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BALLE VALGMENIGHED
September 2016 - november 2016

Balle Valgmenighed inviterer alle, der har lyst til

UDFLUGT for familier til
Moesgaard Museum
lørdag d. 10. september
Tag dine forældre, bedsteforældre, børn, n aboer og venner med til en hyggelig, spænde nde og oplevelsesrig dag!
10.00: Vi mødes ved indgangen til museet. Transport
sørger I selv for.
10.30 - 11.30: Vi får en guidet rundvisning i nogle af
udstillingerne. Herefter spiser vi vores medbragte
mad, og så er der tid til at opleve museet og de fantastiske omgivelser på egen hånd.
14.30: Vi mødes til kaffe og kage, som valgmenigheden sørger for. Derefter slutter det fælles program, og man kan gøre lige præcis, hvad
man har lyst til.

Sidste chance for at opleve den fantastiske og anmelderroste udstilling

”Gladiator – Colosseums helte”.
NB Udstillingens sidste dag er sø. d. 11. september.
Læs mere på moesgaardmuseum.dk
Pris pr. voksen: 110 kr., som betales ved indgangen. Børn: gratis.
Adresse: Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Alle er meget velkomne uanset, om man er medlem af valgmenigheden eller ej.
Tilmelding til valgmenighedspræst Maria L. O. Møller på tlf. 6170 4696 (gerne sms)
senest d. 5. september.

KONFIRMANDINDSKRIVNING - søndag d. 11. sept. kl. 10.00
Årets konfirmander og deres forældre er indbudt til søndagens gudstjeneste. Efter
gudstjenesten er der kaffe, saft og en lille forfriskning, hvor alle er velkomne. Her
kan de konfirmander og forældre, der endnu ikke kender så meget til Balle Valgmenighed, møde menigheden – og omvendt.
Herefter er der et lille møde i kirken for konfirmanderne og deres forældre, hvor
jeg og nogle fra bestyrelsen vil fortælle om konfirmationsforberedelsen og om
valgmenigheden.
-MLM

Hans Henrik og jeg vil gerne sige

Tusind tak for opmærksomheden ved vores 2 x 40-års fødselsdag.
Tak til jer, der havde mulighed for at fejre os ved Åbent Hus d. 27. maj - vi havde en
fantastisk dag! Tak for alle gaverne og hilsnerne til os. Og ikke mindst tak for det
smukke sølvarmbånd, som jeg har fået af alle valgmenighedens medlemmer.
- MLM

LÆSEKREDS
Vi skal i gang med en klassiker, nemlig Herman Bangs roman
Tine, der handler om krig og kærlighed. Året er 1864, og den
unge Tine arbejder som hushjælp hos Skovrider Berg og hans
familie. Familien Berg og Tine har et nært og venskabeligt forhold; de tager på skovtur sammen, og fru Berg opfordrer Tine
til at læse Skovriderens kærlighedsbreve. Da det forlyder, at
krigen vil bryde ud, rejser fru Berg i sikkerhed, og Tine bliver
tilbage hos Skovrideren. Her går hun en kaotisk tid i møde, og
både oplevelsen af krigens rædsler og af hendes første store
kærlighed er med til at besegle hendes skæbne.
Bogen kan hentes i præstegården fra d. 12. oktober.
Vi mødes og drøfter den i fællesskab i præstegården ti. d. 15. november kl. 19.30.
Husk som sædvanligt kop og brød til kaffen. Resten sørger jeg for.
-MLM

HØSTGUDSTJENESTE
søndag d. 2. okt. kl. 10.00
Konfirmanderne pynter kirken om morgenen med frugt og blomster
fra haven, så der er fint til høstgudstjenesten.

ALLEHELGEN
Søndag d. 6. november kl. 16.00 fejrer vi Allehelgensgudstjeneste i
Balle Valgmenighedskirke. Vi mindes de kære, vi har mistet, hvad enten
det er for nylig eller længere tid siden. Navnene på dem, der er blevet
begravet eller bisat fra Balle Valgmenighedskirke det seneste år, læses
op under gudstjenesten.
-MLM

Billedforedrag om moderne kirkekunst, hvor vi også vil
se nærmere på vores egen nye altertavle:

DANMARKS NYESTE KIRKEUDSMYKNINGER
ved cand. teol. og mag. Birgitte Bech
onsdag d. 12. oktober kl. 19.00
Birgitte Bech skriver:

Det er inspirerende at se, hvordan dansk kirkekunst fornyr
sig, når kirken udfordrer samtidens bedste danske kunstnere.
Nogle kunstnere skaber nye fortolkninger på baggrund af
dyb fortrolighed med den kristne tradition. Nogle henter
inspiration i poetiske salmelinjer, som erindres, når skriftsteder måske er glemt. Nogle skaber alternative, meditative rum uden fortællende elementer, men orienteret mod lyset som det helliges symbol.
Skal jeg pege på en fælles tendens, er mit bud, at værkerne er fortolkningsåbne. Som
det gælder nutidens søgende individualister i det hele taget, vil kunstnerne undgå det
alt for fastlagte. Man viger tilbage for at give et bastant, dogmatisk svar, og vil hellere med kunstværket stille et spørgsmål og invitere menigheden med på en tolkning af
et anelsesfuldt og flertydigt motiv. Dagens kirkekunst er ikke en facitliste, men en
invitation.
Foredraget finder sted i Balle Forsamlingshus, hvor vi også får kaffe og kage. Aftenen
slutter i kirken, hvor vi sammen ser nærmere på vores nye alterbillede.
Entré: 60 kr. inkl. kaffe.
Vær opmærksom på, at foredraget allerede begynder kl. 19.00

Intimkoncert søndag d. 25. september kl. 19.00 i Bredsten kirke

HENRIK STRUBE & PETE REPETE
En underholdende intimkoncert med sangeren,
komponisten og forfatteren Henrik Strube sammen med keyboardspilleren Pete Repete (Big Fat
Snake, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen m. fl.)
En musikalsk tour gennem 40 år med Strubes
musik, fra Røde Mor til solokarrieren med store
hits som Hold om mig, Så længe skuden kan gå, Her hos dig, Havet, Der føler jeg mig
hjemme og mange, mange andre.
Krydret med masser af humor, alvor og fortællekunst. Der bliver talt om tro og
tvivl, og der bliver grinet godt igennem!
Entré: 40 kr.
Arr.: Balle valgmenigheds bestyrelse og Bredsten menighedsråd
NB husk, det er kl. 19.00!

MIDSOMMER, HØJSOMMER, SENSOMMER, HØST
”Og når du strakte med åbent sind
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted’ af hyld og hø,
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak”

Det er ikke længe siden, vi sang sådan med Thøger Larsen i hans ”Sommervise” fra 1923.
Men som altid fløj sommeren af sted som et drømmerigt blund, og vi går snart fra sensommer og høst ind i efteråret. Mange sensommer- og efterårssange synges i mol, og
det er næppe tilfældigt. Sindets vemod og de kortere dages eftertænksomhed passer
godt til mol. Man stemmes i andre toner end i de lette, lyse sommerdage. Det er som
om, der kan tænkes andre tanker på denne årstid, hvor lyset på én gang er mildt og
klart, himlen så blå, og træer, buske og frugter lyser rødt og gyldent.
Da jeg plukkede en stor skål fuld af gule blommer fra det gamle træ i præstegårdshaven,
kom jeg til at fundere over, hvor mange tidligere præster eller ægtefæller, der mon har
stået dér på stigen og følt glæde over, hvad man kan plukke fra et træ. Et træ, som andre har plantet, længe før der var tænkt på én selv. Et gammelt træ, hvis frugter stadig
vækker glæde og taknemmelighed. Taknemmelighed over, at man kan have lov at høste
der, hvor man hverken har sået eller plantet. Vi har også selv plantet et blommetræ,
blandt andet. Det er endnu ungt og giver ikke meget. Men engang om mange år, så vil
andre flytte deres stige hen under dets tunge grene i sensommeren og taknemmeligt
plukke frugter af et træ, de ikke selv har plantet. Det håber jeg.
Hver eneste dag, om det er sommer eller vinter, vår eller høst, da lader Gud sin sol stå
op over os alle og giver os en ny dags mulighed. Hver eneste dag lever vi af den kærlighed og velsignelse, der skænkes os for intet af Gud. Vi høster dagligt, hvor vi hverken
har plantet eller sået. Lad os derfor møde efterårets vemod med taknemmelighed. Lad os gå vinterens mørke i møde fulde af fortrøstning. For Gud
bringer velsignelsen ind i vores liv til hjertets fred
og trøst.
”Du skønne livets orden.
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
bring frugt bag dunkle blade!
bring hjertet fred og trøst”
(Chr. Richardt: ”I høst”, 1878)
-MLM

Kirkehøjskole for de fem østjyske valgmenigheder
Lørdag d. 5. nov. 2016 i Bering Valgmenighed

”Hvor går det grundtvigske hen i dag?”
9.00: Morgenkaffe og rundstykker
Derefter foredrag ved højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup:
HØJSKOLEN SOM SAMFUNDETS SAMVITTIGHEDSVÆRKSTED
Om foredraget skriver Jørgen Carlsen: I 1960 indkaldte daværende statsminister Viggo
Kampman til et møde på Krogerup Højskole, hvor han bad kunstnere, intellektuelle og
højskolefolk bidrage til samfundsdebatten. ”Vi har brug for jeres røst”, udtalte han.
”Men I skal vide, at hvis I ikke blander jer, så bliver der regeret alligevel”. Det var en
udstrakt hånd fra en visionær politiker til hele den musiske verden om at give sig til
kende i diskussionen om samfundets udviklingsretning. Højskolerne og de intellektuelle
blev ved denne lejlighed for mig at se udnævnt til noget i retning af samfundets
samvittighedsværksted. Det er en rolle for højskolen, som jeg bestandigt har for øje i
mit højskolearbejde – både på Testrup Højskole og, når jeg optræder i foredragsdanmark eller agerer i en større medieoffentlighed. Og den rolle er i vore dage mere
aktuel og relevant end nogen sinde.

Ved middagstid serveres der en god frokost.
Derefter foredrag ved Århus Stifts nye biskop Henrik Wigh-Poulsen:
GRUNDTVIG – SVÆRDSVINGEREN OG BARNEKÆMPEN
Om foredraget oplyser biskoppen, at det er et forsøg på at få bedre begreb om en – for at
sige det mildt – vilter personlighed.

Dagen rundes af med kaffe og kage, og vi slutter senest kl. 15.30.
Dagen tilrettelægges, så der er god tid til at debattere foredragene, tale med
hinanden og synge fra højskolesangbogen.
Pris inkl. forplejning: kr. 250,-, som betales ved ankomst.
Tilmelding til Maria senest d. 27. oktober.
Adresse: Bering Forsamlingshus, Torshøjvænget 174, 8361 Hasselager

MORGENSANG I KIRKEN
Som noget nyt vil der i løbet af efteråret være mulighed for at deltage i konfirmandernes morgensang, som ligger om onsdagen kl. 8.25-8.45. Vi synger to salmer, beder
Fadervor og øver trosbekendelsen. Måske hører vi en lille fortælling fra Bibelen.
Hvis du har lyst til at begynde dagen med sang sammen med os, så er du velkommen
følgende onsdage kl. 8.25 i kirken:
28. september, 26. oktober, 30. november.
-MLM
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Konfirmandindskrivning
NB Kirkekoncert i Bredsten kl. 19.00
Høstgudstjeneste

* Sommertid slutter.

dec
2. s. i advent
MLM = Maria L. O. Møller. DT = Doris Tiedemann.
MLM er på kursus d. 29/8-2/9. Standby: Mary Holm-Larsen, tlf. 7588 1050 • 2286 0407.
Ferie d. 17-23/10. Standby: Doris Tiedemann, tlf. 7588 1050 • 7670 1806 • 6178 2313 •
d.tiedemann@mail.dk

AKTIVITETER
Sø. d. 25/9 kl. 19.00: Kirkekoncert i Bredsten kirke.
Arr. i samarbejde med Bredsten menighedsråd. *
Lø. d. 10/9: Udflugt for familier og alle andre interesserede til Moesgaard Museum.*
Sø. d. 11/9: Konfirmandindskrivning.*
On. d. 12/10 kl. 19.00: Billedforedrag ved Birgitte Bech om moderne kirkekunst, inkl.
vores egen nye altertavle.*
Lø. d. 5/11: De fem østjyske valgmenigheders kirkehøjskole i Bering.*
Ti. d. 15/11 kl. 19.30: Læsekreds.*
* Se omtale.

Da PostNord ikke giver besked om adresseændring, bedes du venligst meddele os, hvis
du er flyttet.

NYT fra BESTYRELSEN
Vi kan nu igen byde velkommen til et nyt konfirmandhold.
Det er uvant for de fleste 13-årige at komme i
kirken, derfor må vi i menigheden gøre hvad vi
kan for, at det bliver en god oplevelse for dem.
Med mentorordningen oplever vi, at de unge
bliver hjulpet godt på vej. Tak til jer, der stiller
jer til rådighed.
Vi forsøger i bestyrelse at tilrettelægge aktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper.
Udflugten til Moesgård er interessant for børnefamilier, hvorimod kunstmuseer og kirkebesøg er for andre, dette skal ikke forstås som, at
alle ikke er velkomne.
En ny folder om Valgmenigheden er på vej.
Godt at opdatere således, at vi bringer det
aktuelle budskab ud om vores kirke og menighed.
En ny stander er sat op med oplysninger om
kirkens ansatte samt kontaktpersoner.
Vi går nu efteråret i møde med koncert, foredrag, kirkehøjskole m.m. Vi håber, I vil tage del
i arrangementerne, som sammen med gudstjenesterne skaber fællesskab og gode oplevelser i vores menighed.
-Else Sandahl Pedersen

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
Kursus 29/8 - 2/9. Ferie 10-16/10.
Vikar: 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

Helga Johansen
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
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Henrik Fogh Jensen

Begravelse d. 22. juni 2016:
Jens Aage Nielsen (21.11.1938 - 16.06.2016)

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

