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Efter gudstjenesten SKÆRTORSDAG d. 2. apr. kl. 19.00 

vil Hans Henrik og jeg gerne, i samarbejde med bestyrelsen, 
invitere menigheden på  

et glas vin eller en sodavand  
samt lidt godt til ganen i præstegården. 
Alle – børn/voksne - er meget velkomne.       –MLM 

 
 
 
 
 

 

MIN YNDLINGSSALME  
 

Jeg har svært ved at vælge en bestemt sang, som jeg holder mest af, da vi har så 
mange gode salmer og sange. I stedet for har jeg lyst til at fortælle, hvordan en 
bestemt sang kan påvirke mig. 
For mange år siden, når vi søskende som unge kom hjem en søndag på Damgaard, 
satte Budde sig altid til klaveret, og så sang vi efter mors ønske ”Min plet af 
fødelandets jord”. Så når vi i dag synger sangen, går tankerne tilbage til dengang. 
Da jeg arbejdede på Stensvang, sang vi hver dag. Det var helt sikkert, at en gammel 
mand altid ønskede ”I skovens dybe, stille ro”. Sangen hænger stadig ved på 
Stensvang, og når vi synger den i dag, bevirker det, at vi ofte taler om Anders Poulsen.   
I pinsen samler jeg hele min familie til vores årlige skovtur. Her har vi også tradition 
for at synge en bestemt sang ”Jeg elsker de grønne lunde”. Jeg kan derfor godt have 
følelsen af at stå i skoven, når jeg synger sangen i andre sammenhænge. 
Jeg har fået lov at leve i mange år og har naturligt nok mistet mange af mine 
nærmeste pårørende. Hver gang, inden vi har båret dem ud af kirken, synger vi  
”Dejlig er jorden”. Til andre tider, når vi synger salmen, bliver jeg altid påvirket, og 
tankerne går tilbage      -Sinne Bruun 

TIDER SKAL KOMME, 
TIDER SKAL HENRULLE 

SLÆGT SKAL FØLGE 
SLÆGTERS GANG; 

ALDRIG FORSTUMMER 
TONEN FRA HIMLEN 

I SJÆLENS GLADE 
PILGRIMSSANG. 

 
 
 



LÆSEKREDS 

Vi mødes onsdag d. 22. april kl. 19.30 i præstegården, denne gang om 
romanen En mand der hedder Ove af Fredrik Backman. 
Medbring selv kop og brød til kaffen. Jeg laver kaffe og the og sørger 
for portvin. Tilmelding til mig.          -MLM 

 
 

FILMAFTEN - Referat ved Mette Marie Kramer 
Endelig fik jeg mulighed for at deltage i en filmaften. Som altid var der også 
hyggeligt samvær med de gode ”balleboere”, hvor bestyrelsen havde sørget 
for kaffe og hjemmebag.  
”Good Bye Lenin” handler om Berlinmurens fald i 1989, hvor man følger en 
ganske almindelig familie med 2 børn og dens skæbne. 
En dag vender faderen ikke hjem fra sin tjenesterejse til Vestberlin, muligvis 

fordi han har mødt en anden kvinde. Moderen får et sammenbrud og ændrer personlighed. 
Hun vier nu sit liv til ”det socialistiske fædreland”, imens sønnen går i demonstration for bedre 
samfundsmæssige reformer og bliver arresteret.  Fru Kerner ser sin søn blandt 
demonstranterne og får et hjerteslag. Hun ligger i koma i 8 måneder. Da hun kommer til 
bevidsthed, er Berlinmuren faldet, og der er sket store forandringer. For at skåne moderen 
beslutter de to voksne børn at hemmeligholde den politiske situation og de mange 
forandringer for hende. Der opstår både sjove og tragiske hændelser, så som genanskaffelser 
af forsvundne, typiske DDR-produkter, hjemmelavede nyheder på TV m.v. Alex indser dog, at 
han ikke kan forsætte med at ”lyve” for sin mor.  

 

Efter kaffen var der flere af deltagerne, der fortalte om egne oplevelser i forbindelse med 
murens fald. En rigtig god aften.  
     
 
 

EKSTRA FILMAFTEN 
Da læsekredsen mødtes d. 4. februar om Martin A. Hansens Løgneren, blev vi enige 
om, at det kunne være sjovt at se filmatiseringen fra 1970. Vi ser den sammen på 
friskolen torsdag d. 19. marts kl. 19.00. Medbring selv kop og brød til kaffen. Alle er 
velkomne, uanset om man var med i læsekredsen eller ej. Tilmelding til mig.
                 - MLM 
 

 
 
 

LUCIA I KIRKEN 

 

D. 14. december var der gudstjeneste for hele familien. 
Gudstjenestens tema var Johannes Døberen. Maria holdt en 
fortælleprædiken ud fra et maleri af Mette Kramer, som hun og 
børnene i alderen 3-10 år snakkede om. Ved gudstjenestens slutning 
blev lyset dæmpet, og børnene - som havde stjernekranse i håret og 
lys i hænderne - gik andægtigt rundt i kirken for til sidst at gå ud 
gennem midtergangen og over i præstegården. Menigheden fulgte 

med over til saftevand, glögg og æbleskiver og en hyggelig stund sammen.  
Det var en fin oplevelse. Mon ikke der her er grundlagt en tradition?             -Doris Tiedemann 



 

     LØGSTRUP - foredrag ved Maria L.  O. Møller 
                   Ti. 19/5 kl. 19.00 i Bredsten Sognehus 

     Arr. i samarbejde med Bredsten Kirke 

 ”Livet er en gave" 
                  Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv  
                                – og lidt om hans eget liv 

 

Livet er noget bestemt både før og uden det indhold, vi forsøger at 

fylde det med. Det er hovedpointen i Løgstrups forfatterskab. Livet en gave, der er skænket os; 
livet er skabt. Umiddelbart lyder dette måske ikke som et revolutionerende budskab fra en 
teolog og præst. Alligevel stod Løgstrup ret alene med sin forestilling om livets skabthed i 
teologien og filosofien i det 20. århundrede. Hans tænkning kan derfor med rette betegnes 
som original. - I foredraget ser vi på, hvordan han udfolder sine skabelsesteologiske tanker, og 
vi drøfter, om de har relevans for os i dag. Indimellem skal vi høre lidt om, Løgstrups eget liv..                                                                                
-MLM                                                                                                              

 
 

SIDST-PÅ-DAGEN-GUDSTJENESTE" 
Strengeleg, fortælling og sang i Balle Valgmenighedskirke  

Fredag d. 6. marts 2015 kl. 16.30 

 
 

Mød en gammel sur filosof og overvej, hvad godt der overhovedet kan 
komme ud af det her liv under solen. 

Ved Uffe Holmsgaard Eriksen og Louise Højlund 
Alle er velkomne 

 
 

 
 

ÅRSMØDE i RØDDING 

 

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde 
finder sted søndag d. 7. juni 2015 i Rødding Frimenighed under 
overskriften "Tid, sted og forandring". Dagen begynder med drop-
in-kirkekaffe kl. 9.30 og byder på bl.a. gudstjeneste, frokost på 
Rødding Højskole, generalforsamling og sønderjysk kaffebord. 

Inden middagen kl. 18.00 kan man vælge mellem forskellige eftermiddagsaktiviteter, og der er 
dagen igennem aktiviteter for børn i alle aldre. Pris for dagen: 400 kr. pr. voksen.  
I forlængelse af årsmødet er det også muligt at tilmelde sig et klassisk højskolekursus på 
Rødding Højskole. Læs mere om dette og om hele programmet for årsmødet på 
roeddingfrimenighed.dk. Jeg håber, at mange får lyst til at deltage!  
Tilmelding til mig senest 11. maj.                - MLM 
 
 

Min tid som kirkesanger 
Efter 14 gode år som kirkesanger har jeg valgt at stoppe pr. 1. januar 2015. Jeg har været 
meget glad for at være med i fællesskabet omkring kirken, men min stemme er ikke så god 
længere. Jeg vil gerne takke jer alle for de mange gode gaver, som jeg fik nytårsdag.  

 

Med venlig hilsen, Budde/ Bodil Højgaard. 
 

http://roeddingfrimenighed.dk/


STIFTELSESFEST 
Valgmenighedens Stiftelsesfest  

søndag d. 26. april 2015 kl. 19.00. 

 

Vi begynder med gudstjeneste i kirken ved 
sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck. 

Derefter kaffe i forsamlingshuset, hvor Thomas 

vil fortælle om sit virke som feltpræst og 
hærprovst ud fra titlen: 

               "Stol på Gud og hold krudtet tørt. 
    At forkynde kristendom i og til kamp". 

 

 
 

UDFLUGTEN - Tirsdag 16/6 kl.18.00  
 

 
 

Kom og oplev Kongernes Jelling  
med en guidet tur i den nye udstilling.  

 

Børn kan også være med! 
 

Sæt X i kalenderen allerede nu og læs mere i 
næste kirkeblad.  
 
 

Tilmelding til Else senest 31. maj.  
 

 

KONFIRMANDUDFLUGT – referat udsættes til næste blad 
 
 
 

FERNISERING AF KONFIRMANDERNES BILLEDER  

 
 

Konfirmanderne maler med Mette Kramer igen i år. Som altid maler de ud fra Egtved 
Kulturuges tema, som i år er ”Når lyset bryder frem”. Kom og se resultatet af deres 
anstrengelser ved ferniseringen efter gudstjenesten søndag d. 22. marts kl. 10.00. 
Bestyrelsen byder på saft, kaffe og the.                                                                 –MLM 

 
 

    

12 KONFIRMANDER  

 

 

i Balle Valgmenigheds Kirke d. 10. maj 2015 kl. 10 
 

 

2015-2016 
10. maj 2015 
8. maj 2016 

 

 
Frederik Flarup Christensen 

Kasper Smith Herlev 
Pernille Keinicke 

Rasmus Borup Kristiansen 
Laura Cecilie Thoning Michaelsen 

Malene Lundsberg Paulsen 
 

 
Mia Maria Sandager Simonsen 

Tobias Sindberg 
Emil Slaug 

Julie Vandelbjerg Truelsen 
Emilie Isabella Tuxen 

Peter Vikkelsø 
 



KUNSTFOREDRAG  
Rosborg Gymnasium, onsdag den 18. marts kl. 15.30. 
Annette Harboe Flensburg (født 1961), som skal lave 
vores nye altertavle, er en dansk kunstner, som  tager 
udgangspunkt i en traditionel genre: hun maler 
interiører, stemningsfulde rum, som på én gang virker 
både konstruerede og realistiske. 
Hendes værker er baseret på fotografiske forlæg, 
som forskydes og manipuleres gennem eksempelvis 
lysindfald og skala. På den måde bliver Harboe 
Flensburgs malerier til vinduer mod en uvirkelig 
virkelighed, som udfordrer vores rumlige forståelse. 
Til foredraget vil Harboe Flensburg fortælle om sin 

praksis, sine værker og inspirationskilder.  
Arrangeret i et samarbejde med Vejle Kunstmuseum og Rosborg Gymnasium.  
Entré: 100 kr. (50 kr. for medl. af Kunstmuseets og Engelsholms venner). Ingen tilmelding. 

 
 

KIRKE PÅ KANTEN 

Der kan af pladshensyn ikke refereres indgående fra debatmødet 
"Kirke på Kanten", men otte medlemmer af Valgmenigheden havde 
en spændende og lærerig oplevelse på Aarhus Universitet med tre 
valgmenighedspræster: En missionsk, en grundtvigsk (vores egen 
Maria) og en migrantpræst!  
Maria evnede på en meget levende måde at fortælle om det at være 
grundtvigsk valgmenighed og besvarede sagligt og klogt 
spørgsmålene i debatten! Bl.a. hvorfor vi har en berettigelse til at 
eksistere i 2015! Vi var stolte af vores unge dygtige præst!      

                    -Lise Beck 
 

   

F A S T E L A V N 
i kirken og i forsamlingshuset. 

Kirken var fyldt med en masse 
udklædte børn, da vi fejrede 
fastelavnsgudstjeneste søndag d. 
15. februar. Børn fra 3. klasse 
dramatiserede lignelsen om den 
fortabte søn, og alle børn hjalp til 

med at tælle, hvor mange får, der var rundt om i kirken. Vi fandt 99 – får nummer 100 var 
faret vild oppe ved orglet. Både den fortabte søn og det vildfarne får blev fundet, og det 
kunne vi så glæde os over, inden vi gik over i forsamlingshuset og slog katten af tønden, 
dansede boogiewoogie og spiste fastelavnsboller.  
Tak for en dejlig dag!                                                                                                        -MLM 
 



GUDSTJENESTER 
 
 

1 mar 10.00 2. s. i fasten MLM  

6 mar 16.30 'Sidst-på-dagen' UHE+LH Se omtale. 

8 mar 19.00 3. s. i fasten MLM  

15 mar - Midfaste ingen  
22 mar 10.00 Mariæ Bebudelse MLM Fernisering af konf.s billeder efter gu.tj. 

29 mar 10.00 Palmesøndag DT  

2 apr 19.00 Skærtorsdag MLM Efterfølgende samvær i præstegården. 

3 apr 10.00 Langfredag MLM  

5 apr 10.00 Påskedag MLM  

6 apr - 2. påskedag ingen  

12  apr - 1. s. e. påske ingen  

19 apr 10.00 2. s. e. påske MLM  

26 apr 19.00 3. s. e. påske THB Stiftelsesfest. Prædikant: sognepræst og 
hærprovst Thomas H. Beck. 
Derefter kaffe i forsamlingshuset. 

1 maj - St. Bededag ingen  

3 maj - 4. s. e. påske ingen  

4 maj 19.00  MLM 4. maj-gudstjeneste.  
Derefter fællessang. Sangene vælges af Lise 
Beck, der også vil dele nogle af sine 
erindringer om befrielsen med os. 

10 maj 10.00 5. s. e. påske MLM Konfirmation. 

14 maj - Kr. Himmelfart ingen  

17 maj - 6. s. e. påske ingen  

24 maj 10.00 Pinsedag MLM  

25 maj - 2. pinsedag ingen  

31 maj 10.00 Trinitatis DT  

7 jun - 1. s. e. trinitatis  Årsmøde i Rødding. 

14 jun 10.00 2. s. e. trinitatis MLM  

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann.  
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 

 

AKTIVITETER 

Ma. 16/3 kl. 19.30: Generalforsamling.  
On. 18/3 kl. 15.30 Billedkunstner Annette H. Flensburg på Rosborg Gymn. Se omtale. 
To. 19/3 kl. 19.00: Filmaften (Løgneren). Balle Friskole. Se omtale.   
Sø. 22/3 kl. 10.00: Fernisering. Se omtale.  
To. 2/4 kl. 19.00: Samvær i præstegården efter gudstjenesten. Se omtale.  
On. 22/4 kl. 19.30: Læsekreds. Se omtale.  
Sø. 26/4 kl. 19.00: Stiftelsesfest. Se omtale. 
Ti. 19/5 kl. 19.00: Foredrag om Løgstrup ved MLM. Bredsten Sognehus. Se omtale.  
Fr. 5/6 Kvindernes valgret fejres på Sødovervej. Omtales i næste blad.  
Sø. 7/6: Årsmøde i Rødding. Tilmelding senest 11/5 til Maria. Se omtale. 
Ti. 16/6: Udflugt. Tilmelding senest 31/5 til Else.  

http://www.balle-valgmenighed.dk/


NYT fra BESTYRELSEN 
Vi tog første nytårsdag afsked med 
Budde som kirkesanger. Budde har 
været en dygtig og trofast forsanger i 
kirken gennem mange år. Vi har lige-
ledes nydt godt af hendes akkom-
pagnement til fællessang i forsamlingshuset, kirken 
samt præstegården. Vi vil gerne sige tak til Budde for 

hendes altid venlige og positive indstilling 
til opgaverne.  
Mette Kramer har sagt ja til at være 
Buddes afløser. Det er virkelig dejligt som 
bestyrelse at opleve den hjælpsomhed og 
lyst til at engagere sig, der hersker i vores 
valgmenighed. 

Bestyrelsen har været inviteret til møde med Bredsten 
menighedsråd. Vi havde en fin aften, hvor vi fik snakket 
om vores kirker med de aktiviteter, der følger med. 
De to præster fra de to kirker har i et par år haft et godt 
samarbejde om konfirmanderne, som bl.a. har besøgt 
hinandens kirker og haft fælles udflugter. 
Nu har Bredsten menighedsråd og Balle valgmenigheds 
bestyrelse besluttet at samarbejde om et foredrag og 
en koncert om året. Disse arrangementer vil på skift 
foregå i Bredsten og i Balle. 
Bredsten sogneblad vil igen blive udvidet med datoer 
for vores gudstjenester og arrangementer. 
Vi er sammen med forsamlingshuset i gang med at 
arrangere et grundlovsmøde d. 5. juni i anledning af 
100 året for kvindernes valgret. Mødet skal finde sted 
ved stenen, som Dagmar "Husmand" rejste ved sit hjem 
på Sødovervej. 
Vi har fået skabt en god tradition med at holde 
fastelavnsfest for børn i Balle Friskole. Det var virkelig 
dejligt at se de mange glade børn og forældre deltage i 
gudstjenesten og tøndeslagningen i forsamlingshuset. 
Godt at gå sammen om den slags arrangementer. 
Vi vedlægger i dette nummer af kirkebladet forslag til 
vedtægtsændringer. 
Vi ser frem til at møde jer ved generalforsamlingen 
mandag d. 16/3.                           -Else Sandahl Pedersen 

 

 

Siden sidst 
Begravelse d. 10. januar: 
Gerda Astrid Lauridsen (29.03.1927 - 04.01.2015). 

BALLE VALGMENIGHEDSKIRKE 
Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten 
www.balle-valgmenighed.dk 
 
 

VALGMENIGHEDSPRÆST   
Maria Louise Odgaard Møller 
Ballevej 41, 7182 Bredsten. 
Tlf. 7588 1050 / 6170 4696 
maria.l.o.moeller@gmail.com 
Ønskes besøg af præsten, er man 
velkommen til at ringe eller skrive  
en mail for at træffe en aftale. 
 
 

BESTYRELSEN 
Else Sandahl Pedersen, formand 
Sødovervej 50, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1024 / 6154 7124 
Else.Sandahl.Pedersen@skolekom.dk 
Kirstine Christensen, næstformand 
Nederbyvej 7, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 
1120. Nederbyvej7@gmail.com 
Ingvardt H. Johansen, kasserer.  
St. Blichers Vej 105, 7182 Bredsten. Tlf. 
4015 2202. Steens-gaard@mail.tele.dk 
Anne Kirstine Vestergaard Iversen  
Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten.  
Tlf. 2613 5352. aiv@bll.dk 
Helga Johansen 
Kærbøllingvej 11, 7182 Bredsten 
Tlf. 7588 1070. heogpo@gmail.com 
Henrik Mikkelsen Kirkegade 21,  
7182 Bredsten. Tlf. 7533 5391 
birgitsvanem@gmail.com 
Henriette Houmann Lund. Elmevej 11, 
7182 Bredsten. Tlf. 2253 3255   
henriette.houmann@skolekom.dk 
 
 

ORGANIST 
Karin Jürgensen 
Tlf. 2081 2110. pauline@stofanet.dk 
 
 

GRAVER 
Henrik Fogh Jensen 
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten 
Tlf. 5043 0747. sushen@sol.dk  
 

KIRKEBLADSUDVALG 
Maria L. O. Møller – ansvarshavende 
Doris Tiedemann. Tlf. 6178 2313 
d.tiedemann@mail.dk 
Karin Jürgensen 
Tlf. 2081 2110. pauline@stofanet.dk 
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