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MLM ferie i juli måned. Kursus 28.-31. august. 
DT står stand-by.  
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NYT fra BESTYRELSEN 
 

Renoveringen af præstegådens første sal 
har været det, der har været arbejdet med 
siden jul. 
Vi er nu nået til vejs ende med ombygnin-
gen. 3 nye værelser og et badeværelse, 
samt et gangareal, der er blevet så stort, at 
der kan stå arbejdsbord og et fodboldspil, 
der er sat 2 ovenlysvinduer i.  De 4 børn i 
familien har nu fået hver deres værelse.  
Tømrermester Jørgen Bruun har stået for 
ombygningen. Egtved vvs for badeværelset, 
Kaj Rasmussen og Henrik Slaug for elektri-
kerarbejdet. Frivillige fra menigheden og 
bestyrelsen har hjulpet til med nedbryd-
ning, maling, oprydning m.m. 
Ombygningen løber op i godt 300.000 kr, 
penge som vi har taget fra gravfondskonto-
en. 
Skærtorsdag blev loftet vist frem for menig-
heden. Børnene stod klar med vin og snacks 
i deres nye værelser. Dejligt at se, hvor gla-
de de var. 
 

Vi har valgt, at udflugten i år skal gå til to 
kirker, der har interessant og ny kirkekunst. 
Uldum kirke har netop udskiftet deres al-
terbillede, som for øvrigt var det samme 
Carl Bloch billede, som vi skiftede ud her i 
Balle. Vi skal dernæst besøge Østerhåb kirke 
i Horsens, som er en ny og moderne kirke 
med John Körners vægmaleri. John Körner 
er også interessant for os, idet han var én af 
de kunstnere, vi valgte mellem. 

- Else Sandahl Pedersen 
 

 

Siden sidst 

Dåb d. 30. april 2017: 
Aiden Erik Holm Bruusgaard (25.01.2017.) 
Albert Munk Amdisen (13.02.2017.) 
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ÆNDRINGER I BESTYRELSEN 
 Kasserer: Niels Anton Palmelund Poulsen, Runddelen 18, 6040 Egtved, 

tlf. 8111 3238, e-mail: nielspalmelund@gmail.com (Ingvardt er fratrådt). 

 Sekretær: Henriette Houmann Lund overtager efter Anne Kirstine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konfirmander i Balle Valgmenighed 
Søndag d. 14. maj 2017 kl. 10.00 

Amalie Bagge Hansen 
Anders Grønhøj Christensen 
Anders Karl Laugesen 
Christian Grønhøj Christensen 
Esther Sindberg 
Helena Heide Nielsen 
Jessica Kalnina Jensen 
Kristian Reibke Holm Jeppesen 
Lasse Mols Rasmussen 

 

Laura Grøndahl Christensen 
Lærke Sølund 
Magnus Lundfald Skjødt 
Nanna Kronborg Svingholm 
Nicolaj Homann Søgaard 
Oline Guldbrandt Johnsen 
Simon Davidsen 
Simon Nedergaard Sørensen  

 
 
 
 
 
 

SENSOMMERMØDE for de fem østjyske valgmenigheder  
i Odder Valgmenighed. - Søndag den 27. august 2017. 
 

10.00 Kaffe i forsamlingshuset 
10.30 Gudstjeneste ved Kirsten Høg 
11.30 Frokost i forsamlingshuset 
12.30 30 minutters sangtime ved Kirsten Høg 
13.00 Foredrag ved professor, dr.phil et lic.oecon Jørn Henrik Petersen, Odense: 

 ”Velfærdsstat og konkurrencestat i luthersk perspektiv”. 
14.30 Kaffe  
 

Pris inkl. forplejning: 200 kr., som betales ved ankomst. 
Tilmelding senest den 10. august til Maria. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tjek www.luthervejle.dk og se kalenderen med arrangementer i Vejle og omegn i anledning af 
500-året for reformationen. Læs også om Reformationens Døgn d. 8.-9. september i Vejle Midtby. 

mailto:nielspalmelund@gmail.com
http://luthervejle.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij1eS0zorTAhXJ7BQKHSLoDJQQjRwIBw&url=https://frkgabbie.dk/2015/09/13/billeder-fra-min-sensommer-have/&psig=AFQjCNEX_YN9eLXyPxGSCz3I0UXMEcEruw&ust=1491388734918943
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij1eS0zorTAhXJ7BQKHSLoDJQQjRwIBw&url=https://frkgabbie.dk/2015/09/13/billeder-fra-min-sensommer-have/&psig=AFQjCNEX_YN9eLXyPxGSCz3I0UXMEcEruw&ust=1491388734918943
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU07GO5JDTAhVKNxQKHQa8CPcQjRwIBw&url=http://hageaase.blogspot.com/2014_08_01_archive.html&psig=AFQjCNGRJMyx13PDMzxmmkY6ApUs6RBFiQ&ust=1491600310982345


U D F L U G T 
Uldum kirke og Østerhåb kirke i Horsens med bus fra Balle 

den 12. juni kl.17.00 
Det koster 100 kr. at deltage.    

Tilmelding til Else senest 5. juni. 
 

 

 
 

TAKSTER FOR GRAVFONDE 
 

 Vedligehold Gran- 
dækning 

Blomster 
og kranse 

I alt 

 1 år 700 kr. 350 kr. 248 kr. 1.298 kr. 

5 år 3.060 kr. 1575 kr. 1.116 kr. 5.751 kr. 

10 år 5.950 kr. 2975 kr. 2.108 kr. 11.033 kr. 

20 år 11.900 kr. 5600 kr. 4.216 kr.  21.716 kr. 

25 år 14.960 kr. 7175 kr. 5.208 kr. 27.343 kr. 

30 år 17.680 kr. 8400 kr. 5.952 kr. 32.032 kr. 

Urnegravsted 10 år 3.050 kr. 1.550 kr.  4.600 kr. 

Ydelser for ikke-medlemmer. 

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

4.000 kr. 
2.000 kr. 

Når eksisterende familiegravsted benyttes, betales ikke for gravsted;  
men for brug af kirken betales …………………………………………………………….…                                                2.000 kr.  

Takster i øvrigt for ikke-medlemmer:                                        

Kirkelige handlinger (vielse, bisættelse, begravelse).................................. 
Konfirmationsforberedelse………………………….............................................. 

 3.000 kr. 
   1.500 kr. 

- Niels Anton Palmelund Poulsen, - Else Pedersen 
 

 

LÆSEKREDS torsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.30 i præstegården 

Jan Kjærstads Forføreren 
 

Hvad er et menneske og hvordan hænger et menneskeliv sammen? Det 
handler ”Forføreren” fra 1993 om. Bogen blev norske Jan Kjærstads 
store gennembrud og kan i dag med rette betegnes som et af hoved-
værkerne i norsk efterkrigslitteratur. 
Den er på overfladen en fiktiv biografi om den berømte norske tv-
personlighed Jonas Wergeland. I romanens anslag har Jonas lige fundet 
sin hustru – Margrethe – død. Fra dette centrale omdrejningspunkt 
beskrives Jonas Wergelands liv i utallige farverige historier, som til-
sammen udgør den store fortælling om Jonas Wergeland som menne-
ske, og hvordan hans liv hænger sammen. Læseren får historien om Jonas’ første kærlighed, 
hans vej mod berømmelsen, de mennesker han har mødt, de valg han har truffet og de 
hændelser, der er overgået ham. På denne måde får Kjærstad både givet et portræt af det 
norske samfunds udvikling i de sidste 30-40 år og måske tilskyndet os som læsere til at re-
flektere over, hvordan vores eget liv hænger sammen. 
Det er stadig muligt at hente et eksemplar af bogen i præstegården. 
Husk kop og brød til kaffen. Maria sørger for kaffe, the og portvin. 
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KONFIRMANDUDFLUGT til Horsens 

Onsdag d. 5. april tog konfirmanderne fra Balle og Bredsten, seks konfirmandvenner fra 
valgmenigheden og præsterne Dorte og Maria til Horsens. Første stop var Horsens Stats-
fængsel, der nu fungerer som museum efter at være blevet lukket som fængsel i 2006. 
Vi fik en rigtig god rundvisning fyldt med oplysninger og anekdoter om livet som indsat, 
både i gammel og i ny tid. Vi hørte om dengang, der endnu var dødsstraf i Danmark, om 
fangers kreativitet, når det kommer til at smugle narkotika ind i fængslet – og selvfølge-
lig om flugtkongen Carl August Lorentzen, der i 1949 brugte 11 måneder på at grave en 
18 meter lang underjordisk tunnel under fængslet. 
Vel ude i friheden igen gik vi i samlet flok ned på gågaden, hvor konfirmanderne blev 
sluppet løs med tid til dem selv. Præsterne og konfirmandvennerne fandt en hyggelig 

café og varmede sig med en kop kaffe. 
Derefter samledes vi igen og gik hen til 
Horsens Kunstmuseum. På vejen var vi 
inde i Vor Frelser Kirke og i Klosterkirken – 
to meget forskellige kirker, som også er 
meget anderledes end både Bredsten og 

Balle kirker. Dagen sluttede med udstillingen om én af de syv dødssynder, ”Vrede”, på 
kunstmuseet. Vi landede ved Bredsten skole ved 16-tiden efter en dejlig dag.         -MLM  

 
 
 

 
 
 
 
 

FOLKEMØDE REFORMATION 

FREDAG D. 2. JUNI 
 

En festdag i Haderslev om 500-året for Reformationen. Uden den var nutiden 
helt anderledes. 30 gratis programpunkter på tre scener. 

 
Hvem er Luther, hvad er Reformationen, og hvad 
har det hele med dig, mig og nutiden at gøre? 
Mere end du tror! Det handler Folkemøde Refor-
mation fredag den 2. juni om – en festdag med 
masser af historie(r), debat og musik. Om og for 
reformation og protest. 
Tre mødesteder: Haderslev Domkirke, Domkirke-
pladsen og et stort telt på Gravene. 
I teltet fra kl. 13: Officiel åbning v. Mette Bock, 
kirkeminister. Lyt til Martin Schwarz Lausten, N.H. 
Gregersen, J.C. Gjesing og Peter Lodberg, og hør 
biskop Marianne Christiansen interviewe Mette 
Bock. Debat ved Özlem Cekic og Georg Metz om 
jødehad og tyrkerfrygt. 

I teltet fra kl. 19: Stort aftenprogram med musik: Anne 
Linnet, Jonas H Petersen og Teitur, desuden samtale 
mellem Søren Dahl, Marianne Christiansen og Svend 
Brodersen. 
I domkirken fra kl. 13: Salmeworkshop – Bertel 
Haarder åbner og giver stafetten videre til bl.a. Holger 
Lissner, Lisbeth Smedegaard Andersen og Hans An-
ker Jørgensen. 
I og ved domkirken fra kl. 11: Bibelvandring med 
Bibelselskabet, pop-up-kor foran domkirken, læs teser 
fra nutiden og tag del i en debat om teser. Eller sæt 
dig hos en præst i en samtalesofa og spørg og fortæl, 
f.eks. om hvad der trænger til at blive protesteret for i 
dag. 

 
Ingen tilmelding. Program fra kl. 11 til kl. 23.30. 
Flere detaljer på haderslevstift.dk. Salg af mad 
og drikke flere steder på dagen. Velkommen 
også til den store festgudstjeneste, der kan føl-
ges live i teltet på Gravene søndag d. 4. juni fra 
kl. 13.30. 
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Reformationstur 7. - 8. september 2017 
Om den danske reformator Hans Tausen. Turen går til Viborg og Ribe. 

En fælles tur for menighederne i Skibet, Balle og Bredsten – arr. af de tre præster. 
 

 Torsdag d. 7. september 

9.00 Afg. fra Bredsten Kirke til Viborg. Menighederne medbringer selv boller og kaffe.  

11.00 Oplæg om reformationen i krypten i Viborg Domkirke v. Biskop Henrik Stubkjær. 

12.00 Frokost i domsognets lokaler. 

12.45 Afg. gennem Mindeparken med oplæg om Bjørn Nørgaards statue af Hans Tausen. 

13.00 Rundvisning hos Gråbrødre Kloster v. Henrik Stubkjær. 

14.00 Alenetid i Viborg med mulighed for at se Bymuseet, Skovgaardmuseet eller Viborg. 
Katedralskole. Deltagerne køber selv evt. kaffe.  

16.15 Afgang fra Viborg Domkirke til Filskov Kro.  

18.00 Middag på Filskov Kro. Deltagerne betaler selv drikkevarer. 

19.30 Afgang mod Hotel Ansgar, Esbjerg. 

20.45 Overnatning inkl. morgenmad på Hotel Ansgar, Esbjerg. 

 Fredag d. 8. september 

8.00 Morgenmad. 

9.30 Oplæg om reformationen i krypten i Ribe Domkirke. v. domprovst Jens Torkild Bak. 

11.00 På egen hånd i domkirken og tårnet. 

11.45 Spadseretur (evt. i grupper) til Hans Tausens hus, statuen af Ansgar og stiftets hus. 

12.30 Frokost i Ribe stifts hus, Korsbrødregade. 

13.15 Afgang til Ribe kammersluse. 

14.15 Spadseretur ved kammersluse. 

14.45 Kaffe og rugbrødslagkage på Restaurant Kammerslusen. 

15.30 Afgang til Bredsten kirke. 

17.15 Hjemkomst (Bredsten Kirke). 

Pris inkl. forplejning og overnatning: 500 kr. pr. person. 
Der er plads til 15 personer fra hver menighed. Man tilmelder sig hos sin egen præst.  

Der åbnes for tilmelding torsdag d. 15. juni. Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle”-princippet. 
 

 

 

   
  På hele familiens vegne vil jeg gerne sige en stor og varm tak til 

bestyrelsen og til alle de frivillige fra menigheden, der har bi-
draget til, at ombygningen af 1. salen nu er vel overstået og er 
blevet meget vellykket. Både børnene og vi er glade og tak-
nemmelige for, at pigerne nu også, som Ludvig, har deres eget 
værelse, og at der stadig er masser af plads "på loftet" til at 
lege på.                                                   -MLM                                



 



GUDSTJENESTELISTE 

 
 
 
 
 
 
 

4 maj 19.00  MLM Med efterfølgende fællessang i kirken. 

7 maj  3. s. e. påske ingen  

12 maj  Bededag ingen  

14 maj 10.00 4. s. e. påske MLM Konfirmation. 

21 maj  5. s. e. påske ingen Årsmøde i Foren. af Grundtvigske Valg- 
& Frimenigheder.  

25 maj  Kristi Himmelfart ingen  

28 maj 10.00 6. s. e. påske MLM  

4 juni 10.00 Pinsedag MLM  

5 juni  2. pinsedag ingen  

11 juni  Trinitatis ingen  

18 juni 10.00 1. s. e. trinitatis MLM  

25 juni  2. s. e. trinitatis ingen  

2 juli 10.00 3. s. e. trinitatis DT   

9 juli  4. s. e. trinitatis ingen  

16 juli 10.00 5. s. e. trinitatis DT  

23 juli 10.00 6. s. e. trinitatis MHL  

30 juli  7. s. e. trinitatis ingen  

6 aug 10.00 8. s. e. trinitatis MLM  

13 aug  9. s. e. trinitatis ingen  

20 aug 10.00 10. s. e. trinitatis MLM  

27 aug  11. s. e. trinitatis ingen Sensommermøde i Odder for de 5 øst-
jyske valgm.heder - tilmelding 10. aug. 

3 sep 10.00 12. s. e. trinitatis MLM  

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

17 sep  14. s. e. trinitatis ingen  

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann. MHL = Mary Holm-Larsen (tlf. 2286 0407). 
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
MLM holder sommerferie i juli måned og er på kursus 28.-31. august.  
DT står stand-by (tlf. 6178 2313). 
 
 
 
 

AKTIVITETER 
4. maj kl. 19.00: Fællessang i kirken efter gudstjenesten.   
20.-21. maj: Årsmøde i Foren. af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder.  
2. juni: Folkemøde REFORMATION i Haderslev. 
12. juni kl. 17.00: Menighedens udflugt til Horsens og Uldum. 
27. august: Sensommermøde i Odder for de fem østjyske valgmenigheder.  
7.-8. september: Reformationstur. Arr.: Skibet, Bredsten og Balle kirker. 
8.-9. september: Reformationens døgn i Vejle. www.luthervejle.dk.  
 

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

