BALLE VALGMENIGHED
Juni-august 2016

Konfirmandfoto og -malerier. Stille aftengudstjeneste. Gudstjeneste for Stensvang.
Sensommermøde. Læsekreds. Morgensang med kaffe. Stiftelsesfest (referat). Kirkehøjskolen i
provstiet. Ny altertavle: omtale og fotos. Fællestur i biografen (En mand der hedder Ove).

Konfirmand-

HJERTELIGT TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN
Søndag d. 8. maj

Pigerne fra venstre:
Emilie Thea Bøhrk, Thea Valentin Kristensen, Olivia Lilienhoff Jagd, Caroline
Haugaard Balle, Amalie Jørgensen, Karoline Smith Herlev, Julie Søndergård
Quorning
Drengene fra venstre:
Rasmus Flarup Christensen, Niklas Grøndahl Christensen, Marcus Gjerka, Mikkel
Barkholt Krøigaard, Mikkel Dalegaard Guldbæk, Kristian Marienlund Bruun
Laugesen, Magne Kjær Larsen, Christoffer Damgaard Larsen, Jacob Kok
Rasmussen, Mads Duedahl Sørensen.

-malerier

Der blev lyttet
og studeret
intenst, mens
konfirmandernes
malerier blev
præsenteret
efter gudstjenesten 13. marts.

AFTENGUDSTJENESTE
søndag d. 12. juni kl. 19.00
– en anderledes gudstjeneste med mulighed for
at fordybe sig i vores nye alterbillede.
Karin og Maria tilrettelægger i fællesskab
gudstjenesten, så alterbilledet får lov at folde sig
ud i samspil med læsninger fra Biblen, bøn og
musik.
Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste med god tid til fordybelse,
refleksion og eftertanke.
xxxxxxxx-MLM

GUDSTJENESTE for STENSVANG
tirsdag d. 28. juni kl. 14.30
Stensvangs sommergudstjeneste foregår
i år i Balle Valgmenighedskirke.
Efter gudstjenesten er der
kaffebord og sang fra
højskolesangbogen
i præstegården.
Alle er hjerteligt velkomne! - MLM

SENSOMMERMØDE for de fem østjyske valgmenigheder
Søndag d. 28. august 2016 i Mellerup
10:30 Gudstjeneste i Valgmenighedskirken ved Isak Krab Koed
11:30 Spisning af medbragt mad i/omkring friskolen, som ligger ved
siden af kirken.
12:30 Besøg på Støvringgaard Kloster. Vi får en rundvisning samt
fortælling om klosterets historie bl.a. riddersal og kirkesal. Der vil
også være mulighed for at gå en tur rundt i parken.
Transport mellem Valgmenighedskirken og Klosteret foregår i egne
biler – der er 2 km.
13:45 Mulighed for at se og høre om Præstegården samt gå en tur
rundt på kirkegården, hvorfra der i godt vejr er en flot udsigt.
14:00 – 15:00 Kaffebord og sang fra højskolesangbogen i Friskolen
samt tak for i dag, kom godt hjem og på gensyn.
Adresse: Mellerup Valgmenighed, Almisbakken 3, 8930 Randers NØ
Tilmelding til Maria senest torsdag d. 11. august.

LÆSEKREDS torsdag d. 11. august 2016 kl. 19.30 i præstegården
Husk som sædvanligt kop og brød til kaffen. Resten sørger jeg for.
Som sommerferielæsning skal vi i gang med Berlinertrilogien af dansknorske Anne B. Ragde. Trilogien består af de tre bøger, Berlinerpoplerne,
Eremitkrebsene og Ligge i grønne enge. Man bestemmer selv, om man vil
læse dem alle tre, eller bare f.eks. den første og den anden.
Centralt i romanserien står løgnen, primært i form af en mørk familiehemmelighed. Da familiens gamle matriark dør af et slagtilfælde, samles hendes tre
sønner og eneste barnebarn om dødslejet. Fire vidt forskellige mennesker, uden
andet til fælles end blodets bånd, får pludselig deres skæbner viklet ind i hinanden
nu, hvor de sammen skal beslutte, hvem der skal tage ansvaret for slægtsgården på
sig. Og for mere end én af de fire får mødet katastrofale konsekvenser.
Bogen kan hentes fra d. 30. juni hos Maria. Nye læsere er velkomne!
-MLM

MORGENSANG OG KAFFE
I KIRKEN
Tirsdag d. 16. august mødes vi kl. 9.00 i
kirken og begynder en forhåbentlig smuk
sensommer-morgen med morgensang
fra både salme- og højskolesangbog.
Efterfølgende drikker vi en kop kaffe
sammen. Alle er meget velkomne!
-MLM

Den nye altertavle af kunstneren Anette Harboe Flensburg

Foto fra udflugten 28/2, hvor vi så Anettes maleriudstilling på 'Brandts 13' i Odense.

STIFTELSESFESTEN – referatt
Tirsdag d. 26. april prædikede sognepræst i Hvejsel, Gitte Sandager Bjerre, ved
aftengudstjenesten i anledning af valgmenighedens stiftelsesfest. I sin prædiken
reflekterede hun over, hvordan det kan være, at det oftest er det nemmeste her i
livet, der er allersværest at gøre. Måske fordi vi mennesker har en tilbøjelighed til at
mene, at det, der er af største betydning, også må kræve noget helt særligt af os.
Men når det kommer til troen og vores dagligdagsliv med hinanden, så forholder det
sig lige omvendt: Det, der kræves af os, er let at gøre. Det er os selv, der lægger
hindringer i vejen, når vi vil gøre det sværere, end det er.
Efter kaffen i forsamlingshuset fortalte Gitte om sin vej fra at vokse op som
brugsuddelerens datter i Kollerup til at blive præst i nabosognet, Hvejsel. En vej, der
har taget nogle sving undervejs: Gitte blev først uddannet lærer og virkede som sådan
i Sønderjylland i mange år, inden hun tog mod til sig og begyndte på teologistudiet.
Trangen til at beskæftige sig med teologien, troen og kirken lå måske ikke lige for, når
Gitte så på, hvad folk i hendes nærmeste familie beskæftigede sig med. Men efter en
søgen efter sine rødder i sine oldeforældres liv og levned fandt hun her et åndeligt
slægtsfællesskab, der kunne bekræfte, at det kirkelige liv var rodfæstet også i hendes
egen familie.
Tak for en tankevækkende aften!
-MLM

KIRKEHØJSKOLE i Vejle Provstit

Torsdag
13/10

To.rsdag
15/9

Mølholm Sognehus, Niels Skousensvej 13 A, 7100 Vejle
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 10.00
Kl. 13.00

Torsdag
17/11

Kl. 10.00
Kl. 13.00

Sognepræst Ulrik Overgaard, Skibet:
”Sanddru Hedning, Tyrk og Jøde – Dem har Gud i grunden kjær!”
Ansvarshavende chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad:
”Er Danmark et kristent land?”
Dr. Theol., Prof. Peter Lodberg, Aarhus Universitet:
“Når teologi er nødvendig for politik”
Folketingsmedlem Mette Boch, Horsens:
”Stat og folkekirke – hver for sig og sammen”
Prof. Sven Andersen, Aarhus Universitet :
”I Danmark skelner vi mellem politik og religion”
Paneldebat om efterårets tema mellem Imam Kassem Ali Rachid,
Aabenraa, Karen Klint, Vejle, biskop Marianne Christiansen, Haderslev:
”Kulturmødet – en gave og en opgave?”

Pris: 1 foredrag = 60 kr. Alle 6 foredrag = 300 kr. Frokost + kaffe: 70 kr.
Tilmelding: Knud Erik Knudsen, tlf. 2572 9796. kkek@stofanet.dk
Frokost bestilles senest 1 uge før. Vil man være sikker på, at der er plads, skal man tilmelde sig
også de enkelte foredrag.
Betaling: Jyske Bank, konto 7244 1255048 eller kontant ved ankomst.
Se mere på www.vejleprovsti.dk under fanerne ”Kirkehøjskole” og ”Opslagstavlen”.

NY ALTERTAVLE
Skærtordag 24. marts 2016

Så oprandt dagen, hvor den nye fortalte om sine
altertavle skulle afsløres.
tanker
med
maleriet.
Spændingen var stor. Selv kunne jeg
næsten ikke vente. Trådte ind i
kirken – maleriet
var dækket til.
Ventede lidt endnu.
Først da klokkerne
begyndte at ringe,
blev
alterbilledet
afsløret.

Derefter underholdt Jens Ulrich Kiilstofte med band
med bl.a. danske sange.

Til slut nød vi et let og lækkert
traktement, mens vi snakkede med
hinanden om alterbilledet og den
fine nye belysning, som gør, at
kirken virker større og lysere end før.
Nu havde vi hele gudstjenesten til at Det er næsten, som om der er et
se på det, og vænne os lidt til det. ekstra rum føjet til kirken, så megen
Den første salme, vi sang var ”Han, dybde er der i billedet.
som har hjulpet hidindtil” (som det
sig hør og bør på mærkedage i Balle Andre end jeg havde haft tårer i
Valgmenighed). For mig øjnene over indtrykket under
gik det sådan, at da vi gudstjenesten, sikkert ikke over det
kom til linjen om ”de samme som jeg, men hver oplever jo
kære under mulde”, også et kunstværk på sin egen måde.
steg tårerne op i mine Når kunstneren har afleveret det, er
øjne, for jeg syntes, at det sat fri til vores fortolkning.
de var jo dér i de mørke
og dog gennemlyste Skærtorsdag i 2016 blev en stor og
glad dag i Balle Valgmenighed, en
farver nederst i maleriet.
dag som vil gå ind i menighedens
Efter gudstjenesten
historie.
fortalte
Else
Pedersen
om
Tak til bestyrelsen
arbejdet med at
for, at I havde modet
skaffe den nye
til at tænke nyt
altertavle. Anette
– og holdt fast i det.
Harboe Flensburg
-Doris Tiedemann

GUDSTJENESTELISTE
5 juni
2. s. e. trinitatis
ingen
Årsmøde i Ryslinge 4-5. juni
12 juni 19.00 3. s. e. trinitatis
MLM
*
19 juni
4. s. e. trinitatis
ingen
26 juni 10.00 5. s. e. trinitatis
MLM
Kirkekaffe efter gudstjenesten
28 juni 14.30
MLM
Gudstjeneste for Stensvang *
3 juli
6. s. e. trinitatis
ingen
10 juli 10.00 7. s. e. trinitatis
DT
17 juli
8. s. e. trinitatis
ingen
24 juli 10.00 9. s. e. trinitatis
DT
31 juli
10. s. e. trinitatis
ingen
7 aug 10.00 11. s. e. trinitatis
MLM
14 aug
12. s. e. trinitatis
ingen
16 aug 9.00
MLM
Hverdags-morgensang *
21 aug 10.00 13. s. e. trinitatis
MLM
28 aug
14. s. e. trinitatis
ingen
Sensommermøde i Mellerup. *
4 sep 10.00 15. s. e. trinitatis
MLM
11 sep 10.00 16. s. e. trinitatis
MLM
Konfirmandindskrivning
MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann.
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.
MLM holder sommerferie d. 1-31/7. Kursus d. 29/8-2/9.
Vikar 1-31/7: Doris Tiedemann, tlf. 7588 1050 • 7670 1806 • 6178 2313 • d.tiedemann@mail.dk.
Vikar 29/8-2/9: Mary Holm-Larsen, tlf. 2286 0407.

AKTIVITETER
On 1/6 kl. 19.30-21.00: Foredrag på Engelsholm: ”IS’ fremmarch og hvordan stopper vi
radikalisering af unge i Danmark?”. Se også sidste blad.
Lø-sø 4-5/6: Årsmøde i Ryslinge: www.friegrundtvigske.dk
Ti 28/6 kl. 14.30: Kaffe i præstegården efter gudstjenesten for Stensvang *
To 11/8 kl. 19.30: Læsekreds i præstegården *
Ti 16/8 kl. 9.00: Morgensang og kaffe i kirken *
Sø 28/8: Sensommermøde i Mellerup *
* Se omtale
En af de bøger, der er blevet læst i læsekredsen - En mand, der
hedder Ove - er blevet filmatiseret og har haft premiere sidst i
maj. Vi arbejder på at arrangere en fælles biograftur for
læsekredsen og for alle andre interesserede. Hold øje med
hjemmesiden, hvor sted og dato vil fremgå så snart, det hele
er på plads.
-MLM

NYT fra BESTYRELSEN
Sammendrag af beretningen fra generalforsamlingen:
Året 2015 var præget af nye samarbejdspartnere, bl.a.
Engelsholm Højskole, samt store beslutninger vedr.
kirkens interiør. Der er efter en visionsdebat i
bestyrelsen sat et udvalg i gang, der skal planlægge
aktiviteter især for børnefamilierne. Der arbejdes også
på en ny folder, der fortæller om Valgmenigheden.
Mentor-ordningen er også et resultat af debatten. Ældre
medlemmer af valgmenigheden tilknyttes et par
konfirmander med det formål at give konfirmanderne en
bedre forståelse for, hvad en valgmenighed er.
Næste store opgave og udgift for bestyrelsen bliver
renovering af loftet i præstegården, der skal etableres 4
værelser til børnene samt et toilet. Økonomien ser
fornuftig ud, så vi har mulighed for at indrette
præstegården efter en børnefamilies behov.
Jeg opfordrede på generalforsamlingen til, at
medlemmerne fremkommer med deres frustrationer og
ønsker i dette forum. Det er her, vi kan gøre noget ved
det…
Tak til Henrik Mikkelsen, som har valgt at udtræde af
bestyrelsen og velkommen til Kaj Rasmussen som er
nyvalgt.

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 1 - 31/7. Kursus 29/8 - 2/9.
Vikarer: 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
1120/5052 1175.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

Hjertelig tak til alle for den positive modtagelse, I har
givet vores nye alterbillede.
Vi er meget glade i bestyrelsen for den fremsynethed,
mange giver udtryk for.
Vi har en kirke nu, med et moderne billede og moderne
og god belysning, store udgifter og forandringer, som
ikke har kostet valgmenigheden et stort beløb, men
som har gjort kirkerummet lyst og venligt, og billedet,
det kan vi stille og roligt sidde og nyde og hver især gør
vores tanker omkring.

Helga Johansen

Vi går sommeren i møde med et lavere aktivitetsniveau
omkring kirken. Vi er glade for at Doris Tiedemann kan
tage ”vagten” i juli måned, så pausen ikke bliver alt for
lang. Det er også i sommerferien, at mange vælger at
besøge andre kirker i landet, måske er der også flere der
vil se på kirkekunst, ligesom vi i Balle tror, der vil komme
folk forbi med ønsket om at se vores billede. Vi er i gang
med at finde en løsning på et opslag ved kirken, der
fortæller, hvor man kan henvende sig for at få en nøgle.
Rigtig god sommer til alle.
-Else Sandahl Pedersen

GRAVER
Henrik Fogh Jensen

Kærbøllingvej 11, 7182 Bredsten
Tlf. 7588 1070. heogpo@gmail.com
Kaj Rasmussen Sødovervej 33,
7182 Bredsten. Tlf. 3197 9020
kajjan2404@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

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

