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Påskeblomst, hvad vil du her • Åbent Hus • Konfirmation/fernisering • Nyt fra 
bestyrelsen • Gravfondskonto • Sidst-på-dagen-gudstjeneste • Farvel til og fra Anne 

Markussen • Nekrolog (Hans F. Beck) • Referat: Foredraget Hjertebånd • 
Kirkehøjskole i Vejle Provsti  



MIN YNDLINGSSALME 

Blandt mine yndlingssalmer har jeg valgt Grundtvigs 

”Påskeblomst, hvad vil du her” 
- en salme, der ad åre har fået en større 
plads i mit hjerte. Billedligt set indeholder 
salmen motiver og symboler, der på en 
smuk måde fortæller selve 
påskeevangeliet. Fortællingen om livet, 
døden og opstandelsen - 
”bondeblomsten”, der forkynder forårets 
og det nye livs komme. Smukkere kan det 
ikke beskrives.  
At påskeliljen på Grundtvigs tid var en vild 
blomst, som man ikke regnede for noget, 
gør ikke salmen ringere.  
At noget fattigt og ubetydeligt også kan 
være livskraftigt.  
Grundtvig skrev salmen i 1817, dog i en 
mere dramatisk form end den, vi kender. I 
1935-39 blev salmen bearbejdet, og 
derefter trykt i Højskolesangbogen.  

Carl Nielsens melodi fra 1910 er 
komponeret for mandskor og i 
1930erne sunget hver påskelørdag på 
Det kongelige Teater i forbindelse med 
opførelsen af Paaske-lilien til fordel for 
bygningen af Grundtvigskirken. 
Mens jeg skriver ovenstående, står der 
foran mig en buket påskeliljer, og jeg 
sidder og ser ud på en let snedækket 
have, hvor alle forårsblomster pibler 
frem. Om få uger blomstrer påskeliljen 
også hos os. 
Jeg synes, det kunne være passende at 
slutte af med Benny Andersens linier:  
Og en dag går solen sin 
runde uden mig, 
men når forårssolen skinner, 
lever jeg!                     -Mette M. Kramer 

Red.: Opr. skrevet til marts-bladet  2013 
 

 
 

 

Efter gudstjenesten Skærtorsdag d. 17. apr. kl. 19.00 

vil Hans Henrik og jeg gerne, i samarbejde med bestyrelsen, 
invitere menigheden på  

et glas vin eller en sodavand  
samt lidt godt til ganen i præstegården. 

Alle, både børn og voksne, er meget velkomne.       -MLM 

 
 
 
 
 

 

Søndag d. 6. april efter gudstjenesten kl. 10.00 er der 

FERNISERING AF KONFIRMANDERNES BILLEDER I KIRKEN 

Mette Kramer har i år genoptaget den gode tradition med at male med konfirmanderne 
ud fra Egtved Kulturuges tema, som i år er ”Udsyn”. Ud fra dette tema har vi valgt 
patriarkfortællingerne i Det Gamle Testamente, dvs. fortællingerne om Abraham, Isak 
og Jakob, som tema for konfirmandernes billeder. Alle er velkomne ved ferniseringen, 
hvor bestyrelsen også vil byde på kaffe, the og saftevand.                                                                                     
     -MLM 

 
 



Åbent Hus i Balle Valgmenighed 

”Hvad kan din valgmenighed gøre for dig?” 
 

Onsdag d. 26. marts kl. 18.30 er der Åbent Hus i Balle Valgmenighed.  

Vi mødes i præstegården. 

   Arrangementet henvender sig primært 
til nyere medlemmer af valgmenigheden 
og til dem, der overvejer at 
melde sig ind. Repræsen-
tanter fra bestyrelsen, et 
par ”gamle” medlemmer af 
valgmenigheden samt 
præsten vil være til stede 
for at fortælle om, hvad 
Balle Valgmenighed egentlig 
er for et sted. Vi vil fortælle 
om, hvilke traditioner, vi 
har og hvilke arrange-
menter der foregår i årets løb. Der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål, f. eks. til 
medlemskabet og betalingen herfor. Og 
ikke mindst vil vi meget gerne høre, hvad 
du kunne ønske dig af valgmenigheden. 
Drømmer du om, at der bliver startet en 

litteraturklub eller en årlig udflugt for 
børnefamilier? Ønsker du flere 

familiegudstjenester? Eller 
vil du bare gerne vide, hvad 
der sker på generalforsam-
lingen eller hvad ”Stif-
telsesfest” er for noget? 
   Er du et forholdsvist nyt 
medlem eller kender du 
nogen, der overvejer at blive 
det, så mød op onsdag d. 26. 
marts kl. 18.30 og bliv 
klogere på Balle Valg-

menighed – og fortæl os, hvad din 
valgmenighed kan gøre for dig! 
 
Tilmelding til Maria så hurtigt som muligt.  
Man må også gerne komme i sidste øjeblik 

uden at have meldt sig til.                      -MLM 
 
 

 

 

GRAVFONDSKONTO 

 

Pasning og vedligehold af gravsteder på kirkegården kan aftales med Balle 
Valgmenighed ved graveren eller bestyrelsen.  
Der laves skriftlig aftale om omfang og åremål. 

Vedr. takster henvises til kirkebladet for september 2013.  
Det aftalte beløb indsættes i  

Balle sparekasse på gravfondskonto, med navn og gravstedsnummer  
eller på konto: 2630-5450 028 459 i Nordea Bank, husk navn og gravstedsnummer. 

 
 

Balle Valgmenighed er selvfølgelig glade for alle dem, som selv passer deres 
gravsteder, så hele kirkegården fremstår velholdt og præsentabel.   

 
 

Bestyrelsen 
 
 

  



  

  
I forb. med konvent for yngre præster holdes 

"SIDST-PÅ-DAGEN-GUDSTJENESTE" 
14. marts kl. 16.00  

Prædikant Louise Højlund 
40 minutter om snyd og hor, håb og kærlighed.  

Og med en ny sang.  
Alle er velkomne 

 
 
 

NYT fra BESTYRELSEN  
   Det glæder os, at vi har haft så velbesøgte foredrag med Preben Kok og Lise Trap. Vi      
kan alle have brug for redskaber til at håndtere tilværelsen, når vi mister et elsket 
menneske, eller livet er svært på anden måde. 
   Vi har modtaget 10.000 kr. fra Ebbe Bruun Laursens fond. En ny sending ansøgninger er 
netop gået af sted, og vi er stadig positive. Vi har stillet projektet vedr. altertavle og 
renovering af kirken lidt i bero, da vi er nødt til at have pengene, før vi gør noget. 
    Præstegården mangler værelser, det skal vi også have gjort noget ved snarest. 
   Valgmenigheden skal til stadighed udvikle sig. Vi skal tage godt imod de nye 
medlemmer, og vi skal have de ”nye” på banen med deres ønsker om, hvad    
Valgmenigheden kan gøre for dem - derfor ”Åbent hus” arrangementet i marts.  
   Ruth Svane Nielsen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Ruth for et 
virkeligt stort arbejde for Balle Valgmenighed. Ruth har engageret sig i Valgmenigheden 
med sit hjerteblod. Hun har aldrig stået tilbage for at gøre en indsats.  
   Generalforsamlingen nærmer sig, det er her I skal komme og give udtryk for jeres 
holdninger.                                                                      Venlig hilsen, Else Sandahl Pedersen 

 
 
 
    

24 KONFIRMANDER  
i Balle Valgmenigheds Kirke d. 11. maj 2014 

 

 

2015-2016 
10. maj 2015 
8. maj 2016 

 

Johannes Lundberg Bendixen 
Melanie Søndergård Bjerremand 

Jens Dyrberg Bonderup 
Signe Flarup Christensen 
Cecilie Marie Davidsen 

Peter Frederiksen 
Magnus Dalegård Guldbæk 

Emma Rosenkilde Holck 
Anne Urup Jessen 

Ida Bjerggård Kristensen 

 
 

Viktor Vincent Lenbroch 
Sarah Kok Rasmussen 

Kasper Kreutzer Rosager 
Jacob Skadborg 

Smilla Lundfald Skjødt 
Mads Kronborg Svingholm 
Mia Nedergaard Sørensen 

Laura Schäfer Thomsen 
Lasse Westergaard-Knudsen 

  



Mindeord ved Hans F. Becks dødsfald den 3. jan. 2014 
Alle flag i Balle by blev den dag hejst på halv. 

 

Det var i efteråret 1970 
Hans Beck begyndte sin 
præstegerning og virke ved 
Balle Valgmenighedskirke. 
Hans og Lise flyttede ind i 
præstegården med deres to 
drenge Frederik og Thomas, 
senere kom Anne Sofie til 
som et rigtigt Balle-
præstebarn. Det var en 
fornyelse med en ung og nyordineret præst 
med familie i præstegården. De blev hurtig en 
del af samfundet kirke-skole-forsamlingshus i 
Balle. Hans gjorde en dyd ud af at komme ud 
og besøge menigheden, især de ældre. 
Lise og Hans lukkede deres døre op til møder-
ældreeftermiddage-foredragsaftener-jule-
møder-forældrebørnsammenkomster bl. a. 
fastelavnstøndeslagning på loftet. 
Hans havde nok fra sine unge år næret et 
ønske om at blive præst som sin far, men da 
han døde tidligt og Hans kun var 19 år, blev 
der af økonomiske grunde sat en stopper for 
det og han kom i stedet i boghandlerlære. 
Efter endt læretid resulterede det i, at han 
og Lise fik en boghandel først i Åbenrå og 
siden i Haderslev. Samtidig begyndte Hans at 
læse teologi og efter flere år med lange 
aftenstudier under Biskop Krags vejledning 
blev han af ham opfordret til at søge den 
ledige stilling som præst ved  Balle 
Valgmenighedskirke. 

Hans og Lise søgte og fik 
stillingen som præstepar, 
og det blev gode år for 
Balle Valgmenighed. 
Efter 7 år søgte de 
fuldtidsstilling ved Veerst 
og Bække kirker, de fik 
den og rejste fra Balle. 
Men de glemte aldrig 
Balle, blev ved med at 

holde kontakt i alle årene, ikke mindst ved 
deres julehilsener med Hanses juleprædiken 
og Lises 'årets gang'. 
Da de så efter 27 år som sognepræstepar gik 
på pension, købte de hus i Balle lige på den 
anden side kirken og flyttede ind i foråret 
2005. Her følte Hans sig hjemme og nød at 
høre kirkeklokken hver dag. Han fik snart 
hvervet som kapellan og holdt kig med det 
hele fra baghaven, tog over når der skulle 
hejses flag, ringes med klokken, tændes fyr 
og ikke mindst tog han gudstjenester i ferier 
m. m. Han holdt nogle gode grundtvigske 
prædikener, og det var en hjertesag for ham, 
og det blev så midt i den gerning, han 
nytårsdag måtte give op, mens han 
arbejdede på det, der blev hans sidste 
prædiken. 
Valgmenigheden skylder ham en dybfølt tak. 

Æret være Hans F. Becks minde 
                                  -Anne Marie Johansen         

-Jens Erik Christensen

 
 

– TAK OG FARVEL TIL ANNE –  
Uddrag af Elses tale ved afskedsreceptionen 

 

Kære Anne!     
Nu er din tid som præst i Balle slut. Vi har været meget glade for at have dig som vikarpræst 
under Marias barselsorlov. Du har været en god præst. Vi har lyttet koncentreret til dine gode 
prædikener, i hvilke du er kommet vidt omkring. Du har haft en god kontakt til konfirmanderne 
og haft et fint samarbejde med Dorte i Bredsten omkring dem. Sidst har du opfordret 
konfirmanderne til at læse ind- og udgangsbøn, hvilket de har gjort meget flot. Du har haft et 



godt samarbejde med organist og kirkesangere, I har været gode til at 
støtte og hjælpe hinanden med opgaverne. Ligeledes har Maria, Hans og 
Doris været der for dig.  På bestyrelsesmøderne har du været engageret 
og deltagende på en meget konstruktiv måde. Du er god til at lytte og 
stille opklarende spørgsmål.  Vi håber, du selv synes, du har lært noget 
her i Balle, at du føler dig mere rustet til en fuldtidsstilling som præst på 
et tidspunkt.  
Tak, Anne for et rigtigt godt samarbejde med dig, det har været 
berigende at lære dig at kende, du har til fulde opfyldt vores forventninger.  
Tak også til dig, Johannes (Annes søn 10 år). Du har været med flere gange, dig har vi også 
været glade for at møde. Held og lykke med fremtiden.                                                                  .                                                                     
                   -Else Pedersen, - Foto: Maibritt Iversen  
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Torsdag den 9. januar  ”HJERTEBÅND” - referat 
 

   Sognepræst Lise Trap gav i sit foredrag 
”Hjertebånd”, med undertitlen ”sorg – den 
dybeste ære glæden kan få”, en gribende 
fortælling om at miste og den 
ubeskrivelige sorg, der følger efter.  
Lise Trap, der selv har mistet en søn, 
kunne af egen erfaring sætte ord på de 
følelser, tanker, sorg, som kun den, der 
har mistet kan sætte sig 100% ind i. 
   Det var en gribende fortælling om 
sorgens faser, hvordan omgivelserne 
tackler situationen, hvad siger man til 
den, der har mistet?  Der blev sat ord 
på nogle følelser og situationer, man 
ikke er rustet til, når man har mistet. At 
man både fokuserer bagud og orienterer sig 
mod fremtiden. At omgivelserne måske 
mener, at ens adfærd burde være 
anderledes. 
   Den, der står tilbage, har sin egen måde at 
gøre tingene på, eks. tænde et lys ved 
afdødes billede, synge aftensang for afdøde, 
have afdøde med i alle gøremål, tale om 

ham eller hende, grine og græde med 
familien. Ingen ved, hvad der er det rigtige. 
Vigtigt er det, at man selv føler, at det man 

gør, er rigtigt. 
   Jeg tror, at vi, der bor i et lille tæt 
samfund, lettere kommer gennem 
sorgen. Omgivelserne ved, hvad der 
er sket. Man behøver ikke de store 
ord, men et knus eller klem, når 
man møder folk. Her gemmer man 
sig ikke for den, der har mistet. Som 
der også blev sagt ”Sorgen er den 
kærlighed, der ingen ende får”. 
   Forud for mødet var der sket det, 
at man sent havde opdaget, at 

varmen i Forsamlingshuset ikke virkede. 
Men i løbet af rekordtid blev arrangementet 
flyttet til præstegården. At udtrykket, ”Hvor 
der er hjerterum, er der husrum” her kom til 
sit ret, var ingen af de fremmødte i tvivl om, 
da alle, godt 60 personer, fik en stol og 
senere kaffe og kage. Tak til Maria.      
                    -Mette M. Kramer  

. 

HWA NØTT ER ET TE? 
Torsdag d. 10/4 kl. 19.30 i samarb. m. Forsamlingshuset. 

Jysk aften omkr. den menneskekloge, lune og lidt skarpe vejledigter Anton Berntsen.  
Sammensat af de tidligere Balle-Bredsten drenge, Jørgen Bendixen og Johs. Rahbæk.  

50 kr. incl. kaffe.  



GUDSTJENESTELISTE 

 

2 mar 14.00 Fastelavn MLM Minikonfirm. medvirker. Bagefter slår vi 
katten af tønden. I samarb.. m. Fors.huset. 

9 mar 10.00 1. s. i fasten MLM  

14 mar 16.00  LH Louise Højlund i forb. m. præste-konvent. 
Gudstjenesten er åben for alle. Se omtale. 

16 mar  2. s. i fasten ingen  

23 mar 10.00 3. s. i fasten MLM  

30 mar     19.00* Midfaste DT * NB sommertid. 

6 apr 10.00 Mariæ bebud. MLM Fernisering af konfirmandernes billeder. 

13 apr 10.00 Palmesøndag DT  

17 apr 19.00 Skærtorsdag MLM Derefter samvær i præstegården. Se omtale. 

18 apr 10.00 Langfredag MLM  

20 apr 10.00 Påskedag MLM  

21 apr  2. påskedag ingen  

27 apr 19.00 1. s. e. påske LA Stiftelsesfest. Prædikant Leif Arffmann.  
Derefter kaffe i forsamlingshuset. 

4 maj 19.00 2. s. e. påske MLM 4. maj-gudstjeneste. Derefter fællessang. 

11 maj 10.00 3. s. e. påske MLM Konfirmation. 

16 maj  St. Bededag ingen  

18 maj 10.00 4. s. e. påske MLM  

25 maj  5. s. e. påske ingen  

29 maj  Kr. Himmelfart ingen (Udflugt)  

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. 

22 jun 10.00 1.s.e.trinitatis DT  

29 jun 10.00 2.s.e.trinitatis MLM  
 
 
 

MLM: Maria L. O. Møller (Ferie i juli måned). DT: Doris Tiedemann.  
Ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 

 
 

 

 

AKTIVITETER 

Søndag d. 2. marts: Mini-konfirmanderne  slår Katten af tønden efter gudstj. Se dec.-bladet.  
Tirsdag d. 4. marts kl. 19.00: Generalforsamling.  
Onsdag d. 26. marts kl. 18.30: Åbent hus i Balle Valgmenighed. Se omtale.  
Torsdag d. 10. april kl. 19.30: Hwa nøtt er et te? Se omtale. 
Skærtorsdag d. 17. april: Samvær i præstegården efter gudstjenesten. Se omtale. 
Søndag d. 27. april kl. 19.00: Stiftelsesfest.  
Søndag d. 29. maj, Kr. Himmelfartsdag: Udflugt. Hold øje med hjemmesiden for nærmere info. 
Lø-sø 14.-15. juni: Årsmøde i Vejstrup Valgmenighed/Fyn.  Omtales i juni-bladet.  
Søndag d. 31. aug: Sensommermøde, Nordjyske Valgmenigheder.  Omtales i juni-bladet.  
 
 
 
 

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.  
Ferie i juli måned. 
maria.l.o.moeller@gmail.com 
www.balle-valgmenighed.dk 

 

 

Kære Balle Valgmenighed 

 

10 måneder går hurtigt, men sommetider er 

det de små ting og også korte tidsrum, der får 

stor betydning for ens videre liv og syn på 

verden.  

 

Sådan en betydning er jeg helt sikker på, at 

min tid som præst i Balle vil få for mig. Det har 

været en fantastisk oplevelse at være hos jer, og 

jeg kunne ikke have fået lov at begynde et 

bedre sted.  

 

Det var selvfølgelig aldrig gået uden al den 

hjælp og støtte, jeg som uerfaren har fået fra 

bestyrelse, organist, kordamer og ikke mindst 

præster - jer skylder jeg en helt særlig tak.  

 

Men især måden, menigheden har taget imod 

mig på og vist mig tillid, har været 

uforglemmelig.  

 

Tusinde tak for den dejlige tid, jeg har haft hos 

jer. Jeg har glædet mig hver gang, jeg er kørt 

til Balle, for man bliver i så godt humør af at 

være sammen med jer.  

 

Jeg har hørt og læst meget om menighedens 

fællesskab, men Balle er det første sted, hvor jeg 

for alvor har oplevet det.  

 

Pas godt på hinanden og det, I har sammen, 

for det er en sjælden skat. 

-Anne Markussen 

 
Siden sidst 
Begravelse d. 8. januar: 
Hans F. Beck (29. maj 1935 - 3. jan. 2014) 

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

 

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

Næstformand: Vakant 
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 

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 
Tlf. 5043 0747, sushen@sol.dk  
 

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