
BALLE VALGMENIGHED 
- en grundtvigsk del af folkekirken

     

  KIRKEBLAD FOR OKTOBER - DECEMBER 2020

       



Balle valgmenigheds sommerud-
flugt gik i år til Kunstmuseet Trap-
holt, hvor vi først og fremmest var 
interesseret i at se Anette Harboe 
Flensburgs maleriudstilling. Vi blev 
absolut ikke skuffet, malerierne var 
fantastiske, det var opfattelsen 
denne aften, ung som gammel.
Vi blev bekræftet i, at vores valg til 
altertavlen var det rigtige. Mange 
satte sig ind i et lille lokale, hvor der 
kørte en film med kunstneren, der 
fortalte som sine tanker omkring 
malerierne.
En anden udstilling på Trapholt var 
”Grænseløse sting” en meget fin og 
følelsesmæssig stærk udstilling af 
broderi udført på hvidt stof med 
rødt garn, af mere end seks hund-
rede kvinder i Nordtyskland og 
Sønderjylland. Broderier der viste 
tanker om grænser. Projektet er sat 
i gang i forbindelse med 100 året 
for Genforeningen.
Den sidste store udstilling vi så, 
omhandlede Arne Jakobsens arki-
tektur og design af alt fra huse til 
møbler, bestik, lamper, tapet og 
meget andet. Helt fantastisk hvor-
dan den mand har ramt danskernes 
smag for boligindretning.
Til en udflugt hører der mad og 
drikke, Astrid og Kirstine havde 
smurt lækre sandwich, hertil øl og 
vin som vi kunne nyde i parken ved 
Trapholt. Som afslutning på aftenen 
drak vi kaffe på det mondæne hotel 
Kolding Fjord.
34 deltog i udflugten, tak for afte-
nen sammen med jer, det var en 
oplevelse. 
                   Else Sandahl Pedersen
 

                                                                                

BALLE VALGMENIGHED
Ballevej 41, 7182 Bredsten
Tlf. 75 88 10 50 / 26 36 19 47
www.balle-valgmenighed.dk

VALGMENIGHEDSPRÆST
Uffe Espelund Klausen
Ballevej 41, 7182 Bredsten
Tlf. 75 88 10 50 / 26 36 19 47
nesualk@post.tele.dk
Man er velkommen til at ringe/maile
for at træffe  aftale om et besøg  

BESTYRELSEN
Else Sandahl Pedersen, formand
Sejrshaven 14, 7321 Gadbjerg
Tlf. 75 88 10 24 / 61 54 71 24
else.sandahl.pedersen@gmail.com
Kirstine Christensen, næstformand
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten
Tlf. 75 88 11 20 / 50 52 11 75
nederbyvej7@gmail.com
Niels Anton Palmelund Poulsen, kasserer
Runddelen 18, 6040 Egtved
Tlf. 81 11 32 38
nielspalmelund@gmail.com
Kirsten Svane Jensen, sekretær
Storedalsvej 19, 7182 Bredsten
Tlf. 52 40 57 93 / 27 57 74 74
kirsten.svane.ksj@gmail.com
Astrid Bjerggaard Christensen
Mølletoften 5c, 7182 Bredsten
Tlf. 75 88 13 13 / 29 17 93 13
abjc@privat.dk
Hanne Flarup Christensen
Ballevej 24B st.1, 7182 Bredsten
Tlf. 40 72 38 01. Ansvarlig for hjemmesiden.
flarup.hanne@gmail.com
Graver
Henrik Fogh Jensen
Nederbyvej 3b, 7182 Bredsten
Tlf. 50 43 07 47
hen-j@hotmail.com
Organist
Iryna Johansen, 
tlf. 26 15 07 40
irynajohansenegtved@gmail.com

Udflugten til Trapholt 

http://www.balle-valgmenighed.dk
mailto:nesualk@post.tele.dk
http://www.apple.com/dk


Fra venstre:  Christoffer Busjæck, 
Max Egeskov Bergmann, 
Erik Bøgebjerg Lassen,
Gustav Bindzus Gubi,

Foto:  Astrid B.C.

Tobias Søndergård Quorning,
Magnus Germansen Daae,
Christian Ledskov Bak,
Marcus Nickelmann.
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 KONFIRMANDERNE 
4. oktober 2020 kl. 9. 



Læsekreds i Balle mandag den 9. november kl.19 i Kirkehuset. Vi læser 
Anne-Cathrine Riebnitzskys bog ”Smaragdsliberen”.
Jødedom, islam, kristendom og ateisme mødes i historien om Pierre, der har 
en nærdødsoplevelse. Hans datter Zara er kunsthistoriker på en farlig rejse i 
Georgien, og hans bedste ven frygter for sit radikaliserede barnebarn.
Emner som familie, kunsthistorie, religion, smaragder, terrorisme m. m.  kan 
komme på tale. Bogen kan hentes hos Astrid (Mølletoften 5c) fra den 29. sep-
tember.
Julekoncert   søndag den 22. november kl. 16 i kirken.
Herunder: Billede fra udflugten til Trapholt 16. september.           Foto: Astrid B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KIRKELIGE HANDLINGER FRA VALGMENIGHEDSKIRKEN
Maya Kragelund Pedersen blev døbt i Valgmenighedskirken 5. juli
Noah Kragelund Pedersen blev døbt i Valgmenighedskirken 5. juli
Walter Holm Christensen blev døbt i Valgmenighedskirken  2. august

Sinne Bruun blev begravet fra Valgmenighedskirken 19. september

4

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN




Fra venstre: Nikoline Roed Hansen,
Maya Kragelund Pedersen,
Johanne Norrland Grauslund 
(bagerst),
Ditte Elisabeth Skrydstrup 
Christensen (forrest),
Anne Hovgaard Hansen

                                  

                                     

                          Foto: Astrid B.C.

Emilie My Funder (bagerst)
Anne Hovgaard Hansen (forrest)
Thea Fuglsig Lauridsen (bagerst)
Ronja Gade Nørgaard,
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 KONFIRMANDERNE 
den 4. oktober kl. 11 



Kære konfirmander!
Ja, selvfølgelig siger jeg ’kære konfirman-
der', for I har været et rigtig rart hold, 
bestemt, bestemt!
Men hold da op for en konfirmations-
forberedelse!
Ja, vi må da heller ikke glemme, at vi også 
har skiftet undervisningslokale. Indtil jul 
var vi i den gamle konfirmandstue. Der 
var ikke megen plads, som vi ved, men 
det gik alligevel. Efter jul skiftede vi til 
Kirkehuset, og der var masser af plads. 
Vi begyndte så småt at lægge an til lan-
ding med vores konfirmandundervisning, 
for konfirmationen vinkede forude, men 
ak, vi havde ikke set det, der ventede: 
Coronaen, der kom i begyndelsen af 
marts, hvorefter det hele gik i fisk, har 
jeg mest lyst til at sige. 
Vi har forsøgt at holde forbindelsen ved 
lige over nettet, men i seks måneder har 
jeg slet ikke set jer ’face to face’ (som 
det hedder på godt nudansk), og det har 
godt nok været træls, og det er godt nok 
også træls, at vi må dele konfirmationen 
op i to afdelinger, for ikke at omgå de 
strenge regler for samvær.
Nu er vi  så omsider nået til jeres kon-
firmation,  den 4. oktober 2020.
I de såkaldte gode, gamle dage var det 
meget almindeligt med efterårskonfirma-
tion, for, som jeg har nævnt for jer, på 
det tidspunkt af året var grøntsagerne 
billigere! - og prisbevidste har vi alle 
dage gerne villet være.
Jeg har nu været præst i godt 40 år, men 
jeg har aldrig oplevet efterårskonfirma-

tion, og jeg har heller aldrig oplevet et 
undervisningsforløb som det, vi har væ-
ret igennem, men som bekendt skal man 
lære, så længe man lever! 
Hvad har vi  beskæftiget os med? Ja, som 
jeg allerede sagde, da vi begyndte, så har 
vi ikke leget meget, ja, vi har vist slet ikke 
leget, og studieturen forhindrede Coro-
naen også. På den måde har konfirman-
dundervisningen været ’i sølle hajel’, som 
det hedder i  Vendsyssel.
I den kgl. anordning om konfirmation,  - 
ja, 'kgl. anordning' lyder fornemt, og min-
dre kan bestemt ikke gøre det, men i 
den kgl. anordning hedder det, at kon-
firmanderne skal have et passende kend-
skab til den kristne børnelærdom og 
være fortrolige med Folkekirkens gud-
stjeneste - og hvordan bliver man det? 
Det gør man naturligvis ved at gå i kirke, 
og gå i kirke og gå mere i kirke. Det er 
også gået helt pænt med jer. Igen i år 
havde jeg  et håb om, at indtil flere af jer 
ville nå at komme 25 gange i kirke, men 
da hele landet – også kirkerne blev luk-
ket ned,  blev det også ødelagt,  og så 
alligevel ikke, for  jeg fået afleveret nogle 
stykker Toblerone som påskønnelse for 
flittig kirkegang. Som jeg plejer at sige 
det: det er bare så dejligt at komme i 
kirke og høre det gode/glade budskab!
'Et passende kendskab til den kristne 
børnelærdom', tales der også om i den 
kgl. anordning. Vi kan vist godt være e-
nige om, at I ikke var helt udlærte i den
kristne børnelærdom, da I begyndte, 
men hvem er for resten det? Vi har ter-

 TALEN TIL ÅRETS KONFIRMANDER 
DEN 4. OKTOBER 2020 



pet lidt i forskellige ting vedr. især Det 
Ny Testamente – eller 'Den Ny Aftale', 
som testamentet nu bliver kaldt. I ved, at 
evangeliet er det gode, det glade bud-
skab, I ved, at der er hele fire evangelier i 
NT. Matthæus Markus, Lukas og Johan-
nes-evangelierne, I ved også, at ordet 
påske forbinder vi med ordet forbigang, 
om englen, der gik forbi. I ved, at vi fejrer 
påske til minde om Jesu død og opstan-
delse - og I ved, at vi fejrer pinse til min-
de om Helligåndens komme til jorden, 
og I ved meget, meget mere. Det håber 
jeg da. Og så har vi sunget rigtig meget!
Men det konfirmandundervisningen først 
og fremmest går ud på, det er at fortælle 
jer, at I hører med til 'Guds børneflok, 
og han har til alle nok' (Grundtvig). 

Jeg har fortalt jer, at I ikke behøver at gå 
og spekulere på, om I nu tror eller ikke  
tror på Gud. Det er helt unødvendigt, 
for i jeres dåb har I fået forkyndt, at I 
tilhører den korsfæstede Herre Jesus 
Kristus, og det skal hverken liv eller død 
lave om på.
Ja, husk på det alle jeres dage, at I er 
Guds børneflok, og han har til alle nok!
Tak for den tid, den gode tid, vi har haft 
sammen, og om ikke andet, så vil vi altid 
huske på, at denne konfirmationsforbe-
redelse blev lidt ud over det sædvanlige. 
I må sammen med jeres familie have en 
rigtig god konfirmationsdag, og kan I så 
have det rigtig godt alle sammen, både i 
dag og i dagene fremover.  Amen. 
                            Uffe Espelund Klausen.

Foto: Astrid B.C



I min barndom blev der undertiden talt 
om 'Den spanske Syge', som var, forstod 
man, en forfærdelig sygdom, der bortrev 
millioner af jordens befolkning. Det var 
heldigvis mange år siden, og nu var vi 
helt fri for den slags i gode, gamle Dan-
mark.
Der kom imidlertid en epidemi med 
børnelammelse (polio), men det var alli-
gevel ikke ret mange om overhovedet 
nogen, der blev angrebet i lokalsamfun-
det. Man skulle bare huske at vaske de 
pærer og æbler, man gerne ville spise, så 
skulle det nok gå alt sammen, og det 
gjorde det da også, selvom der var nogle 
år, hvor ordet børnelammelse kunne 
sætte skræk i én. Derfor blev man også 
poliovaccineret indtil flere gange, og 
efterhånden forsvandt angsten for den 
frygtede sygdom. Siden er det gået godt 
i mange år her til lands. Der var ganske 
vist noget, der hed fugleinfluenza og sars, 
men det blev aldrig rigtig til noget på 
disse kanter. Da der begyndte at blive 
talt om Coronaen, var vi også mest til-
bøjelige til at afvise det som noget, der 
skete langt fra os, og som derfor aldrig 
ville komme til at betyde noget for os.
Min fader havde en gammel farbroder, 
hvis valgsprog var: Det er svært at være 
menneske! Børnene, bl. a. min faster, 
protesterede og dansede rundt om ham 
idet de trallende halvsang, som børn kan 
gøre det: 'Nej, farbroder, det passer  
ikke, vi kan da ikke se, at det er svært at  
være menneske, det er da meget let', 
men den gamle farbroder sagde til dem: I 
bliver klogere, bette børn, meget kloge-
re! På sine gamle dage nåede min faster 
til en anden konklusion end barndom-
mens: 'Hvor tog vi børn dog fejl, og hvor
havde vores gamle farbroder ret., I guder, 

hvor havde han dog ret!'
Vi troede heller ikke rigtig på, at noget 
ondt kunne ramme os i lille Danmark, 
men hvor tog vi dog fejl.
Siden marts har alt været helt, helt an-
derledes. Vi husker de frygtelige billeder 
fra Norditalien, og herhjemme blev der 
vendt op og ned på det hele, selvom vi 
Gud ske tak og lov er sluppet meget, 
meget billigere end i så mange andre 
lande.
Alligevel kan mismodet nok snige sig ind 
over én. Får den epidemi dog aldrig 
ende? Det kan da ikke passe, at vi skal 
blive ved med at frygte den virus. Det er 
godt nok uretfærdigt, som vi på typisk 
dansk vil udtrykke os. Men jo, den virus 
kommer vi til at frygte længe endnu. En 
kæmpe usikkerhed bliver vi mødt med. 
Eksperterne er temmelig uenige, som 
eksperter har for vane at være det. Nog-
le siger, at om et halvt år er den frelsen-
de vaccine her.  Andre siger, at det vil 
vare to til fire år, og de mest pessimisti-
ske hævder, at vi trods en mere eller 
mindre effektiv vaccine, aldrig vil slippe 
af med den virus.
Nogle vil påstå, at det er sundt for men-
neskenes børn, at de får en grundig lek-
tion i,  at vi ikke er usårlige, men i virke-
ligheden er små, sårbare væsener. 
Det er rigtigt, at vi har en tilbøjelighed til 
at overvurdere menneskets kunnen, og 
det er også rigtigt, at Coronaen har fået 
os til på mange måder at revurdere hele 
vores tilværelse og finde ud af, at hele 
det moderne hæsblæsende liv ikke kun 
er af det gode.
Men, men hvor jeg dog glæder mig til, at 
vores tilværelse igen bliver mere, som 
den var tidligere. Måtte det ske snart! 
                              Uffe Espelund Klausen.
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MIDT I EN CORONA-TID



Balle Valgmenighed har eksisteret siden 1885 og skulle helst eksistere mange år endnu. 
Vi er en grundtvigsk del af Folkekirken, men vi er, som navnet antyder, ikke en sog-
nekirke. Økonomisk klarer vi det hele selv. Det vil sige, at Valgmenighedens medlem-
mer betaler alle udgifter til kirke og kirkgårdens drift, præstegården og alle de ansat-
tes lønninger (inkl. præstens).
Det giver et tæt sammenhold, for vi skal hele tiden passe på, at vores økonomi ikke 
løber løbsk. Valgmenigheden ledes ikke af et menighedsråd, men af en bestyrelse. Vi 
har en årlig generalforsamling, hvor alle forhold af betydning for Valgmenigheden drøf-
tes af medlemmerne. Når der skal ansættes en ny præst, er det ikke bestyrelsen, der 
vælger den pågældende,  men alle medlemmer kan møde op og høre de forskellige 
kandidater og så stemme på den, man finder mest velegnet til at være  Valgmenighe-
dens præst.

Har man sympati for det grundtvigske og er glad for nærhed og fælleskab, er det en 
oplagt mulighed at blive medlem af  Valgmenigheden her i Balle, der har godt og vel 
200 medlemmer.
Måske kunne du tænke dig at blive medlem. Vi synes naturligvis,  at det ville være et 
godt valg, og vi er overbevist om, at du vil føle dig godt tilpas iblandt os. Du skal blot 
henvende dig til præsten eller til et medlem af Valgmenigheden, så vil der blive taget 
hånd om din indmeldelse. UEK.
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MEDLEMSSKAB AF BALLE VALGMENIGHED



Har du nogensinde været i Valgmenighedskirken i Balle? Hvis ikke, vil jeg foreslå, at  du 
prøver det. Det er ikke en kirke med mange århundreder på bagen. Den er bygget i 
1885. Bag byggeriet stod driftige folk i Balle, der gerne ville have en kirke, hvor for-
kyndelsen var præget af de grundtvigske tanker. Balle Valgmenighed er således ikke en 
mærkelig sekt (nej, i hvert fald ikke!) men en del af Den Danske Folkekirke, en 
grundtvigsk del plejer vi at sige. 
Når man kommer ind i kirken, ser man et lidt anderledes kirkerum, end man er vant 
til. Det kan næsten minde lidt om en foredragssal på en af de gamle, grundtvigske 

højskoler. Men altertavlen er ganske ny, malet af Anette Harboe Flensburg.  Hvad fore-
stiller billedet? Standardsvaret er som bekendt: Det forestiller, hvad du får ud af det, 
men ellers kan vi sige, at inspirationen er påskemorgen. Det kan man også godt se, 
hvis man tager sig tid til at studere billedet nærmere.
I Balle er der næsten altid gudstjeneste kl. 10, og vi er temmelig sikre på, at du vil kun-
ne lide at være med. Selvom man ikke er medlem af  Valgmenigheden, er man meget 
velkommen til at deltage i gudstjenesten, også  Valgmenighedens andre aktiviter, læse-
kreds, foredrag, kirkekoncerter og udflugter, er man velkommen til at være med i. Ja, vi 
vil rigtig gerne se nye ansigter. Skulle du finde ud af, at det egentlig er ganske rart at 
være med i Balle, kan du overveje at knytte dig lidt nærmere til Valgmenigheden. Du 
behøver ikke at melde dig ud af din sognekirke, hvis du ikke bryder dig om det. Du 
kan blive medlem af det, der hedder 'Balle Valgmenigheds Venner'. Det årlige kontin-
gent er på 500 kr. (fradragsberettiget), det er således ikke noget, der kommer til at 
vælte din økonomi. Du vil  få kirkebladet tilsendt, hvor man kan læse mere om Valg-
menighedens liv og virke. Du kan henvende dig til præsten eller Valgmenighedens be-
styrelse, derefter klarer vi resten. 
Velkommen til kirken i Balle! UEK.
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BALLE VALGMENIGHEDS VENNER



Maya og Noah blev døbt den 5. juli. Her de sammen med far og mor.

Walter blev døbt den 2. august,
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DÅBSBILLEDER



Gudstjenesteliste for Balle Valgmenighed
December 2020

Søndag den 6. december INGEN    
2. søndag i advent

Søndag den 13. december Kl. 10    
3. søndag i advent. Kirkekaffe

Søndag den 20. december INGEN.    
4. søndag i advent

Juleaften den 24. december Kl. 14 & 16

Juledag den 25. december Kl. 10
Pastor NN

2. juledag den 26. december INGEN. 
Skt. Stefans Dag

Julesøndag,  27. december INGEN

Følg Balle Valgmenighed på Facebook og www.balle-valgmenighed.dk.

Oktober 2020
Søndag den 18. oktober INGEN.  
19. søndag efter trin.

Søndag den 25. oktober Kl. 10.     
20. søndag efter trin.  
(Sommertid slutter)

Evt. aflysninger  af gudstjenester meddeles 
på vores hjemmeside og på facebook.

November 2020

Søndag den 1. november Kl.10.    
Alle helgens dag  Kirkekaffe 

Søndag den  8. november INGEN.    
22. søndag  efter trin

Søndag den 15. november Kl. 10.    
23. søndag  efter trin

Søndag den 22. november Kl. 10  
Sidste søndag  i  kirkeåret. 
Koncert med kor kl. 16

Søndag den 29. november Kl. 10.    
1. søndag i advent 

Januar 2021
Nytårsdag den 1. januar Kl. 15 
(Nytårstræf efter gudstjenesten)

Helligtrekongers søndag den 3. januar INGEN

Søndag den 10. januar Kl. 10  
1. søndag efter Hellig Tre Konger

Søndag den 17. januar Kl. 10     
2. søndag efter Hellig Tre Konger




