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Sensommer og efterår har naturligvis været
præget af præsteskiftet.
Doris Tiedemann og Mary Holm-Larsen har på
bedste vis taget sig af gudstjenesterne både i
kirken og på Steensvang - mange tak for det.
Lisbeth Frøkjær Smed sagde ja til at undervise
konfirmanderne. Det skylder vi hende en stor
tak for. Konfirmanderne har fået en god start
sammen med hende. De har bl.a. været på
Luther-tur til Vejle en hel dag. Friskolen stod
for bustransport, og der deltog en lærer derfra. Godt med det fine samarbejde om konfirmanderne.
Jeg vil gerne takke alle jer, der tog del i de to
aftener med prøveprædikener. Det var glædeligt, at alle aldre var præsenteret. Det vidner
om interesse og ansvarlighed for vores kirke.
Vi valgte Uffe Espelund Klausen den sidste
aften ved den ekstraordinære generalforsamling. Vi har nu fået en god præst til Balle, en
præst, der har gåpåmod og styrke til at påtage
sig opgaven.
Præstegården har fået malet vægge i køkken
og stuer og er nu indflytningsklar.
Velkommen til Balle, Hanne og Uffe Espelund
Klausen. Vi glæder os til samarbejdet.
Der bliver ikke julemøde i år, men julekoncert
i kirken med KorDania fra Jelling, som før har
besøgt os. Et fantastisk kor, der skaber stor
glæde med deres sang.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske
alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
-Else Sandahl Pedersen

Siden sidst
Dåb d. 1. oktober 2017:
Lillie Marie Kjemp Lundsgard (04.06.2017)

INDSÆTTELSE af UFFE ESPELUND KLAUSEN,
søndag d. 26. november kl. 16.30
Uffe Klausen
blev
fulgt ind i
kirken
af
provst Leif
Arffmann og
5 andre af
omegnens
præster.
Provst Leif
Arffmann
foretog
selve indsættelsen
med en tale
til
Uffe
Klausen,
hvor
han
bl.a. refererede til fhv. højskoleforstander
Frederik Christensens indlæg ved BV´s 100-års
jubilæum, hvor han skrev om at tænke tanker,
ikke tænke på et andet liv, men på mere liv og
samles om et fælles hverdagsliv.

Vores formand, Else Pedersen, holdt en flot
tale til Uffe Clausen, hvor hun bød ham velkommen til Balle. Hun havde allerede lært
Uffe Klausen at kende som et hæderligt og
energisk menneske med evner til at undres.
Else nævnte også, at det bliver en ny tid for
vores præst, og at vi er forskellige, men alligevel står vi sammen.
Doris Tiedemann ønskede Uffe Klausen held
og lykke med embedet. - Henrik Jensen fra
Ågård Frimenighed havde en hilsen med fra
formanden for Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. - Dorte V. Paulsen, præst i Bredsten
håbede på godt samarbejde. - Else Pedersen
læste en mail op fra Maria (vores tidligere
præst).
Til sidst takkede Uffe Klausen for en dejlig

Provst Leif Arffmann læste derefter et brev
(kollats) fra biskoppen.
Derefter prædikede Uffe Klausen. Søndag den
27. nov. var kirkeårets sidste søndag, og derefter kan vi glæde os til et nyt år. Både kirkens
og vores eget nye år.
aften. Han glædede sig til at komme i gang.
Efter gudstjenesten var der spisning i Forsamlingshuset med flæskesteg og lagkager. Vi var Stor tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde
ca. 70 pers., familie, medlemmer, gæster m. fl. i forbindelse med valget af ny præst.
-Astrid Bjerggaard Christensen.

INTERVIEW MED VALGMENIGHEDENS
NYE PRÆST
Balle Valgmenighed har fået ny præst, Uffe
Espelund Klausen, ja, ny og ny, det er, som
man tager det, men han er i hvert fald ny i
Balle, - som præst er han imidlertid slet
ikke ny, tværtimod, idet UEK har været
præst lige i omegnen af 38 år, først godt
seks år i nærheden af Frederikshavn (Åsted (Kvissel) - Skærum), dernæst 1½ år i Tånum
- Hornbæk ved Randers, siden 10 år i Jelling
(nær ved Balle (!)) og endelig ca. 20 år i Råby-Sødring ved det yderste af Randers
Fjord, dér hvor Jakob Knudsen fra sit hjem i
Mellerup så ‘solen stige af havets skød’.

Den tager sig
godt ud i
efterårssolen, Valgmenighedskirken i Balle.
En ny præst
skal nu til at
prædike i
den.

‘Den gamle præst’ og hans (knap så gamle)
kone, Hanne Espelund Klausen, er godt i
gang med at flytte møbler og andet habengut ind i den særdeles nydeligt istandsatte
præstegård, som hører til embedet i Balle.
Det har været et år med megen flytteri. Stille
og roligt, (ja, så stille og roligt, som den slags
nu kan være) var præsteparret ved at have
tilendebragt flytningen fra præstegården i
Råby. Kun de allertungeste ting manglede. Et

flyttefirma blev bestilt til at klare det, datoen
var fastsat – men pludselig viste der sig noget i horisonten, som måske ville betyde en
ændring af destinationen. Flyttefirmaet blev
bedt om at vente lidt, for situationen var som lige nævnt - noget uafklaret. Muligvis
ville bestemmelsesstedet ikke blive nord,
men derimod syd, og for at gøre en lang
historie kort var det lige præcis sådan, det
endte. Klaver og andre gode ting kom ikke til
Vendsyssel, men til Balle, hvor de nu tager
sig ganske net ud i de i forvejen særdeles
præsentable stuer.
Det er altså flyttetid (igen, igen!) for familien
Klausen, men der bliver alligevel tid til et
interview med valgmenighedens nye præst.
“Uden at fornærme dig kan vi vel godt tillade
os at sige, at du ikke er helt ung?
Hvordan går det til, at du vil fortsætte som
præst, når du sagtens kunne trække dig
tilbage og leve om ikke fedt så dog nogenlunde rimeligt af tjenestemandspensionen?”
“Det er et helt naturligt spørgsmål, og for
nogle kan det måske også synes en smule
uforståeligt at ville fortsætte med at arbejde, når man nu ikke behøver det.
Jeg har imidlertid altid været glad for at
være præst og hjælpe til med at få budskabet ud over rampen, og da min unge kone
(fire år yngre!) fortsætter på arbejdsmarkedet en tid endnu, må jeg også indrømme, at
jeg havde en anelse svært ved at se det

tillokkende i en tilværelse som ‘hjemmegående husfar’, så bl.a. derfor…”
“Bl. a. derfor… Hvad vil det sige?”
Jo, jeg har ment, at det er lige tidligt nok at
holde, når man nu har arbejdsglæden i behold. Jeg havde ganske vist talt om, at jeg
ville trække mig tilbage til mit ‘skrivested’ og
give skriveriet en ordentlig skalle. Jeg har
allerede skrevet et par mindre bøger og
arbejder p. t. ihærdigt på at få færdiggjort
den næste, som kommer til at hedde ‘Quiz
for kvikke konfirmander’, derudover havde
(og har) jeg et par bøger til i tankerne. Der
ville således være nok at gå i gang med, men
jeg er temmelig sikker på, at det for mig let
kunne blive en smule ensformigt, når jeg –
ja, f. eks ikke havde konfirmander. De plejer
som bekendt at være lidt af et frisk pust.”
“Når du nu havde bestemt dig for at fortsætte som præst, kunne du så ikke bare være
blevet, hvor du var - det må da have været
enklere?”
“Der findes stadig en bestemmelse, der
fastslår, at en tjenestemandsansat præst
skal lade sig pensionere senest med udgangen af den måned, hvor han eller hun fylder
halvfjerds, hvorimod der ikke er nogen aldersgrænse for en præst, der er overenskomstansat. Hvis jeg skulle have fortsat i
Råby-Sødring, skulle jeg derfor søge om blive
overenskomstansat. Det havde jeg imidlertid
ikke lyst til, det var nu heller ikke sikkert, at
det havde kunnet lade sig gøre, men når jeg
ikke havde lyst til at fortsætte i mit hidtidige
embede, hang det også sammen med, at de
såkaldte strukturændringer var kommet til
Randers Nordre Provsti.

Hvor der før har været fem pastorater, skal
der fremover kun være ét (Ommersyssel
Østre Pastorat). Det nye pastorats tolv kirker
skal passes af tre præster, hvilket betyder en
dramatisk nedskæring af antallet af gudstjenester.
Nej, jeg misunder ikke de tre præster, der nu
skal forsøge at få det nye ‘storpastorat’ med
dets otte forskellige menighedsråd til at
hænge sammen.

Den nye
præst i Balle
Valgmenighed, Uffe
Espelund
Klausen.
Han kommer
fra en stilling som
sognepræst i
RåbySødring ved
Randers
Fjord.

Bortset fra det er tyve år som præst på
samme sted også længe. Nu har jeg fået
muligheden for at prøve noget nyt og noget
helt andet, og ‘det er slet ikke så ringe endda’.
Men lidt bøvlet er det da, når nu min kone
bevarer sit lærerjob i Assens ved Mariager.
Skolereformen har betydet, at der jævnligt
er meget l-a-n-g-e skoledage – (klokken er i
skrivende stund 20.14, og min kone er stadig
på arbejde. (Hun tog af sted i mørke og
kommer hjem i mørke).
Heldigvis har vi et hus i Ølst lige syd for Randers, dér må min kone holde til på skoleda-

gene, men naturligvis får hun i ugens løb
besøg af præsten fra Balle, vi kommer derfor
ikke til at synge ‘vi ser for lidt til hinanden’,
men noget ‘pendleri’ vil der naturligvis blive
tale om.”
“Du var selv inde på, at din nye stilling som
valgmenighedspræst er noget andet end at
være sognepræst.
Kender du noget til det grundtvigske? Ja,
hvad er din baggrund?”
“I 1940 blev Hadsten Højskole (mellem Aarhus og Randers) sat til salg. Som en række
andre højskoler havde den haft det svært i
1930’erne. Forstanderen, der selv ejede
skolen, havde nået den alder, hvor han godt
kunne tillade sig at trække sig tilbage og
overlade roret til nye kræfter.
Men hvem skulle det være? Hvem havde
modet - og pengene?
Det viste sig at blive en frugtgrosserer fra
Københavns Grønttorv, landbrugskandidat
Gunnar Thomsen, hvilket efter sigende førte
til en del avisskriverier. Hvordan kunne en
frugtgrosserer pludselig blive højskoleforstander? Men der var meget, der kunne lade
sig gøre dengang!
Gunnar Thomsen kendte mine forældre
(Marie og Thorkild Klausen). Min fader, der
på det tidspunkt også læste til landbrugskandidat, var fra Gislev i nærheden af Ryslinge. Han var blevet stærkt tiltrukket af det
grundtvigske, og måske var det derfor Gunnar Thomsen tilbød ham at blive medforstander på Hadsten Højskole. Det ville min
fader gerne. Han afbrød studierne på Landbohøjskolen og drog sammen med min moder og mine to brødre til Hadsten for at blive
medforstander. Når sandheden skal frem,
var han nok mere ‘med‘ end ‘forstander’, for

det var som nævnt Gunnar Thomsen, der
ejede skolen. Min moders opgave blev at stå
for hele køkkenregionen sammen med ‘køkkenpigerne’, som de dengang blev kaldt. De
unge højskolefolk havde således nok at se til,
og spændende var det, om det nu også kunne gå. Det kunne det heldigvis.
I 1947 valgte Gunnar Thomsen at overtage
den fædrene gård i Lisbjerg ved Aarhus.
Hvem skulle nu være forstander? Ville min
fader være det? Det ville han godt, men han
havde ingen penge, for så indbringende var
det heller ikke at være medforstander.
Det blev alligevel klaret ved, at gamle elever
og folk fra Hadsten og omegn satte ham ‘på
aktier’. I efteråret 1947 kunne mine forældre
og mine brødre derfor flytte ind i Højskolens
hovedbygning, nu med min fader som eneforstander. Samme efterår fandt jeg det
passende at gøre min entre. I mine første
leveår var jeg efter sigende ikke voldsomt
imponeret over min faders arbejdsindsats,
idet jeg på spørgsmålet om, hvad min faders
bestilling var, skulle have svaret: “Jo, han
kalder sig forstander, men ellers laver han
ikke noget!”
Siden fandt jeg ud af, at helt så enkelt var
det alligevel ikke.
Hele min barndom og ungdom har jeg således tilbragt i højskolemiljøet.
Det går ikke sporløst hen over én.
Det var ikke, fordi vi talte meget om Grundtvig og grundtvigianisme, for det var en soleklar selvfølge.
På væggen i min faders kontor hang der et
billede af Grundtvig (det har jeg arvet). Som
liden purk troede jeg ganske vist, at billedet
forestillede H.C. Andersen, men mine to
storebrødre var hurtige til at forklare mig

min fadæse, sådan som store søskende nu
kan gøre det!
Det grundtvigske var som nævnt en selvfølge, og jeg må indrømme, at jeg var noget
mere fortrolig med Højskolesangbogen end
med Salmebogen.
Vi sang meget på Hadsten Højskole. Vi begyndte dagen med morgensang. I min barndom deltog stort set alle på skolen – lærerne
med ægtefæller og børn, ligeledes også
køkkenpersonalet. Først sang vi en salme,
derefter var der Trosbekendelsen og Fadervor, og til sidst endnu en salme/sang.
Min fader kunne godt være en smule snedig.
Da eleverne i ‘de glade tressere’ viste tegn
på at blive væk fra morgensangen, fandt han
på at uddele morgenposten ved samme
lejlighed, det hjalp, for ellers skulle eleverne
vente helt til middag, inden de kunne få
deres post udleveret.
Jeg nåede at undervise en halv snes år på
Hadsten Højskolen, inden jeg i 1980 blev
præst i Vendsyssel. Det var noget af en omvæltning. Når man ellers havde været ‘ham
Uffe oppe fra højskolen’, skulle man lige
vænne sig til at være ‘pastor Klausen’, og når
man blev bedt om at hilse fruen, skulle man
til at tænke sig om. Fruen? Nåh ja, det var jo
Hanne!
Nu, næsten otteogtredive år efter, skal jeg
prøve at være præst i en valgmenighed, og
det ser jeg frem til.”
“Har du allerede bemærket, om der er noget,
der er anderledes i en valgmenighed?”
Af gode grunde kan jeg ikke vide, om det er
sådan i alle valgmenigheder, men i Balle er
der virkelig tale om et engagement, der er
helt anderledes end det, jeg er vant til. Det

er, som bestyrelsen er klar over, at det hele
på ingen måde går af sig selv, og man er
nødt til at arbejde med, hvis kirken i Balle
skal have en fremtid. Med mine hidtidige
erfaringen in mente er det også imponerende, at man i en menighed af den størrelse
kan samle 15-25 kirkegængere på en almindelig søndag. Jo, det er min klare opfattelse,
at man i Balle virkelig sætter pris på, at man
en kirke. Dejligt!”
“Hvad kan du selv bidrage med i Balle?”
“Som jeg allerede har sagt ved flere lejligheder, er jeg ikke kommet for belære folk her
om, hvordan der skal være kirke i Balle.
Nej, jeg er kommet for at hjælpe til med ‘at
holde gudstjeneste på søndag’, og så er det
da muligt, at jeg derudover kan bidrage med
et og andet. Jeg har som nævnt været præst
i næsten otteogtredive år. Men til at begynde med er det mig, der er kommet i lære!”
Præsten
har også
en kone,
Hanne
Espelund
Klausen.
Hun fortsætter en
tid endnu
med at
være lærer
ved Assens
Skole i
nærheden
af Mariager.

“Kunne du til sidst sige et par ord om familien?”

“Ja, gerne. Min kone og jeg har fire børn.
Tine på 37 er præst i Horsens og har sammen med sin mand, Morten, givet os vort
indtil nu eneste barnebarn, en pige på fem.
Ulf er 34, går på Musikkonservatoriet i Aarhus og er organist i Råby og Sødring. Så er
der Anne på 30. Hun er uddannet ‘cand.
scient. bibl.’ (herlig betegnelse for en kandidatgrad i informationsvidenskab). Anne er
uddannelsesbibliotekar ved Handelsgymnasiet i Frederikshavn.
Endelig er der Sune, som i sin tid gik i legestue her i Balle. Han er 27 år og er lige blevet
færdig som cand. it. Desuden er han som sin

storebroder ansat ved Råby og Sødring Kirker – som kirkesanger.
Der var således en grund til, at menighedsrådsformandens kone i Råby engang udtalte:
“Familien Klausen holder sin helt egen form
for familiegudstjeneste.”
Ingen af vore fire børn er længere hjemmeboende, men mon ikke de dukker op i Balle
fra tid til anden?
Det vil jeg næsten tro!”

-Uffe E. Klausen

LÆSEKREDS
Tirsdage d. 6/3 kl. 19.00 i præstegården

Jens Smærup Sørensen: FERIEBØRN
Bogen kan afhentes ca. 1 md. før. Medbring selv kop og evt. noget til din kaffe/te.
I 2007 udkom en bog, som alle talte om det år – Jens Smærup Sørensens ’Mærkedage’. Anmelderne var begejstrede, det var vi mange andre, der også var, for bogen blev solgt i ikke mindre end ca.
100.000 eksemplarer.
I 2015 udgav forfatteren ’Feriebørn’, som er den bog, jeg har valgt
at gennemgå ved vores litteraturaften i marts måned. Den er ikke
helt så let at læse, som ’Mærkedage’, og skal jeg være helt ærlig,
var jeg en smule skuffet, da jeg havde læst den igennem første
gang. Jeg blev imidlertid klogere, meget klogere! Det er i virkeligheden en fantastisk bog, hvor lag efter lag afdækkes, efterhånden
som handlingen skrider frem.
Hovedpersonen er Arne Beltoft, der stadig bor på den fædrene gård (eller resterne af den) i
Skalborg ved Aalborg. Han har engang været på højskole og skrevet dagbog, får vi hurtigt at
vide, og langsomt lukkes der op for hele Arnes brogede og på sin vis fascinerende liv, hvor de to
københavnske feriebørn, Thor og Freya, har spillet en afgørende rolle, selvom det alligevel blev
den lokale Malene, der blev hans livsledsager.
Der er mange andre historier ’gemt’ i ’Feriebørn’, så den er nok en aften (eller flere) værd.
--Jens Smærup Sørensen blev født den 30. maj 1946 i Nordjylland og voksede op på en gård i
landsbyen Staun nær Nibe. Nu bor han i Nykøbing Mors.

DEN RIGTIGE JULEMAND!
”Der var engang” – sådan
begynder alle gode historier.
Der var engang en juleaften. Endelig var den kommet, man havde også ventet på den i månedsvis, ja, lige siden i midten
af oktober. Fra da af var der lavet det ene
juleri efter det andet, der var klippet og
klistret, og der var ædt, spist og drukket.
Igen og igen havde man sunget
de kære, gamle, danske julesange
– ’Søren Banjomus’, ’Rudolf med
den røde tud’, og ’Jeg så julemanden kysse
mor’, og igen og igen havde man lyttet til de
smægtende toner fra ”I’m dreaming of a
white Christmas’ – ja, og så var der ’Last
Christmas’ ikke at forglemme. Mere dansk
kunne det da ikke blive!
Nu var det juleaften, en rigtig juleaften med
blidt dalende sne og trafikkaos. Vejene rundt
omkring sortnede af mennesker. Alle stilede
mod kirken. Allerede en halv time før gudstjenesten skulle begynde, havde graveren
måtte
hænge den
røde lampe
ud,
men
folk
ville
stadig ind,
om de så
skulle stå
op. Nu kunne der ikke presses en eneste mere ind, kun
præsten manglede. Graveren spejdede ivrigt
efter Hans Velærværdighed, nu måtte han
vel snart dukke op? Jo, nu var han der, og
det i rigtig godt lune, for han havde bemærket de mange biler på parkeringspladsen.

Sådan en aften var der noget ved at være
præst. Huldsaligt smilende til højre og venstre banede pastoren
sig vej op ad midtergangen, ja, der var
mange gamle kendinge fra sidste jul. Kunne de da ikke også
komme til årets andre
gudstjenester? – Nåh,
pyt. I aften vil vi alle
være glade!
Men bedst som ’The Reverend’ gik i sine
egne og glade juletanker, lød der med et en
klar barnestemme, (mærkeligt
nok, men i den slags historier
hører man aldrig om grødede
barnestemmer, de er altid klare):
”Moar! Moar! Har du set moar, der kommer
julemanden!”
På et splitsekund blev vor gode præstemands julehumør helt og aldeles ødelagt. Så
vidt var det altså kommet, så skralt stod det
til med den kristelige børnelærdom, at det
eneste, man tænkte på, var julemanden!
Tænk, at han, Herrens ydmyge tjener, blev
antaget for at være julemand, endda i en
sortsmudsket udgave af slagsen.
Men præsten strammede sig an. Han skulle
vise hele den overfyldte kirke, at han ikke
var tabt bag af en vogn (det er de jo sjældent
de præster, det må vi indrømme!). På stedet
kasserede han sin omhyggeligt
skrevne prædiken og holdt på
stående fod en helt ny, hvor
temaet var, hvem der i virkeligheden var den rigtige julemand – Vor Herre
Jesus selv.

Sorg blev til glæde vendt, og det blev alligevel
en dejlig juleaften, også i det pastorale hjem.
Ja, Vor Herre Jesus er den rigtige julemand, for
med hans fødsel julenat, ’da tændte sig lyset i
mørkets skød’.
Som det lød til hyrderne for de mange år siden, sådan lyder det også til os:

”Frygt ikke; thi se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket.”

Det barn, som fødtes julenat og som er vor
store glæde, er det lys, der skinner i mørket,
og mørket fik ikke og får ikke bugt med det heller ikke det mørke, der omgives os.
Evangeliets gode budskab kaldes det.
-Uffe Espelund Klausen

FOREDRAG
Onsdag d. 10. jan. 2018 kl. 19.00
Bredsten Sognehus.
Religiøse årsager til den slesvigske
udvandring til USA 1864-1914.
Foredragsholder Jan Pahlmann Jessen
har sit eget firma
”Historie og formidling”.
Gratis adgang. Kaffen 25 kr.

JULEKONCERT med KorDania
Søndag d. 10/12 kl. 19.30
Entré: 50 kr.

Arrangeret i et samarb. mellem Grænseforeningen, Bredsten sogn, Folkeuniversitetet
Vejle, og Balle Valgmenighed.

Søndag d. 11/2 kl. 14.00.
Friskolen er med både i kirken og i forsamlingshuset bagefter.

FILMAFTEN
Onsdag d. 21/2 kl. 18.30 på Friskolen
Oh Happy Day
- instrueret af Hella Joof.
(Vi plejer at få fastelavnsboller til kaffen!)

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 14/3 kl. 19.30
i forsamlingshuset.

SAMVÆR i præstegården
PALMESØNDAG d. 25/3
efter gudstjenesten kl. 19.00

STIFTELSESFEST
Lørdag d. 26. april kl. 19.00.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken.
Prædikant er Henrik Jensen, Ågård.
Efterfølgende er der kaffebord i forsamlingshuset,
hvor Henrik underholder.
.

Som den opmærksomme læser vil have
bemærket, så går vi tilbage til at lade
bladet udkomme 4 gange årligt:
marts – juni – september – december

KONFIRMATION
13. maj 2018
- altid 2. sø. i maj

GUDSTJENESTELISTE
3
10
17
19
19
24
25
26
31
1

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan

14.00
10.00
09.45
10.45
15.00
10.00
16.00

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent

7
14
21
28
4
11
18
25
4
11
18
25
29
30
1
2
8
15
22
26
27
29

jan
jan
jan
jan
feb
feb
feb
feb
mar
mar
mar
mar
mar
mar
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

10.00
10.00
14.00
10.00
19.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
19.00
-

1. s. e. H3K
2. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske

4. s. i adv., juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag

Bededag
4. s. e. påske

UEK
UEK
ingen
UEK
UEK
UEK
UEK
ingen
ingen
UEK
ingen
UEK
UEK
ingen
ingen
UEK
Ingen
UEK
ingen
UEK
ingen
UEK
UEK
UEK
UEK
ingen
DT
UEK
UEK
HJ
ingen
ingen

Adventsgudstjeneste med bl.a. Friskolen.

Gudstjeneste for børnehaven Solstrålen.
Gudstjeneste for Friskolen.

Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår med
kransekage og et lille glas i præstegården.

Efter gudstj. fester vi i forsamlingshuset.

Derefter samvær i præstegården.

Stiftelsesfest. Henrik Jensen, Ågård.

UEK = Uffe Espelund Klausen. DT = Doris Tiedemann.
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.

AKTIVITETER
Søndag d. 10/12 kl. 19.30: Julekoncert i kirken med KorDania fra Jelling. Entré kr. 50.
Onsdag d. 10/1. 2018 kl. 19.00: Slesvigsk udvandring til USA. Bredsten sognehus. Kaffe: 25 kr.
Søndag d. 11/2 kl. 14.00: Fastelavn. Friskolen er med både i kirken og i forsamlingshuset.
Onsdag d. 21/2 kl. 18.30: Filmaften i Friskolen.
Tirsdag d. 6/3 kl. 19.00: Læsekreds i præstegården
Onsdag d. 14/3 kl. 19.30: Generalforsamling i forsamlingshuset.
Søndag d. 25/3 kl. 19.00: Efter gudstjenesten er der samvær i præstegården.
Torsdag d. 26/4 kl. 19.00: Stiftelsesfest.

