
Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015 

Velkomst. 

Sang: Velkommen lærkelil. 

Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen. 

Generalforsamlingen er indvarslet i kirkebladet samt Vejle Amts Folkeblad d.7.marts 

2015 

I dette år har der været 4 dødsfald blandt vore medlemmer. 

Grethe Nielsen, Inger Kirstine Karlsen, Anna Jørgine Bruun, Frede Jensen 

”Æret være deres minde”. 

Der har været 2 begravelser af ikke-medlemmer. 

Vi har fået 9 nye medlemmer, 7 indmeldte og 2 døbte. 

Vi har haft 9 udmeldinger. 

 

Vi er i dag samlet for at gøre status på året der er gået i Balle Valgmenighed. 

Hvorfor er vi medlem af en valgmenighed, en grundtvigsk en af slagsen? 

Det kan vi jo nok blive enige om her i salen, det er jo fordi den grundtvigske tilgang 

til kirken er der hvor vi har den største sympati og det er i det kirkelige fællesskab vi 

føler os hjemme. 

Er det så ikke ressourcespil at holde 2 kirker kørende i Bredsten sogn, begge med 

grundtvigske præster? 

Nej selvfølgelig er det ikke det. I Balle har vi et andet sammenhold – ikke bedre, men 

et andet. Her er der tradition for i familierne om at støtte op og bruge 

valgmenigheden. 

Den tradition har vi alle et ansvar for at føre videre. Vi må tage vores børn og 

børnebørn med, så de kan blive fortrolige med gudstjenesten. 



På den måde kan vi som Maria så flot fortalte om på Århus Universitet til 

debatmøde, med en indre missionsk og en migrant præst holde fast i vores 

højmesse, den gode prædiken, salmerne. Men der skal tilvænning til for at blive 

fortrolig – det kommer ikke af sig selv. 

Vi har iværksat et samarbejde med Bredsten menighedsråd og præst om foredrag 

og koncerter. Det er dejligt engang imellem at høre nogle kendte foredragsholdere, 

eller høre noget professionelt musik. Det kniber bare med, at vi har råd til dens slag 

alene, så vi synes det er en god løsning med dette samarbejde. Vi har på opfordring 

fra sidste generalforsamling fået vores program med i sognebladet. 

Tak Maria for dine gode vedkommende gudstjenester.  Du formår at holde en fin 

balance. For de små børn til fastelavn foregår gudstjenesten på deres niveau, med 

får der skal findes og tælles. Til juleaften taler du til alle generationer og til Alle 

Helgen er det på en helt speciel varm og tryg måde hvor folk der har mistet kan gå 

hjem med håb og tro på fremtiden. 

Vi er yderst taknemmelige for din indsats. 

Vi har i år bevilliget lidt flere timer til Maria. Der er mange gøremål, sygebesøg, 

møder, friskolebørn, undervisning m.m. Udover en månedlig friweekend har Maria 3 

friweekender som planlægges med bestyrelsen.   Doris Tiedemann afløser. 

Tak Doris fordi du træder til ved ferie og kursus samt gudstjenester. Vi er trygge og 

glade for samarbejdet med dig. 

Vi har ligeledes givet Henrik Fogh flere timer, således at han varetager alle opgaver i 

forbindelse med begravelse og der bliver ikke tilsendt ekstra opkrævning til vore 

medlemmer. 

 

Vi havde provstesyn i april, hvor det blev påpeget, at murværket mod nord og øst 

trængte til renovering, det har vi fået ordnet i efteråret. Vægpuds bag alteret 

afskaller, det bliver næste opgave. 

Vi har modtaget 15.000 fra bygningbevaringsfonden til den opgave. 



Vi har modtaget 10.000 kr fra Bruun Laursens fond og vi har modtaget 225.000 fra 

Kunst og Kulturstyrelsen til alterbilledet 

I præstegården skal der laves værelser m.m. det skal vi sætte i gang i dette år, Maria 

og Hans Henrik er indforstået med at vi må tage opgaverne efter hvad der kan lade 

sig gøre økonomisk. Nu er det deres tur. 

Vi venter spændt på skitseforslaget, hvilket bliver fremvist for bestyrelsen her i 

kirken meget snart. Der kommer 2 repræsentanter fra Kulturstyrelsen i København 

vi er glade for de sagde ja til at komme her, frem for at bestyrelsen skulle rejse 

derover. 

Vi håber der til efteråret hænger et nyt billede, som vi kan blive glade for – måske 

ikke ved første øjekast, men på sigt. 

Det er nogle meget kloge overvejelser og betragtninger Annette Flensburg  gør sig, 

hun er på ingen måde ude på at  revolutionere, men på den  anden side vil hun også 

gerne skubbe lidt til os. Vi har et fint samarbejde med hende, hun er ydmyg overfor 

opgaven, som hun siger, ”det er jo ikke et almindeligt billede, det er et alterbillede, 

som også skal være til at se på om 30 år og ikke signalere at den måde var det 

moderne at male i 2015. Hun er også begrænset i sit udtryk i forhold til rammen, 

den er urolig og dominerende, men den ønskede akademirådet jo skulle blive og 

være med til at skabe sammenhæng til det øvrige træværk i kirken. 

Vi har et dygtigt fondsudvalg, Olav Lund og Hans Henrik Hjermitslev, Ingvardt og jeg 

er også med, men det er de to mænd der gør arbejdet. De er i gang igen for dette år. 

Nu søges der til maling af kirken indendørs, paneler og bænke, nye hynder, ny 

belysning. 

Ved stiftelsesfesten talte Leif Arffmann om Kaj Munk som faldt fint i tråd med 

Udflugten til Vedersø Kr. Himmelfartsdag i godt vejr, spændende guide i 

præstegården og god stemning. 

Vi prøver i år med udflugt på en hverdagsaften, måske er der flere der så kan 

deltage. 



Sammen med forsamlingshuset havde vi en festlig aften med 2 gamle Balle og 

Bredsten drenge, der underholdte os med sang og fortælling. 

Foredraget med Niels Brunse blev aflyst, i stedet trådte hans Henrik og 

friskolelederen fra Mellerup til en god aften med efterfølgende debat om værdier i 

skolen. 

Anne Marie Johansens fortælling om slægterne i Balle var meget spændende. Anne 

Marie havde gjort et stort forarbejde og alle sad og lyttede til beretningen om de 

gamle kæmpere fra egnen, men også om familiernes sorger og glæder, de fleste 

kunne nikke genkende til fortælling om deres egen slægt. Søndagen efter stod Anne 

Marie for en kirkegårdsvandring hvor der blev gjort stop ved de folk der har haft 

særlig betydning for det grundtvigske landsbymiljø i Balle. 

Litteraturklubben er kommet godt i gang, dygtig ledet af Maria, vi analyserer og 

oplever forskellige opfattelser af teksten som giver os en god snak. Tak for initiativet 

Maria.  

Vi har fået et par henvendelser fra Vejle provsti vedr. ”kend dit provsti” 

arrangement. Det går ud på at vi skal arrangere en aften med fortælling og 

fremvisning af kirken, samt efterfølgende kaffe og snak i forsamlingshuset, vi har 

skubbet det lidt, men har nu sagt ja til et arrangement i efteråret, hvor også det nye 

alterbillede kan vises frem. 

Vi er meget åbne for forslag til foredragsholdere. 

Fernisering af konfirmandernes billeder er en god og tilbagevendende tradition som 

vi er glade for, det giver konfirmanderne en ekstra oplevelse og udfordring som de 

ikke lige glemmer, det at skulle male et billede ud fra en tekst, det falder slet ikke let 

for alle, men ved fremvisningen kan man tydelig se på de unge, at de er glade for 

resultatet og det betyder noget for dem.  

Det er en af mange af de oplevelser vi gerne som kirke vil være med til at give 

videre. 

Tak Mette fordi du siger ja igen til at undervise konfirmanderne. 



Kirkehøjskolen for de fem østjyske valgmenigheder var virkelig en succes. Gode 

foredrag fra 1814 – 1914, 70 tilmeldte. Der blev lyttet, sunget og hygget en hel 

lørdag, dejligt der også kom så mange lokale. 

Vi har henvendt os til forsamlingshuset og BIU vedr. grundlovsdag. 

Vi arrangerer et møde/fest på marken ved Dagmar Christensens ejendom på 

Sødovervej. 

Der vil være tale af Karen Klint og Gitte Frederiksen, historisk fortælling om Dagmar, 

musikalsk indslag, fællessang, kaffe, kage, øl og vin samt mulighed for grill om 

aftenen. 

Vi ser frem til en festlig dag i solskin hvor vi kan mindes kvindernes kamp for valgret 

i Danmark. 

Jeg vil gerne takke Karin Jürgensen for det store dygtige arbejde med kirkebladet, 

der ligger mange timers arbejde bag og det er vi meget taknemmelige for at du 

påtager dig. 

Tak til Lise fordi du pakker bladene og tak til chaufførerne. 

Tak til Anne Marie for uddeling på plejehjemmet. 

Tak til kirkesangerne, Mette, Anne Marie og Åse. 

Vi har efter debatten på sidste års generalforsamling ændret i vedtægterne, vi har 

haft et vedtægtsudvalg, bestående af Maria, Henriette, Ingvardt og jeg. 

Vi skal om lidt tage stilling til disse ændringer. Tiden forandrer sig, men med de nye 

vedtægter ser vi i bestyrelsen os klædt godt på til fremtidens arbejde i Balle 

Valgmenighed. 

Tak til medlemmerne for jeres opbakning i året der er gået. Vi oplever en stor 

trofasthed, glæde og engagement i kirkens menighedsliv, men sådan skal det også 

helst være, det er det der skal bære fremad. 

Jeg oplever i bestyrelsen en stor enighed og arbejdsomhed for valgmenighedens 

virke. Tak for det gode samarbejde. 



Vi ved godt at holdningerne blandt medlemmerne kan være forskellige, men 

flertallets beslutning er vi forpligtigede på at følge, sådan fungerer et demokrati. 

Det er her på generalforsamlingen man kan fremkomme med sin holdning, hermed 

ikke lovet at vi kan efterleve alt der bliver sagt, men det giver en pejling af i hvilken 

retning vore medlemmer vil. 

Det er nemmere i morgen ved køkkenbordet at være klog på hvordan opgaverne 

skal løses, men det hjælper os ikke så meget. I må klæde os i bestyrelsen på til 

opgaven, vi skal have en henvendelse hvis der er noget vi bør gøre anderledes, det 

er bare så vigtigt hvis vi skal agere på en anden måde. 

Vi skal være visionære, vi skal holde på traditionerne, vi skal værne om det 

grundtvigske vi skal passe på hinanden i Balle Valgmenighed. 

 

Else Sandahl Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 


