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Foredrag på Engelsholm Højskole – Fernisering af konfirmandernes billeder – Stiftelsesfest – 
Foredrag om Reformationen – Fyraftensgudstjeneste – Kend dit provsti – Indbydelse til 
indvielse af nyt alterbillede – Generalforsamling – Læsekreds – Konfirmandudflugt – Åbent Hus 
MLM+HH 40 år – Årets konfirmander.   



 

 

 
 
 

FOREDRAG PÅ ENGELSHOLM HØJSKOLE  
 
 

Balle Valgmenigheds nye aftale om at samarbejde om foredrag 
med Engelsholm Højskole giver medlemmer af Balle 
Valgmenighed mulighed for at komme gratis med til følgende 
foredrag på højskolen i løbet af foråret: 

 
 
 

Onsdag d. 6. april kl. 19.30: Foredrag ved Brian Benjamin Hansen og Rune Glerup 
om, hvordan vi kan genoplive den musikalske tænkning i dag. 
 

Onsdag d. 1. juni kl. 19.30: IS’ fremmarch og hvordan vi stopper radikalisering af 
unge i Danmark. Foredrag ved journalist, historiker og forfatter Deniz Serinci. 

 
 

Læs mere om foredragene på højskolens hjemmeside www.engelsholm.dk 
-MLM 

                                                                            

 

FERNISERING af konfirmandernes billeder 
 

Konfirmanderne har igen i år malet billeder hos Mette Kramer 
ud fra Egtved Kunst- og Kulturuges tema, som i år er  

”Våren er i luften” 
Det er blevet til 20 flotte malerier ud fra fortællingen om 
Abraham og Sara, der som ældgamle bliver forældre til Isak. 

Kom og nyd de flotte kunstværker ved gudstjenesten Mariæ Bebudelsesdag,  
søndag d. 13. marts kl. 10.00. 
Bestyrelsen er vært ved et let traktement.              -MLM 

 
 

 
 

 
 
 

STIFTELSESFEST 
Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 

Vi begynder kl. 19.00 med gudstjeneste i kirken. Prædikant er 
sognepræst i Hvejsel, Gitte Sandager Bjerre Wetche. 

 

Efterfølgende er der kaffe i forsamlingshuset, hvor Gitte vil fortælle 
om ”Hvad kommer jeg fra, og hvad blev jeg til….?” Refleksioner og 
anekdoter over livet fra Brugsuddelerens datter i Kollerup til præst i Hvejsel.  
 

Kaffen koster 30 kr.                                                            -MLM 

 

 



 
 
 
 
 
 

FOREDRAG ved biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen 

Onsdag d. 6. april kl. 19.30 i Balle Forsamlingshus  

 
 
 

 

”Her står jeg og kan ikke andet!” 
- om Reformationens betydning i dag.

  

2017 er 500-året for Reformationens begyndelse med 
Luthers opslag af 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, 
som han siden måtte stå til regnskab for over for kejser 
og pave. Siden har Reformationen præget vores 
samfund og kirke grundlæggende. Der er god grund til 
at kaste et blik på sporene og se, hvor de førte hen, og 
hvor de vil føre os hen i fremtiden. Hvordan forholder 
det sig med kristendom og politik, dannelse, 
individualisme, forholdet til Gud, menneskesyn, 
gudstjeneste, kunst og musik? Og hvordan forholder vi 
os til spørgsmålene i dag? Der er nok at tale om, og vi 
når ikke det hele, men det er altid godt at tage fat på 
samtalen. 
 

    

Foredraget er arrangeret i et samarb. mellem Bredsten Sogn og Balle Valgmenighed.  
Der er fri entré, men kaffen koster 25 kr.  
Alle er meget velkomne!                                       -MLM 
 

 
 
 

 

FYRAFTENSGUDSTJENESTE 

 

Fredag d. 15. april kl. 17.00 ved Louise Højlund:  
"Måske Andagt med påskefortællingen Den blå og den gyldne time".  

Alle er velkomne. 
                                                              -MLM 

 
 

    

KEND DIT PROVSTI 
Torsdag d. 31. marts kl. 19.00 

 
 

I Vejle Provstis tur rundt i provstiets kirker under 
overskriften "Kend dit provsti" er turen nu kommet 
til Balle Valgmenighedskirke. Vi fortæller historien 
om valgmenigheden og kirken samt om vores nye 
alterbillede.  
Alle er velkomne.              -MLM    



 
 

 
 

INDBYDELSE 
INDVIELSE AF NYT ALTERBILLEDE OG NY BELYSNING  

i Balle Valgmenighedskirke 
 
 

Skærtorsdag d. 24. marts 2016  
kl. 14.00 

 
 

Skærtorsdag kl. 14.00 vil vi gerne invitere alle vores medlemmer til indvielse af det 
nye alterbillede, malet af billedkunstner Anette Harboe Flensburg, med 

økonomisk støtte fra Statens Kunstfond. 
 

Kirken har også fået nye lysekroner i messing fra firmaet Okholm Lighting i 
Tønder. Lamperne er sponsoreret af Balle Sparekasse. 

 
Dagen starter med gudstjeneste ved Maria Louise Odgaard Møller. Herefter vil der 

være musikalsk underholdning ved Jens Ulrich Kiilstofte med Band samt taler og 
præsentation af det nye billede. 

 
Valgmenigheden er vært ved et let traktement i kirken. 

Vi ser frem til en festlig dag. 
 

                                             Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen for Balle valgmenighed 

 

 
 
 
 
 

 
GENERALFORSAMLING 

 

Indkaldelse til generalforsamling for Balle Valgmenighed, 
onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.30 i Balle Forsamlingshus. 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før afholdelsen. 

 
 

-Else Sandahl Pedersen 
 
 
 
 
 



LÆSEKREDS 

19/5 kl. 19.30 I præstegården 
HIMMERIGE OG HELVEDE (1) 

ENGLENES SORG (2) 
af Jón Kalman Stefánsson 

Oplæg v. Doris Tiedemann. 
 

”Himmerige og helvede” er den første roman af en trilogi. 
Den foregår i Island for ca. 100 år siden. 

 

En anmelder i den norske avis DAGBLADET, Cathrine 
Krøger, skriver om ”Himmerige og helvede”: Det hænder, at jeg læser 

bøger …..  som er så gode, at jeg ikke kan forstå, hvordan det er muligt at skrive dem. 
Som om de kommer fra oven, eller er skrevet af en af de store og for længst døde. En 
bog så poetisk, så smuk og original og sand, at den var som skrevet fra 
menneskedybet. 
 

Den anmeldelse er som talt ud af mit hjerte, for sådan 
oplevede jeg det også, da jeg for nogle år siden læste bogen. 
Derfor har jeg anbefalet, at vi læser den. 
 

Hvis nogen kan nå det, vil det være en god idé også at læse 
efterfølgeren: ”Englenes sorg”. Men det er ikke et must. 
 

Maria  skaffer 20 stk. af ”Himmerige og helvede”, men kan  
måske ikke skaffe helt så mange af ”Englenes sorg”.   
Kan hentes i præstegården fra d. 12. april. 
 
 

Husk at tage en kop med. Maria byder på kaffe/te og ’et lille glas’.                  -DT 

 
KONFIRMANDUDFLUGT 

 

Onsdag d. 3. februar var konfirmanderne og jeg på tur til Aarhus sammen med 
Bredstenkonfirmanderne og deres præst, Dorte. Med os havde vi også 4 
"konfirmandmentorer" fra valgmenigheden. 

 

Ved ankomst spiste vi boller, inden vi begav os ud på en "Poverty Walk" rundt i de 
udsatte menneskers Aarhus. Vi blev guidet af en tidligere misbruger, Georg, der havde 
mange års misbrug bag sig og stor erfaring med livet på gaden blandt hjemløse og 
misbrugere. Vi hørte om kommunens og frivillige menneskers indsats for at hjælpe de 
mennesker i vores samfund, der har det allersværest. Og konfirmanderne fik mange 
advarsler undervejs mod at prøve hårde stoffer. En tankevækkende tur! 

Herefter fik konfirmanderne tid alene på gågaden, mens præsterne og 
konfirmandmentorerne fik varmen på en café. Inden turen gik hjem igen, var vi en tur 
i Aarhus Domkirke. Tak for en dejlig dag!               -MLM 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Åbent Hus 
I anledning af, at vi begge fylder 40 år i år, vil vi gerne invitere medlemmer af 

valgmenigheden, naboer, venner og bekendte til  
Åbent Hus i Balle Forsamlingshus  
fredag d. 27. maj kl. 16.00-20.00. 

Her vil vi byde på lidt godt at spise og drikke.  
Vi håber, at mange har lyst til at deltage. 

Af hensyn til køkkenet beder vi om 
tilmelding senest d. 15. maj til Maria (tlf. 6170 4696). 

Venlig hilsen 
Maria og Hans Henrik 

 

 
 
 
 
 
 
 

18 KONFIRMANDER 
Balle Valgmenighedskirke d. 8. maj 2016 

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

 
Konfirmationer i Balle Valgmenighed 

2017: 14. maj 
2018: 13. maj 

 



GUDSTJENESTER     
 

 
 
 

6 mar 10.00 Midfaste MLM  

13 mar 10.00 Mariæ Bebudelse MLM Fernisering af konf.s billeder efter gudstj. 

20 mar  Palmesøndag ingen  

24 mar 14.00 Skærtorsdag MLM Indvielse af nyt alterbillede og ny belysning 

25 mar 10.00 Langfredag DT  

27 mar 10.00 Påskedag MLM  

28 mar - 2. påskedag ingen  

3  apr 10.00 1. s. e. påske MLM  

10 apr - 2. s. e. påske ingen  

15 apr 17.00  LH Louise Højlund: Måske Andagt med påske-
fortællingen Den blå og den gyldne time. 

17 apr 10.00 3. s. e. påske MLM  

22 apr  St. Bededag ingen  

24 apr 10.00 4. s. e. påske MLM  

1 maj - 5. s. e. påske ingen  

4 maj 19.00  MLM Med efterfølgende fællessang i kirken 

5 maj - Kr. Himmelfart ingen  

8 maj 10.00 6. s. e. påske MLM Konfirmation 

15 maj 10.00 Pinsedag MLM  

16 maj - 2. pinsedag ingen  

22 maj - Trinitatis ingen  

29 maj 10.00 1. s. e. trinitatis MHL  

5 jun  2. s. e. trinitatis ingen Årsmøde, Ryslinge 

12 jun 19.00 3. s. e. trinitatis MLM  

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann, MHL = Mary Holm-Larsen 
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
MLM er på kursus d. 29/2-3/3 incl. DT står stand-by. 
 

 

AKTIVITETER 
 

Sø. 13/3 kl. 10.00: Fernisering af konfirmandmalerier.*   
On. 16/3 kl. 19.30: Generalforsamling.* 
To. 24/3 kl. 14.00: Indvielse af nyt alterbillede og ny belysning.* 
To. 31/3 kl. 19.00: Balle Valgmenighed er vært ved ”Kend dit provsti”.* 
On. 6/4 kl. 19.30: Foredrag v. biskop Marianne Christiansen. I samarbejde m. Bredsten Sogn.* 
Fr. 15/4 kl. 17.00: Louise Højlund: Måske Andagt med påskefortællingen Den blå og den gyldne 
time. 
Ti. 26/4 kl. 19.00: Stiftelsesfest.* 
To. 19/5 kl. 19.30: Læsekreds.* 
Fr. 27/5 kl. 16-20: Åbent hus i Balle Forsamlingshus (MLM + HH 40 år)* 
Lø-sø. 4-5/6: Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Ryslinge. ** 
* Se omtale i bladet. ** Omtales i næste blad.   

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


NYT fra BESTYRELSEN 
 
 

Indkørslen til kirken har været gravet op i januar, idet 
der er nedlagt nye kloakrør - en stor, men nødvendig 
udgift.  
 

Træerne i indkørslen er blevet stynet ganske gratis af 
frivillige hjælpere. 
 
 

Sådan er det med vores kirke. Rigtig mange hjælper 
til og gør en stor indsats for, at alt er i orden. 
 
 

Vi afholder som bekendt alle udgifter selv, vi får 
ingen statsstøtte; men alligevel bestemmer vi ikke 
helt selv. I forbindelse med det nye alterbillede og 
den nye belysning i kirken har provsten og Haderslev 
Stift været inde og godkende vores beslutninger. 
Sådan er det med en bygning som vores, der er mere 
end 100 år. 
 
 

Vel mødt til Generalforsamlingen d. 16/3!  
-Else Sandahl Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siden sidst 
Dåb d. 17. januar 2016:  
Anker Christian Cohr Nielsen (28.07.2015). 

 

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. 

MLM er på kursus d. 29/2-3/3 incl. 
DT står stand-by.  
 
 

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.dk 
 
 

GRAVER 
Henrik Fogh Jensen 
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten 
Tlf. 5043 0747. sushen@sol.dk  
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KIRKEBLADSUDVALG 
Maria L. O. Møller – ansvarshavende 
Doris Tiedemann. Tlf. 6178 2313 
d.tiedemann@mail.dk 
Karin Jürgensen 
Tlf. 2081 2110. karpauj@gmail.dk 
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