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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Det at samles om noget, at være en del af et fælles-
skab, har vi det godt med. I denne sommer har vi 
jublet over Danmarks succes i Tour de France. 
Den store folkefest da touren startede i København 
og også kom forbi i vores område, var et godt ek-
sempel på, hvordan frivillige gør en stor indsats. 
Samtidig giver det de involverede en god oplevelse, 
skaber nye kontakter og et fællesskab for at mar-
kere de dage, der adskiller sig fra alle de andre. 
I kirken kan vi også finde et fællesskab, først om-
kring gudstjenesten og fællessangen, men også gen-
nem snakken udenfor kirken og måske kaffen i Kir-
kehuset. Det hele er vigtigt for den gode oplevelse. 
Årsmøde i de grundtvigske fri- og valgmenigheder 
fandt sted først på sommeren i Ubberup ved Ka-
lundborg, hvor flere fra bestyrelsen deltog. Et godt 
årsmøde med gudstjeneste, generalforsamling, fæl-
lessang, foredrag og ikke mindst snak med folk fra 
andre menigheder. Det inspirerende fællesskab er 
virkelig dejligt at være i. Jeg kan kun opfordre alle til 
at tage med. Næste arrangement i den kreds er øst-
jyske Valgmenigheders sensommermøde i Bering. 
Aller er velkomne til at deltage. Vi finder en løsning 
mht. kørsel. 
Vi ser frem til at byde de nye konfirmander vel-
komne. Vi oplever altid stor imødekommenhed og 
venlighed fra vores kirkegængere over for konfir-
manderne. Det er dejligt, og det har de også brug 
for. Det er vigtigt for deres udbytte af undervisnin-
gen, at de føler sig trygge og godt tilpas hos os. 
Efteråret byder på studiekreds om Søren Kierke-
gårds filosofi. Vores kompetente præst, Anders 
Kingo, står for undervisningen. Vi håber, at også 
dette arrangement kan skabe et fællesskab til 
glæde for de tilmeldte. 
Jeg håber, mange benytter chancen til at komme i 
gang med at læse Søren Kierkegårds tekster og for-
stå dem bedre. 

 
 

Sensommerhilsen fra Else Sandahl Pedersen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Forsidebillederne i maj- og septemberbladene 
er malet af Doris Tiedemann. Nogle vil måske 
huske, at maleriet i maj-bladet hang på hendes 
kontor i Balle Præstegård. 
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RETFÆRDIG KRIG? 

 
    Påskedag tager evangelisten Johannes 
os med på besøg i den allerførste kristne 
kirke. Det er blevet aften i Jerusalem. Den 
første kristne søndag, opstandelsens dag, 
er ved at kvælde. Kirkens Herre har denne 
dag brudt dødens grænse og overvundet 
død og helvede. 
 Så man skulle tro, at hans disciple, den 
første kristne kirke, ville gå triumferende 
gennem byens gader, syngende alle Isra-
els gamle lovsange til Herrens pris. Men 
nej, vi finder den første kirke bag lukkede 
døre. Den består af en flok mænd, som 
tre dage forinden havde svigtet, forrådt 
og fornægtet alt, hvad de troede på, og 
som nu frygtsomt har lukket døren. 
 Der var ikke megen triumf og sikker-
hed at spore i denne kirke: en flok 
skræmte, forhenværende disciple, der er 
grebet af tvivl og angst. Jo, det var en køn 
forsamling. Denne kirke må da være et 
dødsdømt foretagende, skulle man 
mene. 
 Og til den kirke kommer altså den op-
standne. »Fred være med jer!«, siger han: 
»Ligesom Faderen har udsendt mig, såle-
des sender jeg nu også jer.« For hans ord 
skulle forkyndes i alverden, og hans ord 
ville gøre dem til kirke. For selvom kirkens 
folk siden hen byggede et utal af pran-
gende katedraler med åbne døre til Guds 
ære, så er det dog kun han, der går gen-
nem de lukkede døre, der kan gøre det til 
kirke. 
 Og derfor er det ikke os, der kan tage 
ham til indtægt for, hvad vi vil og kan og 
tror. Tværtimod: det er kun han, der går 
gennem lukkede døre, der ved sit »Fred  

være med jer!« kan indgyde skræmte og 
ængstende frimodighed. 
 Det ord legitimerer ikke den kristnes 
kamp i og med livet, men det giver frimo-
dighed til at kæmpe den. 
 Hvad da med den retfærdige krig? 
Ganske enkelt: Den retfærdige krig eksi-
sterer – kristeligt set – ikke. En despotisk 
Putin kan bilde sig selv ind, at hans krig er 
retfærdig. En muslim kan gå i retfærdig 
krig, ja, tilmed i hellig krig. Det kan den 
kristne ikke. For vi lever i syndens verden, 
og selv de bedste menneskelige motiver 
er og bliver syndige menneskers motiver.  
 Men skønt en krig aldrig kan føres som 
retfærdig krig, så kan den føres af nød – 
som et mindre onde over for et større 
onde. For den kristne er det hverken ret-
færdigt endsige helligt at gå i krig, men 
det kan være nødvendigt.  
 Ja, der gives nødvendige krige. Hvor 
og hvornår det er nødvendigt, er et poli-
tisk og folkeligt spørgsmål. Og for det en-
kelte menneske er det et samvittighe-
dens spørgsmål, som den enkelte kun kan 
afgøre for sit eget vedkommende i sit 
eget lønkammer, med frygt og bæven, og 
med bønnen om syndernes forladelse til 
at gøre det, der nu anses for nødvendigt. 
 Derfor er kirken ikke de sikres og vel-
bjergedes sted, hvor man kan være i ufor-
styrret ro med sin tro og sin fromhed. Nej, 
kirken er stedet, hvor den anonyme og 
frygtsomme kan være med sin tvivl og sin 
trods. Den er stedet, hvor der er mere 
sandhed i ét eneste lille lyttende, frygt-
somt menneske, der ikke har egne store 
ord at komme med, men er kommet for  
at høre det ord, der kan bære et liv og en 



død igennem. Ja, der er mere sandhed i 
sådan et menneske end i en million af de 
højtråbende. 
 De første kristne fik frimodigheden 
bag lukkede døre. Vi kristne anno 2022 

må bede om samme frimodighed – til at 
leve og til at fortælle om ham, der skæn-
ker frimodigheden. 

- Anders Kingo 

 
 
 
 
 

SØREN KIERKEGAARD – Studiekreds 

Eksistensens udfordring 

En introduktion til og en læsning af Søren Kierkegaard 

Mandage d. 10/10, 24/10, 31/10, 21/11, 28/11. I kirkehuset kl. 19.00 
 

 

 

 

    Ethvert menneske til enhver tid i enhver kultur har 

stået over for den opgave at skulle leve sit liv. Dette er 

et fundamentalt almenmenneskeligt livsvilkår for ki-

neseren og europæeren, for stenaldermanden og det 

moderne menneske. 

 Søren Kierkegaard har en uhyre afgørende og ud-

fordrende replik at lade høre, når det enkelte menne-

ske går i énrum for at tage livsopgaven på sig. Med 

denne replik skrev han sig ind i verdenslitteraturen. 

 Mange har måske forsøgt at læse Kierkegaard, 

netop fordi man har fornemmet, at hans eksistentielle 

replik er af en ganske særlig dybde og rigdom. Mange 

har måske også måttet lægge ham til side, fordi sprog 

og stil og tankegang forekom fremmedartet.  

    Denne studiekreds tager læseren ved hånden og træder varsomt og kyndigt ind i 

Kierkegaards forunderlige univers.   

  Efter en introduktion til Kierkegaard, hans baggrund og forfatterskab, og en pæ-

dagogisk indføring i hans anliggende, vil vi gå i gang med at læse ham. 

 Vi begynder i den lette afdeling med at læse et par af hans vidunderlige breve, 

skrevet til nære familiemedlemmer. Dernæst vil vi langsomt og grundigt læse et par 

af hans korte tekster for på den måde at vænne os til hans stil og tankegang. 

 Således klædt på kan vi give os i kast med et af hans lidt større værker. 

                                                                                                                          - Anders Kingo 

NB tilmelding skal ske til AK på anderskingo@gmail.com                        

I samarbejde. med Folkeuniversitetet, der påregner et beskedent deltagergebyr. 



 

 

KONFIRMANDER 2022 
Søndag d. 8. maj 2022 

 

Stor tak fil Doris Tiedemann for - med kort varsel - at springe til under  

Anders Kingos sygdom  

 

  
 

Amalie Thoft Schlüter, Kaya Sindbjerg Hemmingsen, Klara Fuglsig Lauridsen, Laura 

Westergaard-Knudsen, Malou Bjerremand, Sara Ipsen, Thea Follman, Frederik Jør-

gensen, Jonathan Lauridsen, Julius Bendixen, Sebastian Landschoff Olesen 

 

 
 

Konfirmandernes arbejde med TROSBEKENDELSEN resulterede i disse malerier 

efter et tæt samarbejde med kunstnerinden Vibeke Fonnesberg og Anders Kingo. 

Det er hele pointen i projektet, at kunst og teologi går hånd i hånd.  



 

ANNE MARIES TRAPPE 
 

 

Den holder! 
Henrik afprøver 

trappen, der er 

renoveret af vo-

res æresmed-

lemmer Henrik 

og Ove. Bemærk 

også de smukt 

stynede træer i 

alléen.  

 
 

 

 

 

LÆSEKREDS 
 

 

 
 

Torsdag d. 8. september kl. 19 

Vi taler om ’Søstrene fra Thy’  

af Maria Helleberg. 
 

Onsdag d. 16. november kl. 19 

Titlen på den bog, vi skal læse, afsløres den 7. oktober, 

hvor bogen kan afhentes hos Astrid, Mølletoften 5c. 
 

Til møderne serveres kaffe og portvin. Medbring selv evt. 

brød til kaffen. 

Pris 20 kr. 
 

 

 

 

FORERAG med Mirco Reimar-Elster 
 

 

 

Grænseforeningen: Fredag d. 10/2 2023 holder Mirco Reimar-Elster foredrag om 

hans og Ulla Terkelsens nye bog ”Skønhed og skræk”. Omtales i næste blad.  



FILMAFTEN 

Onsdag d. 2/11 kl. 19.00 

 
 

 

 

 

 

Sidste sæson så vi de to første film i den polske instruktør Krzysztof Kieslowski (1941-

1996) trilogi: BLÅ HVID RØD. Disse tre film skulle blive 

Kieslowskis sidste inden hans alt for tidlige død i 1996, 54 

år gammel. 

   Alle Kieslowskis film er forunderlige, stærke, oprivende 

og samtidig opbyggelige.  

   De omhandler alle den opgave, vi alle står over for: at 

skulle leve vort liv.  

   Onsdag den 2. nov. afrunder vi gennemgangen af trilo-

gien med at se filmen RØD. Som de andre filmaftener 

kommer jeg med et kort oplæg, hvorefter vi ser filmen. 

Efter en forfriskning samtaler vi om filmens indhold og 

om, hvad en sådan film gør ved os.  

   Af hensyn til den praktiske planlægning beder jeg ven-

ligst om tilmelding til mig, telefonisk eller via mail. 

   Vi mødes i Kirkehuset kl. 19.                 -Anders Kingo  
              

                              
 

KORKONCERT med V E J L E N S I A 
Søndag d. 20. nov. kl. 16 

  

 

Vejlensia-koret 
er et blandet seniorkor med 

godt 30 sangere, som synger 

klassiske og kirkelige korvær-

ker, danske sange, musical-

numre, evergreens m.m. 
 

Næste år kan koret fejre sit 25-års jubilæum. I alle årene har René Blomberg været 

dets kompetente leder. Koret har været på tourné i Holland og Sydslesvig. Det har 

optrådt i en række kirker, på plejehjem, på sygehuset, Skyttehushaven m.fl. 
 

Koret lægger stor vægt på kvalitet, livsglæde og det sociale samvær.  

 

Entré: 50 kr,  



 

GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER  
 

 

 

 

28 aug 10.30 11. s. e. trinitatis  Gudstj. i Bering i forb.m. sensommermødet. 
Info: beringvalgmenighed.dk  

4 sep - 12. s. e. trinitatis ingen  

8 sep 19.00   Læsekreds – se omtale 

11 sep 10.00 13. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

18 sep - 14. s. e. trinitatis ingen  

25 sep 10.00 15. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

2 okt - 16. s. e. trinitatis ingen  

9 okt 10.00 17. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

10 okt 19.00  AK Studiekreds – se omtale 

16 okt 10.00 18. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

23 okt - 19. s. e. trinitatis ingen  

24 okt 19.00   AK Studiekreds  

30 okt 10.00 20. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

31 okt 19.00  AK Studiekreds 

2 nov 19.00  AK Filmaften – se omtale 

6 nov 10.00 Alle Helgen AK Gudstjeneste 

9 nov    Koncert – se hjemmesiden 

13 nov 10.00 22. s. e. trinitatis AK Gudstjeneste 

16 nov 19.00   Læsekreds – se omtale 

20 nov - Si. sø. i kirkeåret ingen  

20 nov 16.00 Si. sø. i kirkeåret  Koncert – se omtale 

21 nov  19.00  AK Studiekreds 

27 nov 10.00 1. s. i advent AK Gudstjeneste 

28 nov 19.00  AK Studiekreds 
 

 

AK = Anders Kingo.  

Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk 
 

 

 

 

 

KONCERT – Søndag d. 9. nov. 
Arr. i samarbejde med Bredsten Menighedsråd 

 

Vi mangler i skrivende stund nærmere oplysninger vedr. koncerten. 
Hold venligst øje med hjemmesiden. 
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