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Efter en lang og dejlig sommer med sol og
regn i passende mængder gør vi nu klar til
efteråret i Balle Valgmenighed. Præsten har
afsluttet sin sommerferie, og som noget af
det første modtager vi ved gudstjenesten
den 22. september de nye konfirmander og
juniorkonfirmanderne.
Det er altid dejligt, når vores kirke bliver
besøgt af konfirmander med forældre. Vi er
meget glade for, at så mange elever fra
Friskolen ønsker at blive konfirmeret her
hos os.
I år kan konfirmanderne undervises i det
nye lokale, som der arbejdes på i øjeblikket.
Bestyrelsen er yderst taknemmelig for den
velvillighed til at hjælpe, der findes i vores
medlemskreds. Tak til jer, der slider med
nedbrydning, flytning af mega-tungt arkivskab, træfældning osv.
I lang tid har vi ikke været stolte af vores
hjemmeside, men vi har manglet overskud
og kompetence til at gøre noget ved det, nu
er vores bestyrelsesmedlem Hanne Flarup
Christensen gået i gang med at føre hjemmesiden ajour, tak Hanne!
En stor tak skal lyde til de to præster Mary
Holm Larsen og Doris Tiedemann for på
bedste vis at have varetaget gudstjenesterne
i ferietiden.
Der var stor opbakning fra Balle til årsmødet i Sdr. Nærå, ligesom vi var 16 fra Balle,
der deltog i sensommermødet i Vivild. Ved
begge arrangementer var der god tilslutning
også fra de andre menigheder, så disse traditioner fortsætter sandsynligvis nogle år
endnu. Vi må også sige, at der fra værterne
er blevet lagt stor energi i at sammensætte
et interessant program.
I Balle er vi værter ved sensommermødet i
2020.
Vi håber at se mange af jer til de foredrag,
musikarrangementer m.m., som vi har programsat i efteråret. I en grundtvigsk valgmenighed er musik/sang og foredrag en selvfølge.
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FRA PRÆSTEDATTER I HVIDERUSLAND
TIL ORGANIST I BALLE
Efter mange måneders søgen og leden
fik vi endelig en ny organist, Iryna Johansen, der havde sin første gudstjeneste her i Balle den 24. marts 2019.
Iryna taler et rigtig nydeligt dansk,

men i det danske gemmer der sig en
tone, der fortæller os, at Iryna også
må have andre rødder end de rent
danske.
Ja, tænk Iryna kommer helt fra Hviderusland! Det lyder spændende, for
det er ikke et land, vi her i Balle kender særlig meget til. Derfor har jeg
bedt Iryna fortælle lidt om sin fortid i
‘det hviderussiske’, og hvordan det er
gået til, at hun er kommet til Egtved
og Balle.
Iryna er født i det vestlige Hviderusland i byen Slonim, der har omkring 50.000 indbyggere. Her boede
hendes forældre, Vasiliy og Ludmilla,

med deres fem børn, Tatjana, Lena,
Andrej, Nelli og lille Iryna.
Vasiliy var chauffør og Ludmilla jordemoder. Iryna fortæller, at hun havde
en god og tryg barndom, selvom der
var alt andet end overflod. Der adskilte familien sig nu ikke fra så mange
andre af byens familier. Irynas far var
som allerede nævnt chauffør, men og nu spidser vi ører: Han var også
præst! I Slonim var (og er) en lille,
evangelisk kirke. Her fungerede Vasiliy
som menighedens præst, og det fik
betydning for Irynas valg af job. Hendes fader ville nemlig gerne have, at
hun beskæftigede sig med musik, så
kunne hun spille til gudstjenesterne i
kirken, for penge var der ikke nogen
af, og så var det fint, at præsten havde
en datter, der kunne stå for musikken.
Iryna tog derfor til det pædagogiske

Irynas familie. Far og mor og fem søskende,
Der er Iryna, der sidder ved sin far.

universitet i Minsk, Hvideruslands
hovedstad. hvor hun læste musik i

hele fem år. Det var noget af et slid,
for der skulle også skaffes penge til at
leve for, derfor havde Iryna også et
fast job med at spille på danseskole!
Endelig oprandt den dag, hvor de fem
år blev afsluttet med en nydelig (særdeles nydelig) eksamen, og turen gik
tilbage til Slonim.
Nu fik de musik for alle pengene i den
lille, evangeliske kirke, men ‘spilleriet’ i
kirken var som nævnt en brødløs beskæftigelse, og derfor måtte der arbejde til ved siden af, masser af arbejde.
Iryna arbejdede først som musik-og
sanglærer i skolevæsenet. Senere ar-

bejdede hun som socialpædagog, og
endelig opnåede hun en stilling som
rådgiver for ande pædagoger og leder
af afdelingen for afholdelse af lejrskoler. Jo, der var noget at se til, og Iryna
husker det som, hun knoklede fra
morgen til aften.
’Et jævnt og muntert, virksomt liv’,
eller hvad vi nu skal det.
Men en ting er helt sikkert. Iryna havde ikke den mindste forestilling om, at
hun engang ville komme til ‘et yndigt
land’, kaldet Danmark.
Sagen er imidlertid den, at Iryna har
en storsøster, Nelli, som havde ud-

Den lille evangeliske kirke i Slonim, hvor Irynas fader var præst. I dag er det hendes storebror, der er det. Teksten på det store billede er taget fra Johannesevangeliets kap 4, vers 42 og lyder: ‘Jesus er i sandhed verdens frelser!’

dannet sig til tandlæge og på det tidspunkt var havnet i omegnen af Vojens!
Ja, det kunne der sikkert også skrives
en historie om.
Iryna havde en noget omtumlet tilværelse og trængte rigtig meget til at få
sommerferie, og den ferie blev holdt
hos Nelli, der tilsyneladende også er
et ganske aktivt menneske, for hun fik
arrangeret det sådan, at Iryna fik et
ophold på Musik- og Teaterhøjskolen i
Toftlund, hvilket viste sig at være alle
tiders ide. Iryna fik spillet en masse
musik og lært sprog - ikke mindst
dansk og lærte derudover - også ved
selvsyn - ganske meget om ’det yndige
land’.
På et tidspunkt dukkede der en Jan
(Johansen) op, og det endte med, at
de to unge mennesker fattede godhed
for hinanden for nu at sige det på den
måde, og Hviderusland blev ombyttet
med Danmark.
Naturligvis var det i sin tid noget af
en omvæltning for Iryna, for hun havde som nævnt aldrig nogensinde
tænkt på, at hun skulle flytte til
Danmark, hvor hun en i alder af
29 år måtte til at begynde forfra
med stort set alt.
“Det er nu gået rigtig godt,” fortæller Iryna, Selvom man måske
ikke skulle tro det, er der alligevel
en hel del ligheder mellem de to
lande.
Selvfølgelig savner Iryna sin mor,
der stadig lever, og sine søskende,
men med vores dages teknologi
er det heldigvis forholdsvis enkelt
at komme i forbindelse med
familien i Hviderusland, og så bor
søster Nelli stadig her i landet,
det hjælper bestemt også på det!

Allermest hjælper det dog , at Iryna
har Jan og den siden tilkomne Kasper
på nu fem år. Det er således en familie, der trives godt med tilværelsen i
Egtved, hvor de nu bor.
Iryna er fra sin tid i Hviderusland ikke
vant til at ligge på den lade side. Det
gør hun heller ikke i Egtved. Foruden
jobbet som organist her i Balle arbejder hun 25 timer om ugen på et plejehjem. Hun er også afløser ved Egtved Kirke, og da Iryna brænder for
musikken, har hun og Jan startet ‘Musikhuset Aftensang’ Her underviser
Iryna i klaverspil og afholder musikarrangementer og flere andre ting. ja, vi
gentager: ‘Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord’!
Vi er særdeles glade for, at vi har fået
fru Johansen til at spille i Balle, og vi
spekulerer også på, om vi ikke på et
tidspunkt skulle prøve på at starte et
børne- eller voksenskor. Vi har i hvert
fald en kvalificeret lærer, og et kor vil
uden tvivl være en stor gevinst for
vores kirke.

Uffe Espelund Klausen.

MARIE CECILIE OG MARIANNE VINTHER
GIVER KONCERT i VALGMENIGHEDSKIRKEN
TORSDAG DEN 3. OKTOBER 2019 KL. 19

Vi kan regne med en stemningsfyldt aften torsdag den 3. oktober, når Marie Cecilie (datter) og Marianne Vinther (mor) gæster vores kirke med et væld af mange
og forskelligartede sange: Stille ballader, musical-hits, nyere og udenlandske sange
af kendte kunstnere.
Marie Cecilie er uddannet på MGK i Kolding med sang som hovedfag. Hun har
bl.a. sunget sammen med Poul Krebs, Thomas Eje og Marie Carmel Kobbel. Derudover har hun også været forsanger i forskellige Big-bands.
Marianne Vinther er uddannet på Musikvidenskabeligt Institut i Aarhus og har stor
erfaring med at akkompagnere mange af vore turnerende sangerinder.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Bredsten Menighedsråd.

Entré: 40 kr.
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VALGMENIGHEDEN OG FORSAMLINGSHUSET
PRÆSENTERER: MADS HANSEN!
Tirsdag den 12. november får vi besøg af en kendt person, når håndbolddommer Mads Hansen, kommer forbi og fortæller om sin karriere og
sig selv i Forsamlingshuset i Balle. kl.19.

Det gik fint med Mads Hansens karriere lige indtil den dag, hvor han
blev ramt af alvorlig sygdom? Hvad gør man i den situation? Lægger sig
ned og indstiller sig på, at livet er mere ellert mindre slut? Ikke hvis
man hedder Mads Hansen. Så tager man kampen op mod sygdommen for
at vende tilbage til et aktivt liv. Det vil være usandt at sige, at det er
en let kamp!
Nej, det kræver hjælp og opmuntring fra andre mennesker og derudover
en psyke, der er indstillet på ikke at give op, selv når det ser allersortest ud. Selvfølgelig er der dage, hvor alt synes håbløst, sådan må det
være. Men Mads Hansen VILLE IKKE give op. Med sej energi kæmpede
han sig tilbage.
Hele den hårde kamp fortæller Mads Hansen også om den 12. november.
Derudover får vi uden tvivl også noget at høre om, hvad Mads Hansen
lærte af den periode i sit liv. Det er ganske vist, at en sådan oplevelse
kommer til at præge en resten af livet.
Entré er 50 kr. Der kan købes øl, vin og kaffe

I 2020 er det som bekendt 100 år siden, at vi fik Sønderjylland tilbage. Der holdes en stor afstemningsfest den 10. februar i Balle
Forsamlingshus med fællesspisning, foredrag og fællessang. Mere
herom i næste nr. af Kirkebladet.
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LÆSEKREDSEN
Tirsdag den 19. november kl. 19,00 holder vi i Præstegården næste møde i vores læsekreds. Vi skal drøfte bogen
‘Guds barmhjertighed’ af Kerstin Ekman.
I en anmeldelse af bogen nævnes det, at
bogen med god ret også kunne have
heddet 'Gud er ubarmhjertig’, da det er
alt andet end barmhjertighed, der møder
den unge, nyuddannede jordemoder Hellevi, da hun i
foråret 1916 kommer til
den nordsvenske landsby
Röbäck ved Svartvattnet.

hende et ulveskind, der spillet en betydelig rolle i bogen. Forbindelsen får følger, og snart er Hellevi hustru, mor og
travlt beskæftiget i Tronds købmandsforretning.
Centralt i bogen står kærlighedsforholdet til Trond og de voldsomme, ubarmhjertige og vilkårlige
hændelser, der får
Hellevi til at tvivle på
sig selv og på Guds
barmhjertighed.

Når hun, der kommer fra
en ‘pæn familie’ med store
ambitioner, har valgt at
arbejde i en fattig lappisk
egn, hænger det også
sammen med en hemmelig
forlovelse med en ung
præst, der har fået embede samme sted

Andre stemmer
blander sig med Hellevis i romanen. Den
ene er Risten, Hellevis plejedatter, som
er uægte barn af en
lappisk tjenestepige.
R o m a n e n s t re d j e
stemme er Elis, den
dreng, der gjorde sin
søster gravid. Han
flygter fra familiens
rå vold, men tuberkulose og den sociale
arv undslipper han
ikke så let.

Afgørende for Hellevis liv
bliver det skæbnesvangre
møde med fattigdom, afstumpethed og forråelse,
da hun på eget initiativ
forløser en ganske ung
pige, hvis bror har gjort
hende gravid. Familien ønsker ingen
hjælp, selvom pigen har hårdt brug for
det, og da barnet er født, bliver Hellevi
vidne til, at barnet druknes.

I anmeldelsen hedder det afsluttende:
“ ‘Guds barmhjertighed’ er en roman
om livet i begyndelsen af 1900-tallet i et
fattigt, tyndt befolket hjørne af Sverige.
Igennem præcise miljøtegninger og indsigtsfulde psykologiske portrætter afsløres sociale og kulturelle uligheder. Det
er en levende og gribende fortælling,
som heldigvis vil fortsætte i de næste
bind af trilogien Ulveskindet. “

Hellevis forlovelse går i stykker. Den
unge præst holder stejlt på at holde forlovelsen hemmelig, fordi det passer sig
sådan, men Hellevi længes efter åbenhed
og erotisk nærvær. Det finder hun hos
Trond, jæger og købmand, der har givet
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OMBYGNINGEN - DET GÅR RIGTIG GODT!
Nej, hvor vi ventede og ventede! Kom
den dog ikke snart, den kommunale tilladelse til at bygge om? I august måned

mellem de to rum fjernes.- og hvad med
den brandsikre boks, som vejede afsindigt meget? Ja, den skulle finde et nyt
sted at være. Det lykkedes forbavsende
hurtigt for de såre energiske medlemmer af valgmenigheden., og den lille
‘slapper’, der derpå, fulgte, var særdeles

kom den endelig, og i selv samme øjeblik gik Palmelund og Co. i gang,

fortjent.
Nu skulle der støbes nyt gulv, for gulvhøjden i de to rum var forskellig. Det er
også klaret, og det rigtig rigtig fint.
Garageporten er væk. I stedet skulle der
være et vindue og en dør. Det er også på

Der var sandelig også nok at tage fat på.
Gulvet skulle brydes op, skillevæggen

plads - ih, hvor det går!
Hvornår kan vi tage det nye rum i brug?
Jeg gætter på, at det bliver inden jul!
UEK.
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KONFIRMANDER OG
JUNIORKONFIRMANDER
Efter gudstjenesten søndag den 22. september kl. 10 holder vi i kirken møde
for konfirmander og juniorkonfirmander
samt deres forældre. Det er altid spændende at se, hvor mange, der møder op.
I Balle er vi i den særlige sitation, at vi
udelukkende får vore konfirmander fra
Friskolen. Det betyder, at eleverne
kommer mange steder fra, og det er
langt de færreste, der er medlemmer af
Valgmenigheden.
Der er andre valgmenigheder, der forlanger, at mindst en af forældrene skal
være medlem, for at man kan få sit barn
konfirmeret i valgmenighedskirken.
Så kontante er vi ikke. Til gengæld
opkræver vi et undervisningsgebyr for
børn af ‘ikke-medlemmer’. Jeg er glad
for, at vi i Balle har denne ‘mindelige’
ordning,, for jeg har svært ved at se mig
selv som en præst uden konfirmandundervisning. Konfirmanderne et et frisk
pust, og de lider ikke i stilhed, om jeg så
må sige.
Jeg husker, hvordan en konfirmand for
mange år siden havde følgende meddelelse til mig: “Min fader siger også, at præster ikke laver noget, det var bedre, at de
kom ud at grave grøfter!” 9
Heldigvis var omtalte far i kirke sammen med konfirmanden den næste søndag. Så fik vi lejlighed til at tale om præsters arbejdsforhold!

Så er der juniorkonfirmanderne. Vi begyndte sidste år med en undervisning,
der strakte sig over en række uger. Der
mødte fire op. Det var da en begyndelse,
men vi håber på, at det bliver til lidt flere
i år. Vi er meget i kirken. Vi synger salmer og sange og hører bibelhistorie.
Endelig må vi ikke glemmer, at der også
serveres saftevand og kage. Det tager
Astrid BC sig af, og det gør hun supergodt!

DÅB
1. september 2019 døbte pastor Doris
Tiedemann Rigmor Sandahl Nielsen, som
naturligvis først havde fået lov at ligge i
den gamle vugge. Nydeligt ungt menneske!

Jeg glæder mig til at modtage det nye
hold, og hvem ved, om vi ikke kommer
til al tale om præsters arbejdsforhold.
Konfirmanderne plejer i hvert fald at
være stærkt interesserede i at høre om,
hvor meget man tjener som præst.
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Gudstjenesteliste for Balle Valgmenighed
September 2019
Søndag den 29. september. Kl.10
15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Eft. gudstjenesten er der kirkekaffe

Oktober 2019
Søndag den 6. oktober. INGEN
16. søndag efter trinitatis
Søndag den 13. oktober. Kl. 10.
17. søndag efter trinitatis
Søndag den 20. oktober. INGEN
18. søndag efter trinitatis
Søndag den 27. oktober. Kl. 10
19. søndag efter trinitatis

November 2019

December 2019
Søndag den 1. december. Kl.10
1. søndag i advent. Friskolen medvirker.
Søndag den 8. december. Kl.10
2. søndag i advent
Søndag den 15. december. Kl. 10
3. søndag i advent.
Kl. 19. Julesang i kirken med
efterfølgende æbleskiver og gløgg.
Søndag den 22. december. INGEN
4. søndag i advent
Juleaften den 24. december Kl.15,30
Juledag den 25. december. Kl.10
2. juledag den 26. december. INGEN
Julesøn. den 29.december. INGEN

Januar 2020

Søndag den 3. november. Kl. 10
Alle Helgens Dag

Nytårsdag den 1. januar. Kl. 15,30.
Efter gudstjenesten samvær i Præstegården.

Søndag den 10. november. INGEN
21. søndag efter trinitatis

Søndag den 5. januar. INGEN
Helligtrekongers søndag.

Søndag den 17. november. Kl. 10
22. søndag efter trinitatis

Søndag den 12. januar. Kl.10
1. søn. efter Hel. Tre Kg.

Søndag den 24. november. INGEN
Sid. søndag i Kirkeåret

Søndag den 19. januar Kl. 10
2. søn. efter Hel. Tre Kg.

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

