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BALLE VALGMENIGHED 
Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten. 
Tlf. 7588 1050. 
www. balle-valgmenighed.dk 
Facebook: BalleValgmenighed  
 

VALGMENIGHEDSPRÆST  

Anders Kingo, dr.theol. 
Ballevej 41, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 1050 / 
5152 2026, e-mail: anderskingo@gmail.com  
Ønsker du besøg af præsten?  
Du er velkommen til at ringe eller 
skrive/maile for at træffe en aftale. 
Jeg kommer gerne. 
 

BESTYRELSEN  
Else Sandahl Pedersen, formand  
Bruuns Ager 11, 7182 Bredsten. Tlf. 6154 7124  
else.sandahl.pedersen@gmail.com  

 

Kirstine Christensen, næstformand  
Bruuns Ager 1, 7182 Bredsten. Tlf. 5052 1175, 
Nederbyvej7@gmail.com  

 

Niels Anton Palmelund Poulsen, kasserer  
Runddelen 18, 6040 Egtved. Tlf. 8111 3238   
nielspalmelund@gmail.com 

 

Astrid Bjerggaard Christensen 
Mølletoften 5c, 7182 Bredsten  
Tlf. 7588 1313 / 2917 9313. abjc@privat.dk  

 

 

Hanne Flarup Christensen, sekretær 
Ansvarlig for hjemmesiden  
Engen 11, 7182 Bredsten. Tlf. 4072 3801   
flarup.hanne@gmail.com  

 

Anne Kirstine Vestergaard Iversen 
Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten 
Tlf. 2613 5352. aiv64@hotmail.com  

 

ORGANIST  
Carsten Bo. Tlf. 4018 1009 
carstenbo@carstenbo.dk 
 

GRAVER  
Henrik Fogh Jensen  
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten  
Tlf. 5043 0747, hen-j@hotmail.com   

NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Vi har henover efteråret diskuteret 
forskellige muligheder vedr. gravsten, der 
ikke længere skal stå på gravstedet. Det kan 
blive svært at få plads til alle i et lapidarium, 
men på den anden side vil vi også gerne 
imødekomme de efterladte og lade stenen 
stå. Det vil så imidlertid komme til at koste 
et beløb. Det er også de efterladte, der må 
afholde udgiften til at få stenen fjernet og 
knust, hvis det er det, man ønsker. 
   Jeg skriver dette som orientering. Vi 
modtager gerne holdninger til sagen. 
   Gravstenen skal stå fast, det er også de 
efterladtes ansvar. Graveren holder opsyn 
med kirkegården, men det er jer, som har et 
gravsted, der skal kontrollere jævnligt, at 
stenen står fast. 
   Præsten får nu en carport til sin bil. Det 
bliver lavet rigtig fint af vores trofaste 
hjælpere, Henrik Mikkelsen, Ove Christ-
ensen, Thorkild Pedersen med Niels Anton 
Palmelund som tovholder. 
   Skat har vist interesse for de Fri og 
Valgmenighedernes betalingsform. Der vil 
ske en ændring, som vi snarest i bestyrelsen 
tager stilling til. Herefter vil I blive orien-
teret. 
   Det er en stor fornøjelse at se, hvordan 
konfirmanderne og deres forældre bakker 
op om gudstjenesterne. Vi ønsker kun, at de 
skal føle sig velkomne i Balle Valgmenig-
hedskirke. 
   Nu går vi ind i adventstiden med hygge og 
samvær. I kirkehuset serverer vi kaffe og 
julebag den 3. søndag i advent og håber at 
se mange af jer. 
 
   Glædelig jul og godt nytår. 

- Else Sandahl Pedersen 
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Her vil ties, her vil bies…  
 

Her vil ties, her vil bies … 

En af de forunderligste salmer i vores rige salmeskat 
er Brorsons mageløse Her vil ties, her vil bies (DDS 
557). Den synges som regel kun ved Kyndelmisse, 
altså i februar måned, hvor dagene længes og 
vinteren strenges, og hvor foråret så småt begynder 
at kæmpe sig vej gennem mørke og kulde. Dog kan 
den også synges i adventstiden, fordi den synger 
forventning, fortrøstning og håb ind i det 
menneske, der venter Herrens komme, det komme, 

som Advent netop forkynder. 
   Der er mange lag i denne salme! For det første er der altså tale om en tidlig 
forårssang: om vendepunktet i brydningen mellem vinter og forår. Dette er 
salmens umiddelbare plan, som den første, umiddelbare læsning naturligt befinder 
sig på. 
   Dog giver salmens ordvalg og billedsprog en gisning om, at der tillige gives et 
andet plan. Den, der kender Højsangen i Det Gamle Testamente, vil hurtigt 
fornemme, at Brorson har lånt sine billeder og sprogdragt fra dette smukke 
kærlighedsdigt. Højsangen er en samling af kærlighedsdigte, uden følgerigtig 
handling, men med udtryksfulde replikskifter mellem to unge forelskede, Sulamit 
og Salomo. Digtene er skælmske, undertiden sarte og fine, undertiden særdeles 
djærve, altid dirrende sensuelle og altid sprudlende af stor billedrigdom.  
   Som den store digter, Brorson var, låner han fra disse elskovsdigte ord til at 
udtrykke det menneskelige håb: håbet, der brænder måske kun som et vågeblus i 
de trange tider, som langsomt skrider; håbet, som kan bryde den 
menneskelige hårdheds og den ubarmhjertige skæbnes is. Trange 
tider langsomt skrider, langsomt skrider. Det har den art. – Kom, 
min due, lad dig skue! Så på dette tredje plan befinder vi os altså 
inden for det, vi kender så godt og har så rige og smertelige 
erfaringer med: det menneskelige håb, der trangt trænger sig igennem det ellers 
håbløse.  
   Men som ægte søn af pietismen låner Brorson fra elskovens sprogdragt tillige, 
hvad han har brug for til at udtrykke kærligheden mellem Kristus og Kristi 
menighed, det kristne håb. Det har han belæg for i Ny testamente selv. Adskillige 
steder bliver det forhold beskrevet som netop et forhold mellem brudgom og brud. 
I Åbenbaringsbogen hedder det f.eks. om det nye Jerusalem, symbolet på 
kristenfolkets hjemstavn, at byen er rede som en brud, der er smykket for sin 
brudgom. 



   Hvilket af disse fire lag er nu det sande, det, Brorson vil udtrykke? For mig er de 
sande alle fire. Salmen er på én og samme tid et udtryk om et håb om forår, et 
elskovsdigt, et menneskeligt håb og et kærlighedsdigt om den kristne menigheds 
kærlighed til Kristus.  
   Salmen får os til at standse op; den gør os tavse; den formaner os nænsomt til at 
tie – ikke for at opnå tom tavshed, men fordi vi kun, når vi kan tie, kan bie. Den 
menneskelige utålmodighed og snakkesalighed skal bringes til tavshed, for at vi 
ventende kan hente vor sommer ind. Vort sind er svagt. Derfor denne nænsomme, 
kærlige, forstående, rytmiske gentagelse: Her vil ties, her vil bies, her vil bies, o 
svage sind! 
   Alle fire områder af den menneskelige tilværelse klinger med og vækker tanker, 
følelser, stemninger, lidenskaber og håb i os, der læser eller synger salmen. Det 
ene udelukker ikke det andet. Tværtimod smelter forår, elskov, håb, kristentro 
sammen i et stort udsagn: Se, her, hvad det er at være et kristenmenneske! 
 

-Anders Kingo 
  

 

 
 

Studiekreds – Søren Kierkegaard 
fortsættelse af efterårets forløb 

 

 
Vi fortsætter vores vandring ind i Søren Kierkegaards forunderlige univers.  
Under forudsætning af fornøden tilslutning tilbyder jeg atter to parallelle forløb 
på mandage og tirsdage. Ellers kun på mandage. 
 
I foråret finder studiekredse sted alene i Balle Valgmenigheds regi.  
Betalingen på kr. 400 for fem mødegange skal således ske direkte til 
valgmeningen. Jeg oplyser bankkonto ved tilmelding. 
 
Datoer:  
23/1 og 24/1, 6/2 og 7/2, 20/2 og 21/2, 6/3 og 7/3, 20/3 og 1/3. 
Tid: kl. 19-21. 
Sted: Kirkehuset, Ballevej 41, 7182 Bredsten. 
Tilmelding: anderskingo@gmail.com 
 
Nye deltagere: Eventuelle nye deltagere tilbyder jeg en gratis 
introduktionsaften. 
 

- Anders Kingo 

 

 

 

 



 
 

KULTURREJSE - Istanbul 
fra onsdag den 17. til søndag den 21. maj 2023 

 

 

en forlænget weekend i en kulturhistorisk perle  
 

Billund-Istanbul tur/retur. 

Fra onsdag d. 17. til søndag d. 21. maj 2023 
Arrangør: Felix Rejser 

Lokal guide 
Rejseleder og foredragsholder: Anders Kingo 

 
Istanbul er fra 1923 tyrkernes betegnelse for den by, der i over to tusind år hed 
Byzans og Konstantinopel. De antikke grækere grundlagde byen et par 
århundreder f.Kr. ved det strategisk vigtige Bosporus Stræde. Den romerske 
kejser Konstantin den Store lagde navn og især uvurderlig betydning til byen. 
Hans indflydelse på al senere europæisk historie kan næppe overvurderes. I 
byen finder vi i dag storværker som Agia Sofia, Den blå Moske, sultanpaladset 
Topkapi, Taksim Pladsen, og meget andet. 
 
Efter morgenmaden holder jeg hver dag et kort foredrag om  

(1) byens historie.  
(2) Hvad er islam?  
(3) Den ortodokse kirke. 

 
Det detaljerede program foreligger i 
midten af december og kan rekvireres  
hos mig: 
anderskingo@gmail.com 
 

 

Siden sidst 
 
 
 

Kirsten Mette Egholt Rasmussen (17.04.26 – 29.03.22). Begravet 09.04.22 
Inger Lise Thomsen (12.02.40 – 13.05.22). Bisat 21.05.22 
Ida Johnsen 28.11.30 – 24.10.22. Begravet 29.10.22 
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KULTURREJSE - Hellas 
fra onsdag den 23. august – søndag d. 3. september 2023 

 

 
 

Tilblivelsen af den europæiske kultur 
Hellas 2023 - fra onsdag den 23. august til søndag den 3. september 2023 

Arrangør og rejseleder: Anders Kingo  
i samarbejde med EUROLAND TRAVEL, Athen. 

 
 

Deltag i en uforglemmelig rejse til vores kulturs vugge, hvor vi følger og forfølger 
de to stærke kulturer – den græske og den jødisk-kristne – der i et samspil har 
skabt den europæiske kultur. 
 

 
Som optakt til turen 
afholder jeg en 
studiekreds, hvor jeg 
gennemgår den græske 
mytologi og historie og 
nogle hovedretninger 
inden for kunst, litteratur 
og filosofi. Også Paulus’ 
rejser til Filippi, 
Thessaloniki, Veria 
(Berøa), Korinth og Athen 
skildres.  
 
Desuden foretager jeg en 
detaljeret gennemgang af 
turen. 

 
 
Rekvirer detaljeret program hos mig:  
Anders Kingo, Ballevej 41, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 10 50, e-mail 
anderskingo@gmail.com 
 
 
 
 

 

 
 



L Æ S E K R E D S 
tirsdag d. 28. februar 2023 KL. 19.00 I Kirkehuset 

 
 

Vi skal tale om Vindens port    

af A. C. Riebnitzsky 
 

Bogen kan hentes i uge 4 hos Astrid, Mølletoften 5c. 
 

Kaffe og portvin 20 kr.  
Medbring selv kage/brød. 
 

Hilsen, Astrid 

 

 

 

GENERALFORSAMLING  

22. marts kl. 19 i Kirkehuset 

                                    Dagsorden iflg. vedtægter 
 

 

FOREDRAG - Siriuspatruljen 
Torsdag d. 2. marts kl. 19.00 i Balle Forsamlingshus 

Hvad får en nyuddannet fysioterapeut til at søge mod 

nord? Ole Rolskov Sloth vil fortælle om sin tid ved 

Slædepatruljen Sirius. Aftenens foredragsholder viser 

billeder og videoer fra hans spændende 26 mdr. 

tjeneste i Nordøstgrønland. Entré 100 kr.  

 

AFSTEMNINGSAFTEN 

Fredag d. 10. februar kl. 19.00 i Balle Forsamlingshus 
 

 

Mirco Reimar-Elster, USA og Tyskland analytiker for TV2, cand.mag. i 

amerikanske studier og klummeskribent for Jyllands Posten, fortæller om Tyskland 

og den tyske folkesjæl ud fra sine og TV2 journalist Ulla Terkelsens bog Skræk og 

skønhed – To generationer på rejse i Tyskland. Bogen er en kritisk kærlighedserklæ-

ring til et både indviklet og interessant land og folk. 

Pris: 100 kr. betales ved tilmeldingen til 0758, 3225 667 577. 

Tilmelding: senest d. 3. febr. til rykind@bbsyd.dk. 4026 5489. 

Medarrangører: Balle Valgm. og Fors.hus, Hist. Samf. og Folkeuni. I Vejle.  



 

GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER  

 

27 nov 10.00 1. s. i advent AK Gudstjeneste 

4 dec 10.00 2. s. i advent AK Gudstjeneste 

11 dec 10.00 3. s. i advent AK Gudstjeneste. Kirkekaffe og julebag  

18 dec - 4. s. i advent - Ingen tjeneste 

24 dec 15.00 Juleaftensdag AK Gudstjeneste 

25 dec 10.00 Juledag AK Gudstjeneste 

26 dec - 2. juled./julesønd. - Ingen tjeneste 

1 jan 15.00 Nytårsdag AK Gudstjeneste og samvær i præsteboligen  

8 jan - 1. s. e. H3K - Ingen tjeneste 

15 jan 10.00 2. s. e. H3K AK Gudstjeneste 

22 jan - 3. s. e. H3K - Ingen tjeneste 

29 jan 10.00 Si. s. e. H3K AK Gudstjeneste 

5 feb - Septuagesima - Ingen tjeneste 

10 feb    Foredrag. Se omtale. 

12 feb 10.00 Seksagesima AK Gudstjeneste 

19 feb 10.00 Fastelavn AK Gudstjeneste 

26 feb - 1. s. i fasten - Ingen tjeneste 

28 feb 19.00   Læsekreds - se omtale.  

2 mar 19.00   Foredrag. Se omtale 

5 mar 10.00 2. s. i fasten AK Gudstjeneste 

12 mar - 3. s. i fasten - Ingen tjeneste 

19 mar 10.00 Midfaste AK Gudstjeneste 

22 mar 19.00   Generalforsamling i Kirkehuset 

26 mar - Mariæ Bebud. - Ingen tjeneste 

2 apr 10.00 Palmesøndag AK Gudstjeneste 

6 apr 19.00 Skærtorsdag AK Aftengudstjeneste 

7 apr 10.00 Langfredag AK Gudstjeneste 

9 apr 10.00 Påskedag AK Gudstjeneste 

10 apr - 2. påskedag - Ingen tjeneste 
 

AK = Anders Kingo. Evt. ændringer annonceres på Facebook og på www.balle-valgmenighed.dk 

 

 

 

 

 

 NB   Ved flytning   !!! 

giv venligst kasserer Niels Anton Poulsen besked om ny adresse  
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