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JULEMØDE 3. dec. i præstegården
LUCIA - gløgg og æbleskiver 14. dec.

Min yndlingssalme v. Lise Beck • Lucia, gløgg og æbleskiver • Julemødet • Fastelavnsgudstjeneste • Filmaften: Good bye Lenin • Læsekreds • Debat på Aarh. Uni m. bl.a. Maria
L.O. Møller • Referat: Slægterne i Balle, Kirkehøjskolen • Om konfirmationsforberedelsen •

MIN YNDLINGSSALME
Min yndlingssalme er ikke een! Den følger årets gang og kan pludselig vise sig at være
en, jeg aldrig havde tænkt på, når den en søndag falder ind i tekster og prædiken - og
løfter sindet til trøst og glæde og højtid!
Den stærkeste, smukkeste salme er for mig dog nok "Sorrig og Glæde"! Kingos
store salme om det sårbare menneskeliv! Men nu er vi i Adventstiden og så siger både
Grundtvig og Ingemann, at " Julen har englelyd"! Det har den også for mig!
H.C. Andersen kan med få ord fortælle om "Barn Jesus i en krybbe lå" helt, som vi
ser det for os! "Stjernen over huset" og "Oksen, der kysser barnets fod". Og 'Hjertet
bliver løftet på glædens vinger', når vi med P. Gerhardt synger "I, som tunge stier
træde, stands og hør, her er dør til den SANDE glæde"!
Hostrup siger" EVIG glæde for dem, der græde" i "Julebudet"! Og Grundtvig
jubler "Velkommen igen, Guds engle små" og lader os i en anden af sine store salmer
følge STJERNEN over den
"Blå himmel" til markens
hyrder", om hvem Ingemann synger, at de var de
første, der hørte englene
synge:
"Fred over jorden!
Menneske, fryd dig
os er en evig Frelser født"
Når julens salmer synges,
kommer mange minder om
vort svundne liv frem! Om
"Sorrig og Glæde" om "Lykke og Ulykke"! Derfor hører disse til nogle af de salmer, jeg
holder mest af!
-Lise Beck

3. SØNDAG I ADVENT
Søndag d. 14. december er der gudstjeneste kl. 15.00 for
børn og voksne i alle aldre. Som afslutning på gudstjenesten vil valgmenighedens yngste medlemmer gå
Luciaoptog og på den måde følge os alle over i
præstegården, hvor der er gløgg, saft og æbleskiver (25 kr.
pr. voksen, gratis for børn).
Alle er velkomne!

-MLM

ADVENTS- og JULEHYGGE
i præstegården d. 3. december kl. 19.30.
Doris Tiedemann slår juletonerne an godt hjulpet af
Budde ved klaveret. Vi skal høre historier om julen,
og vi skal synge rigtig mange af adventstidens og
julens sange og salmer.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
søndag d. 15. februar kl. 14.00
Som
optakt
til
årets
fastelavnsgudstjeneste har
friskolens SFO "Bifrost" og
Maria samarbejdet om at
lave en temauge om
fastelavn mandag-torsdag i
uge 6 for alle interesserede
børn fra 0.-3.klasse. Kirken er
derfor flot pyntet til fastelavnsgudstjenesten og 3. klasserne vil
medvirke med et lille skuespil.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset, hvor der er tøndeslagning,
fastelavnsboller, kaffe og saft.
Arrangementet er et samarbejde mellem Balle Friskole, Balle Forsamlingshus og Balle
Valgmenighed. Alle børn og voksne er velkomne både i kirken og i forsamlingshuset.
Det er gratis at deltage. Tilmelding til Maria.
-MLM

FILMAFTEN
tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 18.30 på friskolen
På denne tredje filmaften i Balle miniudgave af DDR i morens lejlighed og
Valgmenighed skal vi i anledning af, at det i samtidig holde alle
2014 var 25 år siden, Berlinmuren faldt, se nyheder om samden tyske film Good Bye Lenin. Filmen fundet uden for deres
handler om den unge Alex fra DDR. Hans dør væk fra hende.
mor, der er en tro partisoldat og 100 % Filmen er både sjov og
loyal over for DDR, ligger i koma, da Muren rørende og rejser desfalder. Da hun vågner igen, er hun uvidende uden en kritik af både
om de store omvæltninger, hendes elskede Øst, Vest og det nye
DDR er ved at undergå. For at beskytte Tyskland.
hende beslutter Alex at lade moren forblive Vel mødt til en god
i den tro, at alting er som før, hun gik i filmaften i godt selskab. Kaffen koster 25 kr.
koma, og han gør nu alt for at genskabe en Tilmelding til Maria.
-MLM

LÆSEKREDS
Læsekredsen kom godt i gang torsdag d. 20.
november, hvor 16 kvinder mødtes i
præstegården for at tale om Anne-Cathrine
Riebnitzskys
Forbandede
yngel.
Det
var
godt
at debattere bogens svære
og tunge tematikker, blandt
andet om hvordan en utryg
barndom præget af vold og
kaos påvirker hele ens liv. Men også
hvordan håbet om og erfaringen af, at
kærligheden og tilliden findes, kan bære et
menneske igennem selv de mest barske
oplevelser.
Næste gang mødes vi om en klassiker i
dansk litteratur, Martin A. Hansens

Løgneren. Denne lille perle af en roman om
degnen Johannes Vigs liv på øen
Sandø kredser om eksistentielle temaer
som løgn-sandhed, skyldstraf, kærlighed-drift. Nu
har du muligheden for at
læse eller genlæse en
klassiker og debattere den
med andre. Mænd er også
velkomne! Og præsten har bestemt, at der
serveres portvin ved hvert møde.
Tilmelding til Maria.
Næste møde: Onsdag d. 4. februar kl.
19.30 i præstegården. Medbring selv en
kop samt brød til kaffen. Jeg laver kaffe og
the.
-MLM

Debatarrangement "Kirke på kanten" på Aarhus Universitet
fredag d. 20. februar 2015 kl. 14-17
Tre paneldeltagere fra tre forskellige valgmenigheder vil diskutere kirkens udfordringer i
dagens Danmark med hinanden og med tilhørerne.
De tre paneldeltagere er: Keld Dahlmann (Aarhus Valgmenighed, missionsk menighed)
Massoud Fouroozandeh (Church of Love, migrantmenighed) og Maria Louise O. Møller
(Balle Valgmenighed, grundtvigsk menighed). Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse
koster 30 kr. Adresse: Auditorium 1, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C.

SLÆGTERNE I BALLE - referat
Anne Marie Johansen holdt d. 21. oktober 2014 i Balle Præstegård et levende foredrag
om slægterne i Balle. Hun fortalte om, hvordan familierne var knyttet af
slægtskabsbånd på kryds og tværs og særligt om, hvordan en række initiativrige
slægter – ingen nævnt, ingen glemt – spillede en afgørende rolle for skabelsen af
Balles grundtvigske landsbymiljø med friskole, brugsforening, valgmenighed og
forsamlingshus i sidste halvdel af 1800-tallet. Disse
slægter er stadig lyslevende, da flertallet af
tilhørere vel kunne føre deres aner tilbage til dem.
Med hjælp fra erindringer og bøger om Balles
historie holdt Anne Marie styr på alle trådene og
gav de 40 tilhørere en spændende og minderig
aften. Efter foredraget var der en god diskussion,
og som vanligt sluttedes der af med et par
aftensange.
Søndagen efter foredraget stod Anne Marie for en kirkegårdsvandring, hvor vi i regn
og blæst gik omkring på kirkegården og så og talte om de mennesker med særlig
betydning for Balle, der hviler her. Ud over slægterne i Balle kom vi også omkring den
håndfuld præster, der er begravet på kirkegården. Tak til Anne Marie for den
lokalhistoriske rundtur, der kan minde os om den historiske arv, vi skal bære videre,
og om at det er mennesker med noget at kæmpe for, der skaber historien.
-Hans Henrik Hjermitslev

LIDT OM KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN
Konfirmanderne og jeg er kommet godt i gang med konfirmationsforberedelsen. 14
konfirmander følger undervisningen, hvoraf 12 skal konfirmeres i Balle d. 10. maj
2015. Vi mødes hver onsdag morgen kl. 8.25, hvor vi begynder med morgensang,
Fadervor og trosbekendelsen i kirken, inden vi går over i klassen.
Vi har besøgt konfirmanderne i Bredsten, der har fortalt os om "deres" kirke. De har
også været på besøg hos os, hvor de hørte historien bag Balle Valgmenighed og om
kirken. febr
På vores filmaften så vi den amerikanske film "Pay it forward". Den handler om en 11årig dreng, der i samfundsfag får til opgave at komme med en idé, der kan gøre
verden til et bedre sted - og samtidig omsætte ideen i praksis. Det er en rørende og
tankevækkende film om, hvordan det er muligt at gøre noget for andre, så deres liv
forandres til det bedre. Måske er det det, næstekærlighed betyder? Det er vi ikke helt
færdige med at diskutere.
Til februar skal vi på en heldagsudflugt sammen med Bredstenkonfirmanderne til Ribe.
Det kan I læse mere om i næste kirkeblad.
- MLM

KIRKEHØJSKOLEDAG
referat v. Doris Tiedemann
Lørdag d. 1. november var ca. 60 medlemmer fra de fem østjyske valgmenigheder samlede til en kirkehøjskoledag i
Balle Forsamlingshus under temaet 2014
– et tredobbelt jubilæumsår.
Første foredragsholder, Carsten BachNielsen, lektor i kirkehistorie, talte om det
ældste jubilæumsår 1814. Det var året,
hvor Norge vandt sin frihed. Carsten
Bach-Nielsen hæftede sig ved den danske
retorik i dag, som taler om, at vi danske
tabte Norge. 1814 var også året, hvor vi
fik et Bibelselskab, så de vakte kunne lære
at læse i Bibelen, og ikke mindst vigtigt:
der blev indført undervisningspligt for
alle mellem 7 og 14 år.
Dernæst talte forstander ved Rødding
højskole, Mads Rykind-Eriksen, om
nederlaget i 1864, som betød, at vi
mistede 2/5 af Danmarks territorium og
1/3 af befolkningen. Hvor stort dét chok
var, og hvilken betydning det fik for,
hvem vi er i dag. Mads Rykind-Eriksen
fortalte historien gennem højskolerne,
som blev oprettet som nationale
fæstninger, der fortæller historien om det
danske folk.
I Nordens mytologi skriver Grundtvig på
de første 100 sider om Den danske
Folkehøjskole, som skulle forhindre os i at
gå under som kultur, som folk. For
Grundtvig var kultur lig med folkeånd. I
dag taler vi om sammenhængskraft.
Folkeånd er et langt bedre ord.
Den livsoplysning og folkeoplysning,
som fandt sted i årene op til 1864 og

derefter, er helt afgørende for, hvordan
Danmark ser ud i dag.
Udenrigspolitikken er endnu i dag
præget af 1864. Derfor går vi også stærkt
ind for FN, modsat USA som selv er
stærkt.
Til sidst talte sognepræst Henrik Gade
Jensen om tiden op til 1914. Det var en
tid, som var præget af de største opfindelser i århundreder – en voldsom og
positiv vækstperiode i menneskehedens
historie. Der var en sund økonomi, velstand, tro på barbariets ophør – ikke flere
krige. Det var ”tryghedens gyldne
tidsalder".
Den verden falder sammen med 1.
Verdenskrig, som indledes med skuddet i
Sarajevo. Den krig blev så blodig på grund
af industrialiseringen. Man fik bedre og
hurtigere våben f.eks. maskingeværer i
stedet for for- og bagladegeværer.
Den uheldige fredsaftale i 1918 bærer i
sig kimen til 2. Verdenskrig, bl.a. fordi den
ydmygede Tyskland unødigt. En anden
følge af krigen var, at økonomien gik
amok med stærkt galopperende inflationer til følge.
I kølvandet på 1. Verdenskrig kom en
ny-orientering inden for teologien,
kunsten og musikken.
1914 har præget hele det 20. århundrede
– og slutter først med murens fald i 1989.
Jeg - og sikkert mange med mig - gik
hjem med følelsen af, hvor vigtigt det er
at vide noget om fortiden for at forstå
nutiden.
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Familiegudstjeneste, der afsluttes med
Luciaoptog. Efterfølgende gløgg og
æbleskiver i præstegården. Se omtale.
Gudstj. for Børnehaven Solstrålen
Gudstj. for Friskolen

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

Fastelavnsgudstjeneste. Se omtale.

2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ
Bebudelse
MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann.
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.

AKTIVITETER
Onsdag d. 3/12 kl. 19.30: Julemøde i præstegården. Se omtale.
Søndag d. 14/12 kl. 10.00: Familiegudstjeneste, Lucia, gløgg og æbleskiver. Se omtale.
Tirsdag d. 13/1 kl. 18.30: Filmaften. Se omtale.
Onsdag d. 4/2 kl. 19.30: Læsekreds. Se omtale.
Søndag d. 15/2 kl. 14.00: Fastelavnsgudstj. efterfulgt af 'Katten af tønden'. Se omtale.
Fredag d. 20/2 kl. 14-17: Debat på Aarhus Universitet. Se omtale.

NYT fra BESTYRELSEN
Vi har hen over efteråret specielt været optaget af
to ting, nemlig renoveringen af kirken samt det nye
alterbillede.
Vi har fået renoveret nordgavlen og skorstenene
for det beløb, vi kunne afsætte i år, så må vi tage
en ny omgang senere, idet vi ikke har modtaget
fondsmidler til den opgave. Det var helt nødvendigt
at komme i gang, og vi er meget tilfredse med
resultatet.
Kunstner Anette Harboe
Flensburg besøgte os den 30.
oktober. Vi havde i bestyrelsen
først et behageligt møde med
hende i kirken, hvor hun bl.a. fik
taget en masse billeder samt
stillet en masse spørgsmål.
Anette H. Flensburg er meget
interesseret i at høre om vores
historie og traditioner her i Balle.
Ved mødet for medlemmerne om aftenen fortalte
kunstneren om sig selv og svarede på de mange
spørgsmål, der blev stillet.
Vi var mange, der gik fra mødet med en god
fornemmelse i maven. Vi ved ikke, hvordan det
endelige resultat bliver, men vi har tillid til Anette
og venter spændt på at se skitseforslaget, eller
måske skitseforslagene, til foråret.
Nu kommer den dejlige adventstid med julemøde,
gudstjenester, luciaoptog og hyggeligt samvær.
Rigtig glædelig jul, samt godt nytår.
-Else Sandahl Pedersen

Siden sidst
Begravelse d. 26. juni 2014
Grete Nielsen (27.04.1931 - 23.06.2014).
(Kom ved en beklagelig fejl ikke med i sidste blad).

Bisættelse d. 3. oktober 2014:
Anna Jørgine Bruun (20.08.1922 - 29.09.2014).
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