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Tlf. 7588 1050
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Ønsker du besøg af præsten?
Du er velkommen til at ringe eller
skrive/maile for at træffe en aftale.
VALGMENIGHEDSPRÆST - VAKANT
Ballevej 41, 7182 Bredsten
Doris Tiedemann, konstitueret
Tlf. 6178 2313
d.tiedemann@mail.dk
Mary Holm-Larsen, hjælpepræst

Tlf. 2286 0407.
meholmlarsen@gmail.com
Neel Christiansen, konfirmandundervisning
Tlf. 3033 8434.
neelchristiansen05@gmail.com
BESTYRELSEN
Else Sandahl Pedersen, formand
Sejrshaven 14, 7321 Gadbjerg
Tlf. 6154 7124
else.sandahl.pedersen@gmail.com
Kirstine Christensen, næstformand
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten
Tlf. 7588 1120 / 5052 1175
Nederbyvej7@gmail.com
Niels Anton Palmelund Poulsen, kasserer
Runddelen 18, 6040 Egtved.
Tlf. 8111 3238
nielspalmelund@gmail.com
Kirsten Svane Jensen, sekretær
Storedalsvej 19, 7182 Bredsten
Tlf. 2757 7474
kirsten.svane.ksj@gmail.com
Astrid Bjerggaard Christensen
Mølletoften 5c, 7182 Bredsten
Tlf. 7588 1313 / 2917 9313
abjc@privat.dk
Hanne Flarup Christensen
Ansvarlig for hjemmesiden
Engen 11, 7182 Bredsten
Tlf. 4072 3801
flarup.hanne@gmail.com
ORGANIST

NYT FRA BESTYRELSEN
Vores præst i næsten 3 år, Uffe Espelund Klausen,
valgte at sige sin stilling op i oktober. Vi takker Hanne
og Uffe for deres tid her i Balle.
Vores tidligere præst Doris Tiedemann har sagt ja til
at varetage præstestillingen med hjælp fra Mary
Holm-Larsen, der tidligere har været præst i Skibet.
Kirkebladet bliver redigeret af Karin Jürgensen.
Den 1. søndag i advent prædikede Maria Louise Odgaard Møller, så vi er blevet hjulpet godt af kendte
kræfter hen over efteråret.
Konfirmanderne bliver undervist af Neel Christiansen.
Neel studerer teologi, men er færdig til sommer. Vi
har 17 konfirmander i år, så det er vi glade for.
Vores organist Iryna Johansen er ligeledes stoppet,
idet hun i Egtved kunne få et fuldtidsjob.
Vi skal søge ny præst samt organist. Det tager vi fat på
i begyndelsen af det nye år.
Vi vil gerne takke jer medlemmer for den gode opbakning og trofaste deltagelse ved gudstjenesterne. Med
det gode sammenhold og den positive indstilling, skal
vi nok komme videre.
Rigtig glædelig jul samt godt nytår.
På bestyrelsens vegne,
Else Sandahl Pedersen

Gudstjenester JULEAFTEN
Vi har i bestyrelsen besluttet at der skal hentes billetter til juleaftengudstjenesterne. Vi vil sikre os, at alt
går rigtigt for sig.
Der må være 70 i kirken. Familier må sidde tæt sammen, andre skal sidde med 2 meters afstand. Vi vil
ikke risikere, at nogen går forgæves juleaften, derfor
skal I komme i Kirkehuset
tirsdag den 15. december, kl. 16.00 – 17.00 eller
torsdag den 17. december, kl. 15.00 – 16.00
og få anvist en plads. Hvis I ved, der kommer f.eks. 8
fra jeres familie, er det dem, I får billetter til. Der er
ikke nogen øvre grænse.
Bestyrelsen

VAKANT

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

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 16. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden iflg. Vedtægterne

EN JULE- OG NYTÅRSHILSEN
Det bliver en anderledes jul i år. Vi kan ikke være sammen, som vi plejer, man skal
have billet til en plads i kirken juleaften osv. Men jul bliver det, om end den bliver
mere stille i år end vanligt, og hvem ved, måske er det slet ikke så galt. Så finder vi
måske lettere ind til kernen af julens højtid. Ind til julens budskab om, at Gud sendte
sin kærlighed ind i verden i et værgeløst lille barns skikkelse. Den kærlighedskraft er
stadig i verden. Vi mærker den bl.a. der, hvor vi passer godt på hinanden i disse coronatider.
Nytåret bliver også mere stille i år. Som vi plejer ved nytårstid, vil vi se tilbage på året,
der gik. Og man må nok sige, at det er et usædvanligt år, vi kan se tilbage på. Et meget
mærkeligt år. Ja nærmest et absurd år. Et af de særeste i mands minde.
Den lille bitte virus, som ramte os i marts, og som vi er krøbet i ly for lige siden, har
vendt op og ned på mange ting både i vores daglige liv og i kirkens liv. Det har lagt
mange begrænsninger på os, for vi må jo følge myndighedernes anvisninger, så så
mange som muligt af os kommer igennem uden at blive smittede, og så få som muligt
dør af denne meget mærkelige sygdom. Mange føler det som en tung byrde, ja nogle
går såmænd så vidt, at de vil bilde os ind, at vores frihed er taget fra os. Det mener
jeg nu ikke, men begrænsede i vores livsudfoldelse og mulighed for samvær, det er vi
blevet, fordi vi skal passe på hinanden og især på de mest udsatte og sårbare. Mange
får deres livsværk smadret af covid-19, og mange har mistet deres arbejde. Mange af
dem, som har været så uheldige at være blevet ramt af covid-19, lider af senfølger,
der ikke er til at spøge med. Det har været og er i stigende grad tungt, og vi er så småt
ved at være trætte. For nogle føles det mere tungt end for andre.
Her i valgmenigheden har vi oplevet det usædvanlige at tage afsked med en præst
uden at have fået mulighed for at sige ordentligt farvel. Det er meget mærkeligt og
sært. Men uanset at det meste har været svært og anderledes i 2020, så kan vi se lys
forude. I 2021 kommer der forhåbentlig en vaccine, og vi håber på at få en ny præst.

Glædelig jul og godt nytår
Doris Tiedemann

LÆSEKREDS
mandag den 2. februar 2021 kl. 19.00 i Kirkehuset.

Lotte Kirkeby: ”De nærmeste” handler om Eva, Anna og Christian, der skal tømme deres barndomshjem efter faderens død og moderens selvmord. De 3 søskende sørger forskelligt, og gamle hemmeligheder
og sårede følelser ændrer deres opfattelse af fortiden, dem selv og hinanden. Vi kommer til at drøfte: demens, familien, forældre, selvmord, søskende m.m. Bogen kan hentes hos Astrid (Mølletoften 5c) midt i januar
2021. NB Gyldendals Bogklub har velkomsttilbud: 49 kr.

GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER
13 dec 10.00
3. s. i advent
MHL
18 dec 10.00
DT
Gudstjeneste for Børnehaven Solstrålen
18 dec 10.45
DT
Gudstjeneste for 1.-3. klasse
20 dec 16.00
4. s. i advent
DT
Julesang i kirken. Bagefter drikker vi julegløgg.
24 dec 14.00
Juleaften
MHL Se side 2 mht. billetter
24 dec 16.00
Juleaften
MHL Se side 2 mht. billetter
25 dec 10.00
Juledag
DT
26 dec
2. juledag
ingen Skt. Stefans dag
27 dec
Julesøndag
ingen
1 jan 15.00
Nytårsdag
DT
Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår
3 jan
Hellig3Konger
ingen
10 jan 10.00
1. s. e. H3K
MHL
17 jan 10.00
2. s. e. H3K
DT
24 jan 10.00
Si. S. e. H3K
MHL
31 jan
Septuagesima
ingen
2 feb 19.00
Læsekreds
7 feb 10.00
Seksagesima
DT
14 feb 10.00
Fastelavn
MHL
21 feb 10.00
1. s. i fasten
DT
28 feb
2. s. i fasten
ingen
7 mar 10.00
3. s. i fasten
MHL
9 mar 19.00
Koncert i Bredsten kirke
14 mar 10.00
Midfaste
DT
16 mar 19.00
Generalforsamling i Kirkehuset
21 mar 10.00 Mariæ bebudelse MHL
28 mar
Palmesøndag
ingen
1 apr 10.00
Skærtorsdag
DT
2 apr 10.00
Langfredag
DT
4 apr 10.00
Påskedag
MHL
5 apr
2. påskedag
ingen
DT = Doris Tiedemann (6178 2313). MHL = Mary Holm-Larsen (2286 0407).
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.

KONCERT i Bredsten kirke med Beatles-musik
Tirsdag d. 9. marts kl. 19.00. Arrangeret i samarbejde med Balle Valgmenighed.

JULESANG i kirken. Søndag d. 20. december kl. 16.00
Grundet corona-restriktioner er der meget, der ikke kan lade sig gøre, men fællessang med
afstand dét kan vi. Doris Tiedemann vælger julesange og -salmer og Iryna Johansen spiller
til. Varighed ca. tre kvarter. Herefter går vi udenfor og nyder et glas gløgg.

