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BALLE VALGMENIGHED 
Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten. 

Tlf. 7588 1050. 
www. balle-valgmenighed.dk 
Facebook: BalleValgmenighed  

Ønsker du besøg af præsten?  
Du er velkommen til at ringe eller 

skrive/maile for at træffe en aftale. 
  

VALGMENIGHEDSPRÆST  
Anders Kingo, dr. theol., ansat pr. 1. august. 
Ballevej 41, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 1050 /  
5152 2026, e-mail: ank@km.dk  
Til 1/8: Doris Tiedemann, konstitueret  
Tlf. 6178 2313. d.tiedemann@mail.dk  
Til 1/8: Mary Holm-Larsen, hjælpepræst  
Tlf. 2286 0407. meholmlarsen@gmail.com  
Neel Christiansen, konfirmandundervisning 
Tlf. 3033 8434. neelchristiansen05@gmail.com 
 

BESTYRELSEN  
Else Sandahl Pedersen, formand  
Sejrshaven 14, 7321 Gadbjerg. Tlf. 6154 7124  
else.sandahl.pedersen@gmail.com  
Kirstine Christensen, næstformand  
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 1120 / 
5052 1175, Nederbyvej7@gmail.com  
Niels Anton Palmelund Poulsen, kasserer  
Runddelen 18, 6040 Egtved. Tlf. 8111 3238   
nielspalmelund@gmail.com 
Kirsten Svane Jensen, sekretær 
Storedalsvej 19, 7182 Bredsten. Tlf. 2757 7474 
kirsten.svane.ksj@gmail.com  
Astrid Bjerggaard Christensen 
Mølletoften 5c, 7182 Bredsten  
Tlf. 7588 1313 / 2917 9313. abjc@privat.dk  
Hanne Flarup Christensen 
Ansvarlig for hjemmesiden  
Engen 11, 7182 Bredsten. Tlf. 4072 3801   
flarup.hanne@gmail.com  
 

ORGANIST – pr. 1/4 2021  
Carsten Bo. Tlf. 4018 1009 
carstenbo@carstenbo.dk 
 

GRAVER  
Henrik Fogh Jensen  
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten  
Tlf. 5043 0747. hen-j@hotmail.com   

 

NYT FRA BESTYRELSEN 
Vi er meget glade for at kunne byde Anders Kingo 
velkommen til Balle Valgmenighed som vores nye 
præst. 
Vi har i bestyrelsen henover vinteren haft en virkelig 
god kontakt med ham. Coronarestriktionerne har 
gjort, at vi udsatte prøveprædikenen; men den 21. 
marts lykkedes det, med 3 omgange à 30 minutter at 
høre Anders Kingo prædike og fortælle om sig selv. 
Det gjorde han så godt, at alle stemte ja til, at han skal 
være vores nye præst. 
Vi ser meget frem til et godt og spændende sam-
arbejde. 
Vi er særdeles godt hjulpne i denne tid uden fast 
præst. Vores 2 vikarer, Doris Tiedemann og Mary 
Holm-Larsen gør det fortræffeligt. Der skal lyde stor 
ros til de to. 
Neel kæmper med den udfordring, det er at undervise 
konfirmanderne online. Vi sætter stor pris på Neels 
arbejde med konfirmanderne i denne svære tid. Det 
har været nødvendigt med en helt anderledes 
undervisning. 
Konfirmationen er udsat til den 22. august og den 19. 
september. 
Vi er også meget glade for at kunne byde velkommen 
til vores nye organist Carsten Bo fra Skibet. Vi har fået 
en meget dygtig musiker, som nu uddanner sig til 
organist. Vi er meget heldige og taknemmelige for at 
Carsten Bo har udset sig Balle Valgmenighed som det 
sted, hvor han gerne vil være organist. Bente 
Lauridsen har været sød til at sætte ham ind i 
gudstjenestens gang. 
Vi ser meget fortrøstningsfuldt på fremtiden med en 
dygtig præst og en dygtig organist. 
Det har været svært for os at arrangere noget til 
efteråret. I må holde øje med hjemmesiden, og ellers 
vil der blive oplyst fra prædikestolen om kommende 
arrangementer. 
Tak for jeres fremmøde ved prøveprædikenen. Dejligt 
så mange deltog i valget. 
Tak også for jeres trofasthed ved gudstjenesterne. 
Der har været flere gange i vinter, hvor vi har nået det 
maximalt tilladte antal. 
Det næste kirkeblad kommer først til september. 
Jeg ønsker alle et godt forår med større frihed og en 
sommer, hvor vi måske næsten kan glemme alle 
trængslerne. 

 Else Sandahl Pedersen 
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ANDERS KINGO præsenterer sig 
 

Jeg er født i Løgumkloster som søn af 

københavnske forældre, der var forstanderpar 

på en efterskole, men havde størstedelen af min 

opvækst i Nr. Nissum mellem Lemvig og Struer. 

Teologisk kandidat fra Aarhus Universitet. 

Teologisk doktor fra Københavns Universitet.  

Jeg har hidtil haft tre tjenestesteder i 

Folkekirken: Vor Frue Kirke Aarhus, Ullerup 

(Sønderborg Provsti), Helsingør Domkirke. 

Jeg har været gift to gange. I det første ægteskab 

blev jeg skænket to børn, som jeg desværre ved 

min ægtefælles alt for tidlige død blev alene med. 

Efter en halv snes år indgik jeg atter ægteskab 

og blev atter skænket to børn. Dette ægteskab 

holdt desværre ikke. Børnene bor nu hos deres 

mor i Vinding. Vi har fælles forældremyndighed. 

Min private bevæggrund til at søge stillingen 

ved Balle Valgmenighed er at kunne komme 

tættere på mine børn og at kunne virke som 

præst efter den i Folkekirken tvungne 

pensionsalder. 

Men havde jeg ikke hørt så meget godt om jer og 

menigheden, ville jeg – trods mine bevæggrunde 

– ikke have søgt. Jeg har en stærk fornemmelse 

af, at jeg hos jer kan komme til at virke som 

præst på netop den måde jeg allerhelst vil: i 

nærhed og samhørighed. Og jeg har med glæde 

noteret, at I stiller en dejlig børnevenlig bolig til 

rådighed. 

Jeg kan tilbyde studiekredse om Grundtvigs 

salmer; en folkelig indføring i Søren 

Kierkegaards forfatterskab; filmaftener om fx 

den polske instruktør Kieslowskis forunderlige 

film og den canadiske sangskriver og poet 

Leonard Cohen. Dertil bibelstudier og 

voksenundervisning og kulturrejser til vores 

kulturs vugge: Grækenland. 

Jeg vægter søndagens gudstjeneste højt og 

praktiserer en klassisk liturgisk form, der 

gennem århundreder har vist sin slidstyrke. 

Hvad vi i kirken samles om, er af en storhed og 

styrke, der skal udtrykkes i en form af 

tilsvarende storhed og styrke. For gudstjenesten 

er det, hvoraf alt andet suger næring.                                                                        

Anders Kingo 

 

                           

 

Søndag den 8. august kl. 16.00 indsættes dr. theol. Anders Kingo som præst for Balle 
Valgmenighed ved provst Dorte Volck Paulsen. 
Efter indsættelsen vil der være et traktement i forsamlingshuset samt mulighed for at byde 
Anders Kingo velkommen i vores kreds. 
Vi håber meget, vi kan synge nogle sange fra vores nye højskolesangbøger.           Bestyrelsen. 



Præsentation af vores nye organist 
 

Mit navn er Carsten Bo Henriksen, og jeg er den nye 
organist i Balle Valgmenighed. 

Dåbsattesten siger p.t. 55 år, og jeg har spillet til 
familien Danmarks familiefester i næsten 40 år. 

 
Jeg bor i Slelde, og har et lille musikstudie samt en lille 

webshop, hvor jeg sælger musiksoftware. 

 
For tiden er jeg under uddannelse på Kirkemusikskolen 

i Løgumkloster, hvor jeg startede i august 2020, så 

mange ting er helt nye for mig, men jeg glæder mig til 

at tage udfordringen op og komme med nogle nye 

input. 

  

Konfirmationer i Balle 
 
 

Søndag den 22. august 2021 kl. 10 
Emil Risbjerg Buhl Jensen, Ravningvej 24, 71 82 Bredsten 
Freya Sette Kjær Larsen, Ballevej 111, 7300 Jelling 
Johanne Andrea Mogensen, Egtvedvej 100, Bølling, 6040 Egtved 
Johanne Nissen Andersen, Gammelgårdsvej 22, 7321 Gadbjerg 
Mikkel Iversen, Storedalsvej 9, 7182 Bredsten 
Nanna Jensine Schielstrup, Ågade 45, Farre, 7323 Give 
Nicolai Damgaard Alminde, Hærvejen 89, 7182 Bredsten 
Nikolaj Manø Hedensted, Borlevvej 35, 6040 Egtved 
Rosa Grønnerup Knudsen, Steen Blicher Vej 101, 7182 Bredsten 
Rikke Erikka Mähl, Vorkvej 100, 7100 Vejle 
Viktor Haahr Meisner, Vorkvej 111, 7100 Vejle 
 

Søndag den 19. september 2021 kl. 10 
Augusta Toft Lindberg, Kærbøllingvej 128, 7182 Bredsten 
Emil Vestergaard Thomsen, Degnevænget 48, 7100 Vejle 
Liv Josephine Tuxen Næsby, Hesteskoen 14, Jerlev, 7100 Vejle 
Niels Christian Skjøtt Johansen, Donsvej 32, 6052 Viuf 
Sarah Bredmose, Ollerupvej 13, 7182 Bredsten 



Østjyske valgmenigheders  
SENSOMMERMØDE i Balle 

                 

   Søndag d. 29. august 
               Vi er værter ved sommermødet, som er udsat fra sidste år. 

  
Dagens program bliver sådan: 
Kl. 10.00 Ankomst og stå-kaffe.  
Kl. 10.30  Gudstjeneste ved Anders Kingo. 
Kl. 12.00  Frokost.  
Kl. 13.00  Kort information fra hver valgmenighed ved formænd/præster.  
Kl. 14.00 Foredrag om den nye højskolesangbog og dens tilblivelse ved forstander på  

Ollerup efterskole Mette Sanggaard Schultz, som har siddet i højskolesangbogs-
udvalget.  

Kl. 15.00  Kaffebord med spørgerunde.  
Mødet afsluttes ca. kl. 16.  
 
Pris for deltagelse 200 kr., unge under 18 år 100 kr.  

 

Balle Valgmenigheds medlemmer melder sig til hos Else Sandahl, senest 22. august. 
 

 

STIFTELSESFESTGUDSTJENESTE 
 
 

mandag d. 26. april kl. 19.30 
 

med Doris Tiedemann 
 

På grund af coronasituationen kan vi heller ikke i år holde 
stiftelsesfest, som vi plejer 

 Men vi højtideligholder stiftelsen af Balle Valgmenighed  
med en gudstjeneste,  

 og hvis vejret vil, kan vi drikke en kop stå-kaffe uden for  
efter gudstjenesten. 

 



4. maj-aften 
 

4. MAJ-AFTEN I KIRKEN kl. 19.30 
 

MARY HOLM LARSEN og DORIS TIEDEMANN 
står for aftenen, hvor vi skal høre om at være  

BARN AF BESÆTTELSEN. 
 

Hvis vi må til den tid, skal vi selvfølgelig også synge sammen. 
Ellers går vi udenfor og synger en eller to sange. 

 

Besøg fra AKADEMIRÅDET 
 

 

I begyndelsen af marts havde vi besøg fra Akademirådets udvalg 
for kirkekunst, Billedkunstner og arkitekt Morten Skriver samt 
landskabsarkitekt Annemarie Lund samt en fotograf. 
Anledningen skyldes en bog, der bliver udgivet med 20 seværdige 
kirker i Danmark. 
At Balle Valgmenighedskirke er kommet med der, kan vi ikke have 
noget imod. 

Bogen bliver udsendt til alle menighedsråd i Danmark. 
Kirken blev rost meget af de to udsendte. De fremhævede alterbilledet i samspil med 
kirkens interiør som meget vellykket samt belysning og farverne i kirkerummet. 
Bogen kommer muligvis ikke til salg, men vi får et eksemplar, der vil komme til at ligge 
i kirken. 



Bustur til Sydslesvig 4.-8. oktober 2021 
 

Grundtvigsk Forum har sendt os dette: 
 
Kære kredse og enkeltmedlemmer 

Tag med på en oplevelsesrig tur i 

Grænselandet med tid til både samvær 

og samtaler. Grundtvigsk Forums 

Skærum Mølle-udvalg har arrangeret en 

bustur til Sydslesvig til oktober.  

 

         Vil du med? 

 

Vi skal blandt andet besøge:  

Flensborg, Slesvig Domkirke, Hedeby og 

Dannevirke, Rendsborg, Det Jødisk 

Museum. Bådtur på Kielerkanalen. 

Vestkysten, Ejdersted og tur på digerne. 

Noldes landskab og mindelunden for KZ-

lejren i Ladelund. 

Turen ledes af Asger Gylden-

kærne, Bøvlingbjerg, og finder 

sted 4.-8. okt. 2021. 

Yderligere info: 

https://grundtvig.dk/sydslesvig/ 

Her kan du også bestille rejsen. 

 

 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Mandag d. 14. juni kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

 
Tilmelding til Else Sandahl Pedersen, tlf. 6154 7124. Senest 12. juni. 

https://grundtvig.dk/sydslesvig/


GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER 
 

11 apr   - 1. s. e. påske ingen  

18 apr   10.00 2. s. e. påske MHL  

26 apr   19.30  DT Stiftelsesfestgudstjeneste 

30 apr   - St. Bededag ingen  

2 maj   10.00 4. s. e. påske MHL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4 maj   19.30  DT/MHL 4. maj-aften i kirken 

9 maj   - 5. s. e. påske ingen  

13 maj   - Kristi Himmelfart ingen  

16 maj   10.00 5. s. e. påske DT  

23 maj   10.00 Pinsedag MHL  

24 maj   - 2. pinsedag ingen  

30 maj   10.00 Trinitatis DT  

6 jun   - 1. s. e. trinitatis ingen  

13 jun   10.00 2. s. e. trinitatis MHL  

14 jun   19.00   Generalforsamling i kirkehuset. Tilm. 12/6 

20 jun   10.00 3. s. e. trinitatis MHL  

27 jun   10.00 4. s. e. trinitatis DT  

4 jul   - 5. s. e. trinitatis ingen  

11 jul   10.00 6. s. e. trinitatis MHL  

18 jul   - 7. s. e. trinitatis ingen  

25 jul   10.00 8. s. e. trinitatis DT  

1 aug   9. s. e. trinitatis ingen  

8 aug  16.00  10. s. e. trinitatis  Anders Kingo indsættes 

15 aug   11. s. e. trinitatis ingen  

22 aug   10.00 12. s. e. trinitatis AK/NC Konfirmation  

29 aug   10.30 13. s. e. trinitatis AK 10-16: Sensommermøde. Tilm. 22/8 

19 sep   10.00 16. s. e. trinitatis AK/NC Konfirmation 

21 sep    Udflugt. Vi oplyser nærmere på hjemmes. 

DT = Doris Tiedemann.  MHL = Mary Holm-Larsen. AK = Anders Kingo. NC = Neel 

Christiansen. Se evt. ændringer på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.  
 

Siden sidst 

Dåb: Mikkel Bak Thoning Iversen blev døbt d. 7. februar. 
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