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Grundlovsfest i Balle 
Fredag den 5. juni kl. 14.00 

Fejring af 100-året for kvindernes valgret 
ved mindestenen på Sødovervej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Musik og fællessang • Foredrag om Dagmar Husmand ved J. E. Svane • 
• Taler ved Karen Klint og Gitte Frederiksen • 

• Grillen tændes kl. 17.30 • 
 

Kaffe, kage og drikkevarer skal købes i baren, der er åben hele tiden. 
Medbring selv madkurv, service og kød til grill. Arrangeret i et samarbejde    

ml. Balle Forsamlingshus, Bredsten i Udvikling og Balle Valgmenighed. 
Arrangementet er gratis og åbent for alle. Alle er meget velkomne! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I al sin glans nu stråler solen (v. Bodil Højgaard) • Årets konfirmander (foto og 
malerier) • Foromtaler (Sensommermøde i Balle - Sommerudflugt - Læsekreds) • 
Referater (Skærtorsdagens Åbent hus - 4. maj - Stiftelsesfest - Løgstrup i Bredsten 
- Status vedr. altertavlen). 



ÅBENT HUS i præstegården  
Skærtorsdag d. 2. april 

Efter i gudstjenesten at have mindedes Jesu 
sidste måltid og fejret nadverens indstiftelse 
gik vi over i præstegården, hvor vi 
udfoldede nadverens fællesskabs-stiftende 
virkning i et hyggeligt samvær.  
Vi nød (som Jesus og disciplene) rødvin og 
brød - og dertil ost. Kastede os ud i livlig 
samtale og nød en dejlig aften sammen.  
                      - Doris Tiedemann 

 
 
 
 
 
 
 

MIN YNDLINGSSALME 
 

I al sin glans nu stråler solen 
 

En skøn sommersalme. En hyldest til solen, livet og kærligheden. 
Jeg bliver i så godt humør, hver gang jeg spiller melodien, eller hører andre synge den. 

 

I mit barndomshjem havde vi altid gæster fra København på besøg i pinsen. Jeg husker 
det, som var vejret altid godt, og vi kunne være i haven og nyde udelivet. 

 

Jeg kommer fra en meget sangglad familie, så det var helt naturligt, at vi også i pinsen 
samledes om sangen. Ind imellem kom også naboerne på besøg og deltog i sangen. 

 

Her var ”I al sin glans nu stråler solen” en af de salmer, vi altid sang. 

 

Jeg husker tydeligt stemningen i haven, når alle stemte i og sang med. Det var noget, som 
vi børn altid nød at være en del af. 

 

Pinsedag i haven med sang står prentet i mit indre, som det bedste ved den danske 
sommer. 

 
 
 

I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nåde-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst 

         
               -Bodil Højgaard (Budde) 
 



SENSOMMERMØDE I BALLE 

Søndag d. 30. august 2015 

Balle Valgmenighed er vært ved de fem østjyske valgmenigheders sensommermøde.
 Programmet ser sådan ud: 

10.30:  Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke ved Maria Louise O. Møller 
11.30:  Spisning af medbragt mad i præstegårdshaven eller i forsamlingshuset  
 (alt afhængigt af vejret). 
12.30:  Vi deles i to hold. Hold 1 begynder i kirken, hvor Mette Kramer og Maria 

Louise O. Møller vil fortælle om at male 
billeder sammen med konfirmanderne samt 
vise nogle af billederne  frem. Hold 2 begynder 
i Balle Friskolemuseum, hvor Anne Marie 
Johansen vil vise rundt og fortælle. Vi skifter 
halvvejs, dvs. efter 1/2 times tid. 

13.45:  Kaffebord i Balle Forsamlingshus. 
14.15-15.15: Sangtime ved forstander ved Engelsholms Højskole, Jakob Bonderup. 
15.15: Tak for i dag og på gensyn. 

Tag børn, forældre, bedsteforældre, venner og naboer med til en god dag i godt 
selskab. Der er rig mulighed for børnene for at lege i haven eller i præste- 
gården - alt afhængigt af vejret. 
Tilmelding til MLM senest d. 24. august.     -MLM 
 
 
 
 

 
 

 

SOMMERUDFLUGT tirsdag d. 16. juni 
Vi kører i egne biler og mødes ved museet 
Kongernes Jelling (Gormsgade 23, Jelling) kl. 
18.00. Her vil der være en guidet tur på ca. 
45 min. i den helt nye udstilling. Bagefter går 
vi tur på højene og over til kirken. Vi slutter 

med kaffe i museets café kl. 20.00.  
Tag gerne børnene med! Tilmelding til Else senest d. 1. juni!      -MLM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi håber på bedre 
vejr end sidste år, 
hvor gummistøv-
lerne blev testet! 

                      
 

LÆSEKREDS 
Vi læser på livet løs og mødes allerede igen 
torsdag d. 11. juni kl. 19.30 om Ida Jessens 
Børnene.  
Som sommerferielæsning skal vi i gang med Ken 
Folletts På kanten af evigheden, som vi mødes 
om tirsdag d. 18. august kl. 19.30. 
Møderne foregår i præstegården, medbring selv 
kop og brød til kaffen. Jeg sørger for kaffe, the 
og portvin. Tilmelding til mig.                        -MLM                                                           

 

 
Hans Henrik var 

ene hane i 
hønsegården 
sidst, og det 

generede ham 
ikke. Vi gentager 

dog for en god 
ordens skyld: 

Mænd er også 

velkomne! 



 
 
 
 

KONFIRMANDMALERIER 

 
 

Søndag d. 22. marts var der efter gudstjenesten fernisering af  de  malerier, konfir-
manderne har malet hos Mette Kramer.        -Fortsættes næste side 
 

 
 

HJERTELIG TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN              
Søndag d. 10. maj  

 

Stående fra venstre:                                                                         Foto: Søren Rosager 
Emilie Isabella Tuxen, Mia Maria Sandager Simonsen, Rasmus Borup Kristiansen, Emil 
Slaug, Frederik Flarup Christensen, Kasper Smith Herlev, Tobias Sindberg, Peter Vikkelsø, 
Pernille Keinicke, Maria L. O. Møller. 
Siddende fra venstre:  
Laura Cecilie Thoning Michaelsen, Malene Lundsberg Paulsen, Julie Vandelbjerg Truelsen. 



 
 

 
 
 
 

Fortsættelse fra forrige side: 
 
 

Mette Kramer og Maria fortalte først lidt om arbejdet med 
malerierne, som altid er lidt af en kamp for den enkelte kon-
firmand, og Mette blev takket for sin indsats.  

 
 
 
 

Derefter fortalte konfirmanderne om hver deres maleri.  
 
 
 
 

Temaet var i år ”Når lyset bryder frem”, og malerierne viste 
situationer fra Bibelen, - både fra Det gamle og Det nye 
Testamente -, hvor netop dét sker.                  
                                                                                 - Doris Tiedemann     Foto: Søren Rosager                                                  
 
 
 

4. MAJ 
Traditionen tro fejrede vi 4. maj-gudstjeneste i kirken d. 4. maj kl. 19.00. 
Kirken var smukt pyntet med bøgegrene og lys i vinduerne. Efter 
gudstjenesten drak vi kaffe, og derefter fortalte Lise Beck meget 
levende om sine erindringer fra både besættelsesårene og 
befrielsesdagene. Lise indledte med at 
afspille befrielsesbudskabet for os, 
som det lød dengang i radioen. Ind 
imellem hendes bevægende beretning 

sang vi et bredt udvalg af friheds- og fædre-
landssange. Lise fortalte om, hvordan tyskernes be-
sættelse havde indflydelse på hverdagen i en små-
børnsfamilie i Haderslev, hvor hun var den ældste af tre 
søstre. F. eks. kunne bombningen af Flensburg sagtens høres, og der stod permanent en 
lille barneseng i beskyttelsesrummet i kælderen til familiens yngste til brug, når der var 
luftalarm. Præcis 9 måneder efter 4. maj er familiens 4. og yngste søster født - som et 
ægte glædesbarn.  
Som folk og land har vi stadig mange gode grunde til at sætte levende lys i vinduerne 4. 
maj til minde om den dag for 70 år siden, hvor Danmark atter blev frit. 
Til markering af 70-året for befrielsen ringede alle landets kirkeklokker landet over kl. 
8.00-8.15 om morgenen d. 5. maj - også i Balle.             - MLM 



STIFTELSESFEST 
Søndag den 26. april fejrede Balle Valgmenighed sit 130-års 
jubilæum. Kirken var smukt pyntet og feltpræst og hærprovst 
Thomas H. Beck prædikede. 
Efter gudstjenesten var der kaffe i forsamlingshuset, og Thomas 
Beck holdt foredrag og fortalte om sit arbejde som præst for 
udsendte soldater i Afghanistan, hvor han selv har været mange 
gange. Foredraget hed ”Stol på gud og hold krudtet tørt. At 
forkynde kristendom i og til kamp.” 
Thomas Beck nævnte bl.a., at Gud er med i alle kampe hele livet. 
Kampsoldater bliver stillet til ansvar. De hjælper og ofrer sig for 
krigen og for kammeraterne i lejren.  
Mange soldater går til gudstjeneste og nogle bliver døbt i det fremmede.  
Nytter det. Er det noget værd?  Ja, siger Thomas Beck. Mange ting er nu velfungerende 
i Helmand bl. a. skoler (også for piger). 
Thomas Beck havde billeder med fra lejren i Helmand, som viste lidt om forholdene for 
soldater i krig. 
Som udgangspunkt er vi vel alle imod krig, men det er godt, at der er nogle, som tager 
sig af soldaternes ve og vel. 
Det var en god og velbesøgt aften.                   - Astrid Bjerggaard Christensen 

 
             Løgstrup i Bredsten  
Et nyt initiativ om fællesarrangementer to gange årligt for Bredsten 
Sogne- og Balle Valgmenighed havde sin første sammenkomst 19. 
maj i Bredsten Sognehus. Der var fuldt hus, da sognepræst Dorte 
bød velkommen. Det var VORES Maria, der denne første 
mødeaften skulle holde foredrag om K. E. Løgstrups liv og tanker. 
På sædvanlig levende og forståelig måde blev vi ført ind i Løgstrups 
tænkning og store forfatterskab! Han regnes for den største danske 
tænker siden Søren Kierkegaard, som han var i dyb modsætning til! 
Hans hovedværk 'Den etiske fordring' udkom i 1956. Den bruges i 

dag som pensum i mange uddannelser bl.a. sygeplejerske, pædagog og lærer og selvfølgelig 
teologi og filosofi.  
For Løgstrup var vejen ind i kristentroen alment menneskelig. 'Livet er skænket - en gave', 
hvor Tillid, Barmhjertighed og Kærlighed gives og skænkes, og hvor vi skal handle mod den 
anden, som var vi i dennes sted og derudaf kan formode, hvad han ønsker, bliver gjort imod 
ham/hende. "Man har aldrig med et andet menneske at gøre, uden man holder dets liv i sin 
hånd",  "Vores liv er forviklede med hinanden" er nogle af de tanker, hans store 
forfatterskab bygger på! 
Hans liv som barn, ung teolog, præst, modstandsmand og professor, som en af de fire store 
Århus-teologer, fik vi også indblik i! 
Op al den ting og Det dufter lysegrønt af græs indrammede en meget fin aften, der pga. 
Marias vidende og dygtige formidling gjorde, at jeg tror, vi alle gik hjem med en følelse af at 
have været i selskab med en af vores store tænkere.       -Lise Beck 



GUDSTJENESTELISTE 
 
 

7 juni  1. s. e. trinitatis ingen Årsmøde i Rødding 

14 Juni 10.00 2. s. e. trinitatis MLM  

21 juni  3. s. e. trinitatis ingen  

28 juni 10.00 4. s. e. trinitatis MLM  

5 juli  5. s. e. trinitatis ingen  

12 juli 10.00 6. s. e. trinitatis DT  

19 juli  7. s. e. trinitatis ingen  

26 juli 10.00 8. s. e. trinitatis DT Morgenandagt 

2 aug  9. s. e. trinitatis ingen  

9 aug 10.00 10. s. e. trinitatis MLM  

16 aug 19.00 11. s. e. trinitatis MLM  

23 aug  12. s. e. trinitatis ingen  

30 aug 10.30 13. s. e. trinitatis MLM Sensommermøde 

6 sep 10.00 14. s. e. trinitatis DT  

13 sep 10.00 15. s. e. trinitatis MLM Konfirmandindskrivning 

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

 

MLM holder sommerferie fra og med 4/7 - 2/8. Efteruddannelse: 24 - 28/8. 
Vikar: Doris Tiedemann. Tlf. 7588 1050 / 7670 1806 / 6178 2313. d.tiedemann@mail.dk. 
 

 

AKTIVITETER 

Fr. 5. juni : Grundlovsfest på Sødovervej kl. 14.00. Se forsiden.  
Sø. 7. juni  : Årsmøde i Rødding. Tilmelding senest 11/5 til Maria. Omtalt sidste blad. 
To. 11. juni : Læsekreds kl. 19.30 i præstegården. Børnene af Ida Jessen. Se omtale. 
Ti. 16. juni : Udflugt til Kongernes Jelling. Tilmelding senest 1/6 til Else. Se omtale. 
Ti. 18. aug. : Læsekreds kl. 19.30 i præstegården. På kanten af evigheden af Ken Follett.  
Sø. 30. aug. : Sensommermøde i Balle. Tilmelding senest 24/8 til Maria. Se omtale. 
Sø. d. 27. sept. kl. 19.30: Koncert i Balle Valgmenighedskirke med Den Danske 
Salmeduo. Arr. i samarbejde med Bredsten menighedsråd. Læs mere i næste blad. 
 
 
 
 

 
 

På hjemmesiden balle-valgmenighed.dk under "Om valgmenigheden" => "General-
forsamling" kan man nu læse de nye vedtægter samt formandens beretning fra 
årets generalforsamling. 

http://www.balle-valgmenighed.dk/
http://balle-valgmenighed.dk/


NYT fra BESTYRELSEN 
 
 
 

Det var med spænding og en anelse nervøsitet vi 
mødtes med Kunst og Kulturstyrelsen samt 
kunstneren Anette Harboe Flensburg d. 24. april i 
Balle Valgmenighedskirke for at godkende det nye 
alterbillede. 
Mødet viste sig at blive meget positivt. Det var 2 
kompetente og meget imødekommende kvinder, 
der mødte op. Mette Winchel og Katja Bjørn, begge 
udøvende kunstnere og medlem af det udvalg, der 
godkender kunstværker for Kunst og Kultur-
styrelsen. 
Efter et glas portvin, pakkede Anette Harboe 
Flensburg sin skitse ud, herefter sad vi stille og 
betragtede billedet. Katja Bjørn brød tavsheden 
ved at sætte en række ord på billedet, Katja Bjørn 
har læst religionshistorie, hun sluttede med at sige, 
"dette billede er stor kirkekunst". 
Kunstneren Anette H. Flensburg fulgte efter med 
sine tanker om billedet, dernæst  vores præst 
Maria, der kunne få øje på mange emner til 
kommende prædikener. Vi andre i bestyrelsen kom 
også frem med vores betragtninger. 
Det var en virkelig positiv proces, der forvandlede 
vores nervøsitet til en bevæget og taknemmelig 
stund. 
Det nye alterbillede så vi også på computeren sat 
ind i trærammen og på afstand sådan, at vi fik en 
god fornemmelse af virkeligheden. 
Vi kan ikke fortælle om selve motivet udover, at 
det er et opstandelsesbillede i smukke farver. 
Billedet blev godkendt af en enig bestyrelse. 
I påsken 2016 bliver billedet hængt op. 
Vi ser det som en stor gave til Balle Valgmenighed, 
der kan glæde os nu og i fremtiden.  
                     -Else Sandahl Pedersen

 
 

Siden sidst 
Begravelse d. 2. maj 2015: 

Jens Erik Christensen (04.09.1931 - 27.04.2015) 
Begravelse d. 23. maj 2015: 
Jenny Marie Christiansen (23.02.1927 - 20.05.2015) 

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. 
Ferie 4/7-2/8. Efteruddannelse 24-28/8. 
Vikar: se forrige side.  
 

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. karpauj@gmail.com 
 

GRAVER 
Henrik Fogh Jensen 
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten 
Tlf. 5043 0747. sushen@sol.dk  
KIRKEBLADSUDVALG 
Maria L. O. Møller – ansvarshavende. 
Doris Tiedemann. Tlf. 6178 2313 
d.tiedemann@mail.dk 
Karin Jürgensen  

Tlf. 2081 2110. karpauj@gmail.com 
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