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MIN YNDLINGSSALME
At skrive om en salme, man holder af, ja, det skulle næsten være Grundtvig,
men jeg har valgt Brorsons salme

Op, al den ting, som Gud har gjort.
Med få, velvalgte ord formår han at skabe glæde og velvære. Jeg tror, man
kalder det ”det levende ord” eller poesi. Det er så livgivende, har noget ægte
over sig. Det er som med vinden, der bare kommer og går.
Og længere nede i salmen: ”Gik alle konger frem på rad, i deres magt og
vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde.” Her bliver
Brorson meget konkret, set i historisk perspektiv: Hvor mange konger og
andre kloge mænd har ikke prøvet at kloge sig på dette og hint, og godt for
det, men hvad er det egentligt blevet til?
I vers fem: ”Hvad skal jeg sige når jeg går blandt blomsterne i enge, når
fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge?” Ja, Brorson var jo
biskop i Ribe, som ligger ved foden af den sønderjyske marsk, dette
vidunderlige vådområde, hvor han selvfølgeligt

– måske når noget har tynget ham – har vandret lange ture, måske med en
lille madpakke og blyant og papir. Han har lyttet til vildgæssene,
strandskaderne og hele koret af fuglestemmer. Jo, jeg ser hele sceneriet for
mig: det flade engdrag, græsset, de vilde blomster og sidst, men ikke mindst,
disse store og åbne vidder. Jo, der tror jeg Brorson har gået, for mange år
siden, og digtet og skrevet Op, al den ting, som Gud har gjort.
For blandt blomster, buske og træer, man med Gud kan tale og synge.
- Kristen Bruun

GUDSTJENESTE med
INDSKRIVNING af KONFIRMANDER
søndag d. 21. september kl. 10.00
Årets konfirmander og deres forældre er indbudt til
søndagens gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der
kaffe, saft og en lille forfriskning, hvor alle er
velkomne. Her kan de konfirmander og forældre,
der endnu ikke kender så meget til Balle
Valgmenighed, møde menigheden – og omvendt.
Herefter er der et lille møde i kirken for
konfirmanderne og deres forældre, hvor jeg og
nogle fra bestyrelsen vil fortælle om konfirmationsforberedelsen
valgmenigheden.

og om
-MLM

Tirsdag d. 21. oktober 2014 mødes vi kl. 19.30 i præstegården til en aften om

SLÆGTERNE I BALLE – EN LOKALHISTORISK FORTÆLLING
På min opfordring har Anne Marie Johansen sagt ja til at fortælle det, hun ved og
kan huske om de forskellige slægter her på egnen, særligt i tiden op til og omkring
valgmenighedens begyndelse. Alle, der kan og vil bidrage til, at denne historie
fortælles videre til alle os, der endnu ikke kender den til fulde, opfordres til at
møde op og give deres besyv med.
Denne aften følges op af en kirkegårdsvandring efter gudstjenesten d. 26. oktober.
Vel mødt til et par spændende arrangementer om Balles historie!

- MLM

FOREDRAG
1. oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset
I de senere år har der været en heftig debat om skolen herhjemme,
og folkeskolen er i disse måneder ved at implementere den nye
reform. Der tales meget om, at "kineserne kommer" og om "nye
former for læring". Er traditionelle værdier som dannelse og
fællesskab ved at glide i baggrunden? Og hvilken rolle kan og bør
de frie skoler spille i alt dette? Det har vi indbudt Niels Brunse, tidl.
forstander ved Faaborgegnens Efterskole, til at komme og tale
om.
- MLM

"Findes der stadig ånd og forpligtende fællesskab i de frie skoler eller er vi også her bare forbrugere i det nymoderne kineseri?"
42 års tilbageblik i de frie skoler som elev, forælder, lærer, skoleleder og forstander.
Ved Niels Brunse, Faaborg.
Kaffe og foredrag koster 75 kr.

KIRKEHØJSKOLE for de fem østjyske valgmenigheder
Lørdag d. 1. november. 2014 kl. 9.00 – 15.15 i Balle

2014 – et tredobbelt jubilæumsår
09.00
Kaffe og rundstykker
09.30-10.45 Foredrag ved Carsten Bach-Nielsen: 1814 – et skæbneår?
11.00
Foredrag ved Mads Rykind-Eriksen: Krigen 1864 – og den danske
selvforståelse.
12.15
Frokost
13.15
Foredrag ved Henrik Gade Jensen: 1914 – da verden gik af lave.
14.30 - 15.15 Eftermiddagskaffe og sang fra højskolesangbogen
Carsten Bach-Nielsen er lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet.
Om sit foredrag skriver han: 7 års krig - på den forkerte side. Ingen
flåde. Ingen handel. Statsbankerot. København og Koldinghus i ruiner.
Det var Danmark i 1814. Året der bragte adskillelsen af
dobbeltmonarkiet - blot for at Norge kunne presses i personalunion
med Sverige. Det var året, da vi fik et Bibelselskab, så de vakte kunne
lære at læse deres Bibel ordentligt - og en skole, der kunne lære eleverne at læse i
det hele taget. Lærere var der ikke nok af, så man måtte undervise hinanden
indbyrdes. Se det var Guldalder!
Hvad var det, der skete? Hvorfor rejste landet sig? Hvorfra kom dets styrke?
Foredraget vil belyse nogle af drivkræfterne bag overvindelsen af katastroferne.
Hvad var det for et Danmark, der rejste sig af ilden - og som bestod i hele 50 år?

Mads Rykind-Eriksen, forstander ved Rødding Højskole. Om foredraget
skriver han: Året 1864 er mejslet ind i Danmarkshistorien. I år er det 150
år siden, Danmark led nederlag til Prøjsen og Østrig. En skelsættende
historisk begivenhed, der lagde grunden til vores moderne selvforståelse.
Hvordan blev vi dem, vi er, når vi siger, vi er danske? Svaret er 1864. Det
moderne Danmark blev født ud af en krig. Natten til den 18. april 1864
blev Danmark reduceret til en småstat. Vi måtte afstå hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenburg, og Danmark mistede 2/5 af sit territorium og 1/3 af sin
befolkning. Krigen 1864 var en overlevelseskamp for Danmark som nation. Efter Slaget
om Als den 29. juni var Danmark en overgang truet på sin eksistens. Kræfter i ind- og
udland arbejdede for at indlemme Danmark i Det tyske Forbund. Men i stedet for at
bukke under som nation voksede der et folkeligt engagement frem. Der skabtes en
sammenhængskraft samt en kulturel- og økonomisk livskraft uden sidestykke i
danmarkshistorien.
Henrik Gade Jensen er sognepræst (Dannemare) og samfundsdebattør
(tidl. Cepos). Om sit foredrag skriver han: I de hundrede år op til 1914
oplevede verden sin længste fredsperiode og største vækst i velstand. Der
var global frihandel, guldstandard, jernbaner og telegrafer jorden rundt.
Alt dette ændredes med Første Verdenskrigs udbrud, hvor staterne blev
lukkede og mange senere blev autoritære. 1914 blev et sammenbrud for
samfundsordenen og røde og brune revolutioner plagede derefter Europa. Mentalt var
den gamle verden brudt sammen, man taler om generationen der snublede i starten,
og forfattere og teologer begyndte en ny-orientering, som har varet til i dag. Først fra
1989 er verden politisk og økonomisk ved at være tilbage i samme spor som før 1914.

Pris for hele dagen inkl. forplejning: kr. 250, som betales ved ankomst.
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten.
Tilmelding: Senest d. 20. oktober til egen præst.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Søndag d. 2. november kl. 15.30 fejrer vi
Allehelgensgudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke. Vi mindes de kære, vi har mistet, hvad
enten det er for nylig eller længere tid siden.
Navnene på dem, der er blevet begravet eller
bisat fra Balle Valgmenighedskirke det seneste år,
læses op under gudstjenesten.
-MLM

Vi starter en

LÆSEKREDS
Torsdag d. 20. november kl. 19.30 i præstegården
Når man har læst en god bog, kan
det tit være godt og berigende at
diskutere den med andre. Derfor
opretter vi nu en læsekreds i Balle
Valgmenighed. Tanken er, at vi
mødes ca. hver 3. måned og taler
sammen om en bog, vi alle har læst.
Der kræves ingen forudsætninger
for at deltage. Alle er velkomne også selvom man ikke lige nåede at
blive færdig med bogen, eller hvis
man ikke ved, hvad man skal mene
om den.
Til første møde læser vi Forbandede
yngel af Anne-Cathrine Riebnitzsky,
som er et både gribende og grumt
familie-drama. Bogen er vinder af
De Gyldne Laurbær 2013 og af
Politikens roman-konkurrence 2013.
På mødet aftaler vi dato for næste møde og hvilken bog, vi skal læse.
Jeg laver kaffe og the. Man medbringer selv brød til kaffen.
Tilmelding til mig.
-MLM

HØSTGUDSTJENESTEN
søndag d. 5. oktober kl. 10.00
Konfirmanderne har om morgenen pyntet
kirken med frugt og blomster fra haven, så den
er fin til høstgudstjenesten.
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15. s. e. trin.
ingen
16. s. e. trin.
MLM
17. s. e. trin.
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18. s. e. trin.
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19. s. e. trin.
MLM
Alle helgens dag MLM
21. s. e. trin.
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22. s. e. trin.
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Si. sø. i kirkeåret ingen
1. s. i advent
MLM
2. s. i advent
DT
3. s. i advent
MLM
4. s. i advent
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Fyraftenssang

Med indskrivning af konfirmander
Høstgudstjeneste - se omtale

Derefter kirkegårdsvandring - se omtale

Med efterfølgende gløgg og æbleskiver i
præstegården

ingen
MLM
MLM

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann.
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.
*NB Sommertid slut

AKTIVITETER
Torsdag d. 11. sept. kl. 17.00: Fyraftenssang i kirken.
Onsdag d. 1. okt. kl. 19.30: Foredrag. Se omtale.
Tirsdag d. 21. oktober kl. 19.30: 'Slægterne i Balle' i præstegården. Se omtale.
Torsdag d. 20. november kl. 19.30: Læsekreds i præstegården.
Søndag d. 26. oktober efter gudstjenesten: Kirkegårdsvandring. Se omtale.
Lørdag d. 1. november: Kirkehøjskole i Balle. Se omtale.
Søndag d. 14. december kl. 10.00: Gudstjeneste med efterfølgende gløgg og æbleskiver i
præstegården.
Julemødet omtales i næste blad.

Mange tak for opmærksomheden ved vores
guldbryllup.
Hilsen Astrid og Jens.

NYT fra BESTYRELSEN
Vi har haft den dejligste sommer med sol fra
morgen til aften, mon ikke alle har nydt det i fulde
drag.
Vi har i år kun haft en enkelt gudstjeneste i juli,
hvilket nogle af vore medlemmer har givet udtryk
for, var for lidt.
Vi har lyttet til kritikken og prøver at planlægge
anderledes næste år.
Det er meget vigtigt for os i bestyrelsen, at
tvivlsspørgsmål bliver rettet til os, så vi kan tage os
af det. Jeg svarer gerne.
Vi har bestilt AJ murerfirmaet til at udføre arbejdet
på kirkemuren samt skorstene. Arbejdet bliver
udført hen over efteråret.
Kunstneren Troels Wörsel har desværre takket nej
til opgaven med at male et alterbillede til os. Vi
afventer nu spændt Kunstrådets møder vedr. vores
sag.
Vores præst Maria Louise O. Møller har mange
opgaver, som hun udfører til vores fulde tilfredshed,
men hun er kun ansat på halv tid.
Vi har i bestyrelsen set på arbejdsopgaverne
sammen med Maria og besluttet at sætte hendes
ansættelse op til 60 %.
Venlig hilsen
Else Pedersen

BALLE VALGMENIGHEDSKIRKE
Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten
www.balle-valgmenighed.dk
VALGMENIGHEDSPRÆST
Maria Louise Odgaard Møller
Ballevej 41, 7182 Bredsten.
Tlf. 7588 1050 / 6170 4696
maria.l.o.moeller@gmail.com
Ønskes besøg af præsten, er man
velkommen til at ringe eller skrive
en mail for at træffe en aftale.
BESTYRELSEN
Else Sandahl Pedersen, formand
Sødovervej 50, 7182 Bredsten
Tlf. 7588 1024 / 6154 7124
Else.Sandahl.Pedersen@skolekom.dk
Kirstine Christensen, næstformand
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten. Tlf. 7588
1120. Nederbyvej7@gmail.com
Ingvardt H. Johansen, kasserer.
St. 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
Henrik Mikkelsen Kirkegade 21,
7182 Bredsten. Tlf. 7533 5391,
birgitsvanem@gmail.com
Henriette Houmann Lund. Elmevej 11,
7182 Bredsten. Tlf. 2253 3255
henriette.houmann@skolekom.dk
ORGANIST
Karin Jürgensen
Tlf. 2081 2110. pauline@stofanet.dk

Siden sidst
Dåb d. 6. juli:
Johannes Holm Christensen (28.04.14)
Kirkelig velsignelse d. 23. august:
Marie-Louise Kragelund Pedersen og
Poul Erik Pedersen, Bredsten
Begravelse d. 19. juli:
Inger Kirstine Karlsen (08.02.23 – 13.07.14)
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