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Tak til konfirmanderne for den fine pyntning til høstgudstjenesten. Det er meget festligt, når alle vinduer
bliver pyntet op med grøntsager, frugt og blomster.
Dejligt at så mange forældre bakker op og kommer til
kirken med deres kommende konfirmander og deltager i gudstjenesten.
Et udvalg under bestyrelsen har udfærdiget en ny
folder om Balle Valgmenighed. Vi synes, det er en
god folder, som fortæller kort og præcist om det at
være medlem af en valgmenighed samt om, hvad det
er, vores valgmenighed i Balle kan tilbyde.
Vi kan kun opfordre jer til at tage et par stykker med
og give til interesserede, I møder. Vi konstaterer ikke
så sjældent, at mange er uvidende over for, hvad en
valgmenighed kan tilbyde, og hvor forskellen til folkekirken er.
Kirkebladet vil fremover udkomme 3 gange om året i
stedet for som nu 4 gange. Det betyder at vi skal
være klar med programmet således, at I altid kan se i
bladet, hvornår der er gudstjeneste, foredrag eller
andet. Vi benytter også BIU´s hjemmeside samt infoskærmene i byen til at gøre opmærksom på vores
arrangementer.
Præstegården bliver renoveret på første sal. Der er
brug for 4 børneværelser og toilet/bad. Vi forventer
arbejdet udført i vintermånederne. Vi har været
igennem en proces med forslag til forskellige indretninger. Vi afventer nu priser samt tilladelse fra kommunen.
Vi er glade for at kunne tilbyde præstefamilien en
bolig, der lever op til en børnefamilies behov.
Julen nærmer sig, og på kirkegården har Henrik meget travlt med at pynte op. Vi er meget taknemmelige for at have en så dygtig medarbejder, der udfører
sit arbejde med stor akkuratesse og kreativitet.
Med adventsgudstjenester, julemøde, jule- og nytårsgudstjeneste har alle, der arbejder for valgmenigheden en travl tid. Vi vil fra bestyrelsen takke alle.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.
-Else Sandahl Pedersen

JULEMØDE tirsdag d. 6. dec. kl. 19.30 i præstegården:
Sangaften ved tidligere sognepræst i Vejle, Sct. Nicolai sogn,
Birgitte Arffmann. Hun fortæller om sit livs juleaftener fra de
tidlige år i København, barndommen og ungdommen i Fredericia og ikke mindst de
mange juleaftener i kirken og festerne i præstegården, hvor hele familien samles fra
nær og fjern. Det bliver en meget personlig fortælling, hvor der også er plads til i fællesskab at synge med på julens smukke salmer og sange.
Kaffen koster 25 kr.

ADVENTSGUDSTJENESTE
Søndag d. 11. december kl. 15.00 er der gudstjeneste 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.
Pris: 25 kr. for voksne, gratis for børn.
Alle børn, der har lyst til at gå Lucia, er velkomne! Mød bare op i kirken kl. 14.15, så øver vi.

FILMAFTEN tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 18.30 på Friskolen
Kom og se en god film i godt selskab. Tag din nabo med!
Vi skal se filmatiseringen af Fredrik Backmans bestseller En mand, der
hedder Ove. Ove er lidt firkantet. Han er ordentlig og gør ting på
samme måde, hver eneste dag. Han holder også gerne øje med, om
andre mennesker gør ting ordentligt, om de følger reglerne, og han
påpeger det gerne, hvis de ikke gør. Hvis naboerne i kvarteret fx ikke
sorterer affaldet på den rigtige måde, eller hvis de parkerer ulovligt.
For Ove er alting enten-eller: rigtigt eller forkert, ordentligt eller uordentlig, logik eller tåbeligheder. Ove er en stivstikker, en sort-hvid mand bliver han
kaldt. Og det med sort-hvid er blevet ekstra tydeligt, for nu har Ove mistet sin kone.
Og hun var farve, al hans farve. Ove vil ikke leve uden hende. Men den dag, da den
højgravide og temperamentsfulde Parvaneh parallelparkerer baglæns ind i Oves postkasse begynder historien om værdien af kvalitetsværktøj, uventet venskab, sorg og
kærlighed.
Traditionen tro serveres der fastelavnsboller efter filmen. Kaffen koster 25 kr.

MORGENSANG I KIRKEN
Der er mulighed for at begynde dagen med salmer, Fadervor, trosbekendelsen og en fortælling fra Biblen sammen med konfirmanderne og
Maria følgende onsdage kl. 8.25-8.45: 25. januar og 1. marts.
Læs også om den åbne påskegudstjeneste onsdag d. 19. april kl. 9.00
andetsteds her i bladet.
Mandag den 23. januar kl. 19.00: Reformationsjubilæum

Martin Schwarz Lausten: MARTIN LUTHER - munk, oprører, reformator
I anledning af 500-året for Martin Luthers opslag af sine teser på kirkedøren har vi inviteret dr. theol. Martin Schwarz Lausten, som har
skrevet flere bøger om Luther og reformationen i Danmark. I foredraget fortælles om Luthers liv som munk, hans syn på kristendommen
og opgøret med pavekirken. Reformationen har haft umådelig stor
betydning i hele Nordvesteuropa med det frie menneskesyn og vores
arbejdsomhed.
Sted: Balle Forsamlingshus. Arrangører: Grænseforeningen, Vejle Vesteregn, Balle
Valgmenighed, Balle Forsamlingshus, Folkeuniversitet-Vejle og Skibet sogn.
Entré og kaffe kr. 80.

LÆSEKREDS onsdag d. 8. februar 2017 kl. 19.30 i præstegården
Vi skal læse Knud Romers debutroman fra 2006 Den som blinker er bange for døden.
Romanen handler om forfatterens svære opvækst på Falster,
hvor den lille Knud havde svært ved at blive accepteret. Ja, han
var faktisk så langt fra det gode selskab man kunne komme,
fordi hans mor var tysker. Noget der ikke blev set på med milde
øjne i efterkrigstidens provinssamfund. Knud Romer har med
denne fabulerende slægtsroman forsøgt at skrive sig fri fra Falsters lænker. Og han har gjort det som en dygtig historiefortæller, hvor der aldrig er langt fra grin til gråd.
Bogen skabte efterfølgende stor debat, da den var en af de
første inden for den såkaldt ”autofiktive” genre, hvor forfatteren trækker på sit privatliv, og hvor romanens hovedperson til
forveksling ligner forfatteren selv, samtidig med, at vi bliver i fiktionens verden. Grænserne mellem fiktion og fakta, mellem løgn og sandhed, er dermed flydende, og som
læser må man spørge sig selv: Hvem er egentlig hvem?
Bogen kan hentes i præstegården fra d. 8. januar.
Husk som sædvanligt kop og brød til kaffen. Maria sørger for the, kaffe og portvin.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

Søndag d. 26. februar kl. 14.00
De seneste år har vi fået skabt en god tradition med at fejre fastelavn i samarbejde med Balle Friskole og Balle Forsamlingshus, og den tradition fortsætter i år.
I ugen op til fastelavnsgudstjenesten har friskolens SFO "Bifrost" og Maria
samarbejdet om at lave en god og spændende temauge om fastelavn for
alle interesserede børn i 0.-3. klasse.
Vi afslutter det hele med fastelavnsgudstjenesten, hvor kirken er festligt pyntet. Børn fra 3. klasse vil medvirke med et lille skuespil.
Derefter går vi over i forsamlingshuset, hvor der er tøndeslagning,
fastelavnsboller, kaffe og saft. Vi slutter af med konkurrence i lakridssnørebåndsspisning.
Alle børn og voksne er velkomne! Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Maria.

GENERALFORSAMLING for Balle Valgmenighed
tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset.

X

Sæt i kalenderen allerede nu. Officiel indkaldelse følger i dagspressen og på
hjemmesiden.

MARTIN LUTHER - musikalsk billedfortælling
Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00. i Bredsten Kirke ved fløjtenist,
tidl. præst og højskoleforstander Søren Voigt Juhl
sammen med kirkemusiker Viola Chiekezi.
I ord, billeder og levende musik fortælles om Martin Luthers liv og
hans kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud.
Der spilles salmer af Luther og nyere klassisk musik på fløjte og
klaver, og publikum får lejlighed til at synge med.
Arr. i samarbejde mellem Bredsten menighedsråd og Balle Valgmenighed.
Entré: 40 kr.

FOREDRAG med biolog og dyrepasser fra Givskud Zoo
Torsdag d. 23. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Hør spændende historier om dyrene og deres liv i Givskud Zoo.
Entré inkl. kaffe: 75 kr.
Arrangeret i samarbejde med Balle Forsamlingshus.

SKÆRTORSDAGSSAMVÆR
Skærtorsdag d. 13. april
fejrer vi gudstjeneste kl. 14.00.
Derefter er der hyggeligt samvær i præstegården for både børn og voksne.
Bestyrelsen, Hans Henrik og Maria er vært ved lidt godt at spise
og drikke, og alle er meget velkomne!

PÅSKEGUDSTJENESTE
for Friskolens 0.-3. klasse - åben for menigheden.
Onsdag d. 19. april kl. 9.00 i kirken.
Konfirmanderne, Mette Kramer og Maria har i fællesskab
forberedt en kreativ og fortællende påskegudstjeneste
for friskolens mindste klasser og deres lærere.
Hvis medlemmer af menigheden har tid og
lyst, er de meget velkomne til at være med.

FAMILIEGUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING
torsdag d. 20. april kl. 17.00
Vi begynder med fortællegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser. Bagefter går vi over i forsamlingshuset og spiser spaghetti
med kødsovs.
Det bliver både sjovt og hyggeligt - og alle er velkomne!
Pris: 30 kr. pr. voksen, gratis for børn.
Arrangeret i samarbejde med Balle Forsamlingshus.
Tilmelding til Maria.

STIFTELSESFEST
Onsdag d. 26. april kl. 19.00
Vi begynder med gudstjeneste i kirken. Prædikant er sognepræst i
Kollerup og Vindelev, Birgitte Rosager Møldrup.
Efterfølgende er der kaffebord i forsamlingshuset, hvor Birgitte vil
fortælle om sit arbejde som asylpræst i Jelling.
Kaffen koster 30 kr.

AKTIVITETER
6/12 kl. 19.30 Julemøde i præstegården med Birgitte Arffmann.
11/12 kl. 15.00 Gudstj. med Luciaoptog. Bagefter gløgg og æbleskiver i præstegården.
17/1 kl. 18.30 Filmaften på Friskolen. ”En mand,, der hedder Ove”.
23/1 kl. 19.00 Foredrag om Luther.
25/1 kl. 08.25 Morgensang i kirken.
8/2 kl. 19.30 Læsekreds i præstegården. ”Den som blinker…”.
26/2 kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste samt ’katten af tønden’.
1/3 kl. 08.25 Morgensang i kirken.
7/3 kl. 19.00 Generalforsamling i forsamlinghuset.
15/3 kl. 19.00 Musikalsk billedforedrag om Luther. Bredsten kirke.
23/3 kl. 19.00 Foredrag i forsamlingshuset. Givskud Zoo.
13/4 kl. 14.00 Gudstjeneste og samvær i præstegården.
19/4 kl. 9.00 Påskegudstjeneste for 0.-3. kl. Åben for menigheden.
20/4 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
26/4 kl. 19.00 Stiftelsesfest. Med Birgitte Rosager Møldrup (Kollerup og Vindelev).
4/5 kl. 19.00 4. maj-gudstjeneste med efterfølgende fællessang i kirken.

SIDEN SIDST
Dåb d. 11. september 2016:
Ingeborg Sandahl Nielsen (11.06.2016)
Begravelse d. 12. november 2016:
Hans Rolskov (23.08.1928 - 05.11.2016)
Kirkelig velsignelse d. 19. november 2016:
Lone Hansen og Carsten Letager Hansen, Randbøl
Dåb d. 27. november 2016:
Clara Elisabeth Holm Christensen (04.08.2016)
Ronja Gade Nørgaard (13.11.2006)
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Familiegudstjeneste, der afsluttes med
Luciaoptog og lidt godt at spise og drikke i
præstegården.
Gudstjeneste for Børnehaven Solstrålen
Gudstjeneste for Friskolen

Efter gudstj. ønsker vi hinanden Godt
Nytår med kransekage og et lille glas.

Fastelavnsgudstjeneste. Se omtale.

Derefter samvær i præstegården.

Påskegudstjeneste for 0.-3. kl. Se omtale.
Spaghettigudstjenete. Se omtale.
Stiftelsesfest, Birgitte Møldrup
Med efterfølgende fællessang i kirken

Konfirmation

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.
NB Ferie i uge 7 (13-19/3). Kursus uge 13 (27-31/3).
Standby: Doris Tiedemann, tlf. 7588 1050 • 7670 1806 • 6178 2313 • d.tiedemann@mail.dk

