, for vi havde ikke været så forudseende at smide en
traditionel julesalme i ønskehatten en solrig og varm sommeraften i juli.
Nu er vi heldigvis ved at nå den højtid, hvor salmen hører til, og så håber vi, at vi
kan lære ham et par nye salmer og sange, som vi kan synge det næste års tid.
-Gustav og Henriette Houmann Lund

JULEMØDE i Balle præstegård
onsdag d. 4. december kl. 19.30
Sognepræst i Bredsten

Dorte Volck
Paulsen
fortæller
Kaffe og sang
Alle er velkomne

.

Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have..
Søndag d. 2. marts er der
Fastelavnsgudstjeneste i Balle Valgmenigheds Kirke kl. 14.00
Mini-konfirmanderne deltager, og vi glæder os til at se en masse udklædte
børn (og voksne, hvis de har lyst).
Efter gudstjenesten slår vi
katten af tønden, spiser
fastelavnsboller og leger
et par lege sammen i
forsamlingshuset.
Arrangementet henvender
sig til alle børn i alderen
0-10 år.
Arr. i samarbejde med Balle
Forsamlingshus.
Pris: 25 kr. pr. deltager.
Tilmelding til:
Maria L. O. Møller: maria.l.o.moeller@gmail.com / Tlf. 6170 4696

NYT FRA BESTYRELSEN
Vi har hen over efteråret arbejdet med planer for renovering af kirken.
Som tidligere nævnt påtænker vi at udskifte altertavlen, udskifte belysningen og
male panelerne.
Det handler om store udgifter, som vi må søge fonde om at betale. Vi har haft et
fondsudvalg bestående af Hans Henrik Hjermitslev, Olav Lund, Ingvardt Johansen og
undertegnede til at formulere og sende disse ansøgninger. Nu venter vi spændt på
tilbagemeldingerne, for ét er helt sikkert: modtager vi ingen penge, bliver vores planer
ikke til noget.
Det har været et spændende samarbejde, vi har haft med Akademirådet i
København. Rådet, som består af 12 medlemmer, har kikket på en række billeder, vi
har sendt til dem, samt sat sig meget ind i vores kirkes historie. Vi har fortalt dem om
vores menighed og vore stolte traditioner omkring kirken.
I oktober vendte de to repræsentanter for rådet, Lene Desmentik og Karen Exner,
tilbage med 5 forslag til kunstnere som kunne være en mulighed for os. De havde bedt
kunstnerne om at sende materialer i form af bøger og hæfter, så vi kunne se nogle af
de værker, de har lavet.
Vi oplevede det som en svær beslutning, men valgte 2 kunstnere ud, som vi gerne
vil tale med her i Balle i januar måned.
______

Som noget nyt involverede vi konfirmanderne i høstgudstjenesten.
Konfirmanderne pyntede vinduerne med smukke blomster, frugt og grøntsager. I
undervisningen havde eleverne sammen med Anne Marcussen hver skrevet en bøn,
som var ophængt i kirken. Efter gudstjenesten kunne vi i det dejligste solskinsvejr stå
udenfor, drikke kaffe og spise boller.
______

Den første søndag i advent bliver kirken fyldt med glade børn fra friskolen, som vil
synge en række julesange for os. Det er en god tradition, som børn og voksne holder
meget af. Efter gudstjenesten er vi alle velkomne til æbleskiver på Balle Fri- og
Efterskole.
Kl. 16.00 tændes juletræet ved Brugsen i Bredsten, så det kan vi også nå.
Glædelig jul og godt nytår.
Else Pedersen

TILLYKKE MED GENINDVIELSEN AF
BALLE FRISKOLEMUSEUM
Et museum er ikke blot gamle ting og sager – det er også
historie, og den bliver ikke mindre interessant, når man kan
indrette det i de oprindelige bygninger. Den 14. november
genindviedes Balle Friskolemuseum i den gamle friskole, efter at
museet en del år har været nødt til at være lukket ned. Mette Kramer

bød velkommen til de omkring 70 fremmødte i den gamle skolestue. Fremmødet
oversteg langt forventningerne og glædede naturligvis den lille fem-personers
selvbestaltede komité, som igennem et stykke tid har arbejdet på at få samling på
tingene. Mette fortalte levende om museets historie og om skolens udvikling fra dens
oprettelse i 1866. Balle Friskole var det første centrum for det grundtvigske liv i
Bredsten sogn. I
løbet af de følgende to årtier kom Forsamlingshuset,
Valgmenighedskirken, Brugsforeningen m.v. til.
Derfor fortæller museet ikke kun om
Friskolens historie men også kapitler af
bl.a. vores menigheds historie.
Efter Mettes engagerede redegørelse
blev der serveret æbleskiver og kaffe, mens
de besøgende kunne tage tingene i øjesyn – og
måske finde deres bedstemor eller oldefar på de gamle billeder.
Vil man vide mere om den spændende historie, kan man læse om den i Jensen
Sindings bog ”Åndeligt liv i Bredsten sogn” og i ”Balle Friskole 125 år”. Bøgerne kan
købes i museet, hvor der holdes åbent første torsdag i hver måned kl. 14 - 16.
-HFB
Se gerne mere på Balle-valgmenighed.dk

FILMAFTEN i Balle Vagmenighed
Mandag d. 17. februar 2014 kl. 18.30 på Balle Friskole
I år skal vi se Thomas
Vinterbergs danske drama
Jagten. Mads Mikkelsen
har hovedrollen – en rolle,
der gav ham prisen for
bedste mandlige hovedrolle på Filmfestivalen i
Cannes i 2012. Filmen
vandt desuden Nordisk
Råds Filmpris i oktober
2013.
I Jagten er 40-årige
Lucas omsider ved at få styr på sit liv efter
en skilsmisse, der har kostet meget på
den personlige front. Hans tætteste
venner bor kun et stenkast fra hans hus i
den lille provinsby, hvor han har fået
arbejde i den lokale børnehave, og der er
endda en ny kæreste i sigte.

Meget ser derfor endelig ud
til at gå Lucas' vej, men så
fortælles en løgn om ham i
børnehaven. En lille, tilfældig
løgn, der løber løbsk, og snart
ruller en massiv snebold af
hysteri gennem hele lokalsamfundet.
Filmen bringer store temaer
som løgn og sandhed, skyld og
uskyld, dom og tilgivelse i spil.
Efter filmen drikker vi kaffe
sammen og diskuterer den i fællesskab.
Kaffen koster 25 kr.
Tilmelding til Maria senest d. 9. februar.
Kom og se eller gense en stor dansk film i
godt selskab – og tag din nabo med!
-MLM

INFORMATION VEDR. BETALING
Tak for medlemsbidrag, der er indbetalt. Det er vigtigt, for at Valgmenigheden kan
betale lønninger og andre udgifter.
 Vi vil gerne informere om betaling, som er vedtaget i bestyrelsen.
 Ved ophør af medlemskab og ved dødsfald skal udsendte girokort betales.
 Udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar eller ved dødsfald.
 Der opkræves 2 % af den skattepligtige indkomst, også når man sidder i
uskiftet bo.
 Medlemsbidraget for 2013 beregnes af skattepligtig indkomst for 2011.
 Første medlemsbidrag opkræves året efter, man er fyldt 20 år.
 Når man er studerende, opkræves 2 x 500 kr. pr. år.
 Minimumsmedlemsbidrag er 2 x 500 kr. pr. år.
 Betaling til forfaldsdato.
Ved tvivlsspørgsmål vedr. betaling af kontingent kontakt da kassereren.
-Ingvardt Johansen
-Else Pedersen

KONFIRMANDUDFLUGT
Onsdag d. 6 nov. tog konfirmanderne fra
Balle Friskole, deres klasselærer og jeg på
en
heldagsudflugt
sammen
med
konfirmanderne fra Bredsten og deres
præst Dorte Volck Paulsen. Turen gik først
til Kolding, hvor vi begyndte dagen med
at se kirken i Nr.
Bjert, som er kendt
for sine fine glasmosaikker af Johan
Thomas Skovgaard.
Efter at have set
kunst i kristendommens tjeneste tog vi
videre til Kunstmuseet Trapholt for
at se en udstilling af
Marco Evaristti. Han
er mest kendt for et værk med nogle
guldfisk i en blender, men i mange af sine
værker forholder han sig meget kritisk til

bl.a. kristendommen. Det gør han på
meget provokerende vis, og vi så især på
værker, der handlede om krig og religion.
Så gik turen til Haderslev, hvor vi så
Domkirken, og efter en lille time på egen
hånd med tid til frokost gik vi op på
kasernen og hørte
om krig fra en helt
anden vinkel. For
her
mødte
vi
soldaten Breum,
der har været
udsendt til eks Jugoslavien
og
Afghanistan,
og
han fortalte om de
tanker han i den
forbindelse havde
gjort sig om liv om død. Vi havde en rigtig
god dag sammen med masser af
tankevækkende stof til videre diskussion.
- AKM
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1. s. i advent
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4. s. i advent
Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Julesøndag

DT Friskolen deltager
AKM (Koncert kl. 16.00)
AKM
AKM Gudstj. for børnehaven Solstrålen
AKM Gudstj. for Friskolen
ingen
AKM
AKM
ingen
ingen

Nytårsdag

AKM

H. 3 konger
1. s. e. h3k
2. s. e. h3k
3. s. e. h3k

ingen
AKM
AKM
AKM
MLM
MLM
ingen
MLM
MLM Mini-konfirmanderne medvirker ved
gudstjenesten. Bagefter slår vi katten
af tønden. I samarb. m. Forsaml.huset.
MLM
ingen
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?

4. s. e. h3k
5. s. e. h3k
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

Bagefter ønsker vi hinanden godt
nytår med kransekage og et lille glas.

AKM = Anne Kjærsgaard Markussen . MLM = Maria L. O. Møller (NB ferie uge 7).
HFB = Hans F. Beck. DT = Doris Tiedemann.
Ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.
* Sommertid

AKTIVITETER
Onsdag d. 4. december kl. 19.30: Julemøde i Balle præstegård. Se omtale.
Søndag d. 8. december kl. 16.00: Julekoncert 'Et julebud'. Se omtale i forrige blad.
Torsdag d. 9. januar 2014 kl. 19.30: Foredrag ved Lise Trap: 'Hjertebånd'. Se omtale.
Mandag d. 17. februar kl. 18.30: Filmaften. Se omtale.
Søndag d. 2. marts: Mini-konfirmanderne slår Katten af tønden. Se omtale.
Torsdag d. 20. marts: Åbent hus i Balle Valgmenighed. Omtales i marts-bladet.

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

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

HJERTEBÅND - foredrag v. Lise Trap
Torsdag d. 9. januar 2014 kl. 19.30 i forsamlinghuset

Sorg - den dybeste ære
glæden kan få
Gennem de senere år er der
kommet afgørende nye vinkler
på, hvordan sorg forstås.
Sognepræst Lise Trap udgav i
foråret 13 bogen ”Hjertebånd.
Om at leve med sine døde” . Tidligere har hun skrevet
”Sorg. Den dybeste ære glæden kan få”. Med
udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil Lise Trap
fortælle om sorg. Hvad ved vi i dag om, hvordan
mennesker lever med store sorger, hvorfor skal sorg
ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan
omgivelserne støtte den langsomme og svære proces,
det kan være at nå frem til at leve et godt liv med
mange glæder, samtidig med at man lever med den
dybeste sorg.
Foredraget henvender sig til alle - både dem der har
mistet, dem der kender én, der har mistet, og alle der
engang vil komme til at stå i den svære situation.
Entré og kaffe: kr. 50

JULEKONCERT d. 8. december kl. 16.00
'Et julebud'
- en udadvendt koncert med kendte og ukendte
Christmas carols fra forskellige steder i verden.

Entré 100 kr.
Arr. sammen med Friskolen og Forsamlingshuset
Deadline stof/idéer til næste blad aftales med
Anne Markussen eller MLM senest 1. febr. 2014.

