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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Så udkom akademirådets bog, Kirkens rum, 
hvor Balle Valgmenighedskirke er beskrevet 
meget flot. Fokus er på alterbilledet, hvor den 
kunstneriske fornyelse har givet kirken et nyt 
æstetisk udtryk. Nu hvor vi vil søge fonde til re-
novering af kirken, samt et andet orgel, kan 
det kun være positivt, at vi er kommet med i så 
fint et selskab. 23 kirker i Danmark er beskre-
vet i bogen. 
Vi har modtaget to bøger, som kan lånes. Det 
er også muligt at købe bogen.  
Vi ønsker udskiftning af gulvtæpperne i kirken 
samt reparation af utætte døre. 
Vi har haft mange "gæster" til gudstjene-
sterne, siden Anders Kingo blev ansat. Han 
kender mange, som kommer og deltager i en 
gudstjeneste, og det er vi meget glade for - alle 
er velkomne. Fælles for gæsterne er forundrin-
gen over, at vi selv afholder alle udgifter vedr. 
kirkens drift. Pengene strækker langt hos os, 
men større renoveringer og nyanskaffelser kan 
vi ikke klare uden tilskud udefra.  
Vi modtager naturligvis gerne gaver fra menig-
heden. Vær opmærksom på skattefradraget. 
Til efteråret starter der en studiekreds om Sø-
ren Kierkegaard med Anders Kingo som under-
viser. Vi har fået en præst med en unik viden 
om Søren Kierkegaards filosofi. Det kommer 
nu vores medlemmer og alle andre interesse-
rede til gode. I kan allerede nu tænke det ind i 
jeres kalender til næste vinter. Studiekredsen 
vil foregå i vores Kirkehus. 
I dette blad kan I se taksterne for pasning af 
gravsteder med mere. Kontakt os endelig hvis 
I er i tvivl om noget i den forbindelse. Vores 

graver Henrik Jensen er også altid behjælpelig 
med opgaver, der vedrører kirkegården.  

Vi går sommeren i møde. Det betyder også års-
møde i Fri- og Valgmenighederne. Det er altid 
spændende at komme afsted og snakke og 
høre om, hvad der sker andre steder. Tilmeld 
jer endelig hvis I har lyst til at deltage. Forts. s. 3 
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I Anders Kingos ferie har vi heldigvis Doris Tiedemann til at afløse. Det er rigtig godt, at hun 
tager gudstjenesterne i juli. 
Før det bliver sommer, har vi konfirmation den 8. maj. Jeg vil gerne opfordre menigheden til 
at komme den dag og ønske vores konfirmander tillykke samt overvære deres fremlæggelse 
af malerierne af Trosbekendelsen, som de har malet sammen med kunstneren Vibeke Fon-
nesberg. 
Alle ønskes et fredfyldt forår.                                                                             -Else Sandahl Pedersen 

 

 

 

 

HVAD ER EN PRÆDIKEN? – 2 
 

 

Reaktionerne på den lille artikel i forrige nummer af vores kirkeblad om, hvad en prædiken 

egentlig er, har givet mig lyst til at foretage følgende tilføjelse. 

 I en prædiken er det uhyre vigtigt at skelne mellem det personlige og det private. Det 

personlige angår den enkelte og alle andre mennesker, når vi står over for den opgave at 

skulle leve vores liv. Denne livsopgave har ethvert menneske til enhver tid i enhver kultur. 

Den er et fundamentalt almenmenneskeligt livsvilkår for kineseren og europæeren, for sten-

aldermanden og det moderne menneske. 

 Opgaven er altså fælles for os alle, men den kan kun løses og bæres, når den enkelte 

går i enrum og dér tager opgaven på sig.  

 Kristendommen har en uhyre afgørende og udfordrende replik, ja, sandhedens replik 

at lade høre, når det enkelte menneske går i énrum for at tage livsopgaven på sig. Det er 

den kristne prædikens opgave og pligt at gøre denne sandhed personligt gældende. 

 Dette er det personlige, der angår enhver. Med det private forholder det sig helt an-

derledes. Det private angår kun mig og eventuelt mine nærmeste og mine fortrolige. Det 

angår ingen andre og hører derfor ikke hjemme i en prædiken.  

 Dette havde den canadiske sanger og poet Leonard Co-

hen (1934-2016) en ganske særlig sans for. Han er overalt i sit 

omfattende forfatterskab skånselsløst selvudleverende, om 

end på en særlig måde. Han er altid dybt personlig, brugende 

og forbrugende sig selv og sit liv, men han er aldrig privat! Han 

udtrykker det, der gælder ham selv som et eksisterende, med 

specifikt materiale fra sangerens og poetens eksistens, og som 

derfor udtrykker, hvad der gælder enhver. Eller omvendt: han 

udtrykker det, der gælder alle og derfor også ham selv.  

 Og ganske tilsvarende med den kristne prædikens særlige genre: prædikenen er først 

lykkedes, når prædikanten er dybt personlig, men bliver prædikanten på nogen måde pri-

vat, tabes alt. For da kommer prædikenen til at dreje sig om prædikanten og ikke om den 

sag, i hvis tjeneste prædikanten ydmygt er sat.                                   

                       - Anders Kingo        

                                     



 

UDFLUGT søndag d. 1. maj  
Samlet pris: 200 kr.  

Tilmelding senest 24/4 til Kirstine. 

Alle er velkomne - også ikke-medlemmer. 
 

 

09.00  Afgang med bus mod Brødremenigheden I Christiansfeld 
10.30  Gudstjeneste i Salshuset, Christiansfeld 
12.00 Afgang mod Aabenraa 
13.00 Frokost i Sct. Jørgens Kirkes ’Havsteen-stue’ 
14.00 Genforeningspladsen foran Folkehjem. 
14.30 Lille bustur rundt i Aabenraa før afgang mod Christiansfeld 
15.45 Kaffe m.m. i Christiansfeld  
18.00  Forventet hjemkomst 
  
 

Salshuset i Christiansfeld Æ Lillekirk (Sct. Jørgens), Aabenraa 

 

Folkehjem og Genforeningspladsen             Havsteen-Mikkelsens kirkekunst  
 
 
 



GUDS FRED ER MER END ENGLEVAGT 

 

Kære menighed! Fred være med jer! 

Europa er i krig! Vore bønner går til vore kristne brødre og søstre i et land, der bru-

talt er overfaldet af en despotisk, ja, dæmonisk magt, der forsøger at retfærdiggøre 

dette modbydelige overgreb med en kæmpestor, manipulerende løgn. Man vil be-

skytte landet mod et folkedrab, hævdes det, skønt intet folkedrab har fundet sted. 

Man beskylder landets leder for at være narkoman, skønt enhver kan se, at han er 

ganske ædruelig i sin tale og adfærd. Man beskylder ham for at være nynazist, 

skønt han er jøde. 

 Hvad er nu et sandt, opbyggeligt kristeligt ord ind i denne situation, som be-

kymrer, ængster og forarger os alle? 

 Ingen har udtalt dette kristelige ord bedre end Grundtvig. Han udtaler det i sal-

men Guds fred er mer end englevagt (DDS 676). 

 Grundtvig skrev salmen allerede tilbage i 1855, men den blev først offentlig-

gjort og sunget til hans egen begravelse den 11. september 1872. 

 Salmen besynger den fred, som den opstandne Kristus mødte sine disciple 

med i dagene mellem påskemorgen og himmelfarten. »Fred være med jer!« gentog 

han gang på gang. Vi hører om denne fred første gang i verdenshistorien, da englen 

til hyrderne ude på marken julenat holdt den allerførste kristne prædiken i denne 

ufredelige verden. »Og fred på jorden til mennesker med Guds velbehag« for-

kyndte englen. 

 Men er da ikke alle de rædsler, vi dagligt, time for time, bevidner blandt vort 

sydøst vendte nabofolk, én stor benægtelse af, at denne fred er trådt ind i vores 

verden? 

 Nej, det er det ikke! For den fred, englen forkyndte julenat, og som den op-

standne Kristus hilste sine disciple med, var en sindets, åndens og hjertets fred. Vo-

res nød er – atter med Grundtvigs – ikke forsvunden, men den er forvunden, dvs. 

overvundet, besejret, sådan at vi nu kan gå ud i verden og med fred i sindet kæmpe 

den fornødne kamp for fred og retfærdighed. 

  Det er den fred, der møder os, hver gang vi gæster Herrens hus. Det er den 

fred, vi får skænket til at tage med os, når vi efter en gudstjeneste atter vender 

hjem til vores hverdag. Det er den fred, der »gør rolig midt i våbenbrag«, som 

Grundtvig i sin salme siger. 

 Derfor trænger vi i disse tider i sandhed til at holde gudstjeneste! Ja, måtte 

gudstjenesten opbygge os og bevare os i troen, håbet og kærligheden!  

Fred være med jer!                                                                                     - Anders Kingo 

 



Østjyske Valgmenigheders  

SENSOMMER-

MØDE 

Bering Valgmenig-

hed d. 28. august 
 

 
10.00 ankomst og ’tør’ kaffe 
10.30 gudstjeneste i Bering Valgmenighedskirke 
12.00 frokost 
13.00 inforunde fra menighederne, inkl. ’tør’ kaffe. NB! Her bedes forsamlingen om 
at blande menighederne ved bordene. Hyggesnak på tværs af menighederne. 
14.00 Signalement af Helligånden. Foredrag ved professor, dr. phil. Erik A. Nielsen 
med efterfølgende debat.  
15.00 kaffebord og spørgerunde 
16.00 afrunding 
 

Pris for deltagelse: 200 kr. Tilmelding senest 21/8 til Else.  

 
 
 
 
 

Frie Grundtvigske Valg- og Frime-
nigheders ÅRSMØDE i Ubberup 
Valgmenighed, Kalundborg.  
 
 
 

Lørdag d. 25. juni 2022 
 

Tilmelding senest 5. juni til Else 
 

Program: friegrundtvigske.dk 

 
 
 
 

 
 

SIDEN SIDST 
Kristen Rasmussen Christensen (14.04.38 – 02.12.21). Død 11.12.21. 

Jørga Hauge (06.02.26 – 20. 01.22). Død 28.01.22. 

Karen Margrethe Jensen (25.04.41 – 01.02.22). Død 05.02.22. 

Inger Marie Olesen (09.10.27 – 02.02.22). Død 07.02.22.  



 

 

 
 
 

KONFIRMATION 
Søndag d. 8/5 kl. 10.00 

 
Amalie Thoft Schlüter 

Frederik Jørgensen 
Jonathan Lauridsen 

Julius Bendixen 
Kaya Sindbjerg Hemmingsen 

Klara Fuglsig Lauridsen 
Laura Westergaard-Knudsen 

Malou Bjerremand 
Sara Ipsen 

Sebastian Landschoff Olesen 
Thea Follman 

 

 

 

TAKSTER FOR GRAVFONDE  
Priserne bliver reguleret i det nye år.  

 

 Vedlige-
hold 

Gran- 
dækning 

Blomster 
 

Kranse I alt 

 1 år 1.000 kr. 500 kr. 200 kr. 100 kr. 1.800 kr. 

5 år 5.000 kr. 2.500 kr. 1.000 kr. 500 kr. 9.000 kr. 

10 år 10.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. 18.000 kr. 

20 år 20.000 kr. 10.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 36.000 kr. 

25 år 25.000 kr. 12.500 kr. 5.000 kr. 2.500 kr. 45.000 kr. 

Urnegravsted 10 år 4.000 kr. 2.500 kr.   6.500 kr. 

Ydelser for ikke-medlemmer. 

Køb af gravsted………………………………………………......................................... 
Køb af urnegravsted……………………………………….......................................... 

6.000 kr. 
2.500 kr. 

Når eksisterende familiegravsted benyttes, betales ikke for gravsted.  
For brug af kirken betales …………………….…………………………………………….…                                                 

 
4.000 kr. 

Takster i øvrigt for ikke-medlemmer:                                        

Vielse …………………………………………………………………..................................... 
Konfirmationsforberedelse (fra 1/7 2018)………......................................... 

 4.000 kr. 
2.500 kr. 

- Niels Anton Palmelund Poulsen og Else Pedersen 
 

 



GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER  

 
 

26 apr 19.00  MLOM* Stiftelsesfest.  
*Maria Louise Odgaard Møller  

1 maj 09-18   Udflugt til Christiansfeld og Aabenraa 

1 maj 10.30 2. s. e. påske  Gudstjeneste i Christiansfeld i forb.m. ud-
flugten 

8 maj 10.00 3. s. e. påske AK Konfirmation 

13 maj  St. bededag ingen  

15 maj 10.00 4. s. e. påske AK  

22 maj  5. s. e. påske ingen  

26 maj  Kr. himmelfart  ingen  

29 maj 10.00 6. s. e. påske AK  

5 jun 10.00 Pinsedag AK  

6 jun  2. pinsedag ingen  

12 jun 10.00 Trinitatis AK  

19 jun  1. s. e. trin.  ingen  

25 jun    Årsmøde i Ubberup 

26 jun 10.00 2. s. e. trin.  AK  

3 jul  3. s. e. trin. ingen  

10 jul  4. s. e. trin. ingen  

17 jul 10.00 5. s. e. trin. DT  

24 jul  6. s. e. trin. ingen  

31 jul 10.00 7. s. e. trin. DT  

7 aug 10.00 8. s. e. trin. AK  

14 aug 10.00 9. s. e. trin. AK  

21 aug 10.00 10. s. e. trin. AK  

28 aug 10.30 11, s. e. trin.  Gudstjeneste i Bering i forb. m. Sensom-
mermødet 

 

AK = Anders Kingo. DT = Doris Tiedemann (6178 2313).   

Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.balle-valgmenig-

hed.dk.  
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