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N Y T   f r a   B E S T Y R E L S E N 
 

Godt, vi igen har en præst i præstegård og kirke. 
Dejligt med gode prædikener og salmevalg. Vi har 
et godt samarbejde, får talt om det, der er brug for.  
Vi sætter stor pris på, at Hanne og Uffe har åbnet 
døren til præsteboligen ved nytår og fastelavn. Det 
har været hyggelige sammenkomster.  

 

Fastelavnsfesten måtte vi aflyse, da det ikke var 
muligt at samle nok børn fra 3. klasse til et skuespil, 
grundet vinterferie. Vi vurderede, at grundlaget for 
en fest efterfølgende ikke var til stede. Vi forsøger 
igen til næste år. Friskolen er meget interesseret i 
at være med.  

 

Uffe E. Klausen og jeg har haft et positivt møde 
med  ledelsen fra Balle Fri- og Efterskole vedr. 
fremtidigt samarbejde. Vi havde en konstruktiv 
snak, som bl.a. mundede ud i en aftale om små 
koncerter i kirken med efterskolens elever fra mu-
siklinien.  

 

Som I kan se i dette blad, har vi sat taksterne for 
kirkelige handlinger samt pasning af gravsteder op. 
Vi har skelet til taksterne i Folkekirken og har kun-
net konstatere, at vores priser var meget lave. Vi 
har brug for pengene til den daglige drift.  

 

Vi ser frem til to gode aftener i april. Først Morten 
Kvist fra Herning Valgmenighed og tidligere med-
lem af etisk råd. Hans foredrag om forskelle og 
ligheder i de forskellige religioner bliver meget 
spændende og højaktuelt at forholde sig til.  

 

Ved stiftelsesfesten får vi dernæst besøg af Henrik 
Jensen, som vi også altid lytter til med stor interes-
se.  

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer ved 
generalforsamlingen den 14. marts. Det er her, I 
kan komme med jeres ris og ros samt gode forslag. 
 

-Else Sandahl Pedersen 
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P Å S K E N 
 
Når et nyt hold konfirmander begynder, spørger 
jeg dem gerne om, hvorvidt de kan fortælle mig, 
hvorfor vi fejrer jul? Det kan de!  
Trods alle nissehistorierne og sange som ’Jeg så 
julemanden kysse mor’ og ’Rudolf med den røde 
tud’ ved alle konfirmanderne alligevel, at den 
sang der tæller i denne forbindelse er ’Et barn er 
født i Betlehem’, og det er ikke julemanden, der 
bliver født dér, men Jesus selv. Så langt så godt. 
Derpå følger mit næste spørgsmål: ” Kan I fortæl-
le mig, hvorfor vi fejrer påske?” 
Nu bliver der noget mere vaklen i geledderne, 
men det er dog stadig sådan, at de fleste (ikke 
alle, men de fleste) konfirmander er klar over, at 
påsken har noget at gøre med Jesu død. 
Derimod må vi nok sige, at kendskabet til, hvad 
der sker på de enkelte helligdage i påsken, kunne 
have været større - for nu at udtrykke det på lidt 
stilfærdig vis. 
Hvad skete der palmesøndag? Det er noget af et 
spørgsmål, men på hvert eneste hold er der dog 
som regel et par enkelte konfirmander, der me-
ner at kunne huske, at der var et eller andet med 
et æsel. Var det ikke Jesus, der red på et æsel? 
Helt korrekt - og hvor foregik det henne? Nu skal 
jeg jo heller ikke komme med urimelige spørgs-
mål, kan jeg forstå på de unge mennesker, så det 
er gerne mig, der må fortælle, at Jerusalem var 
byen, som Jesus red ind i siddende på et æsel. 
Nej hov! kan jeg finde på at sige. Var det ikke på 
en hvid hest, at Jesus kom ridende? Nej, det ved 
de unge mennesker godt, at det ikke var, men 
det ligger mere tungt med at vide, hvem der i sin 
tid kom ridende over grænsen på en hvid hest og 
tog en lille pige op til sig. Jeg plejer også gerne at 
ville have at vide, hvordan vores nuværende 
dronning, Margrethe den II, er i familie med 
Christian den X, rytteren på den hvide hest. Jeg 
forstår dog hurtigt, at nu er jeg helt ude på over-
drevet. Hvordan i al verdens riger og lande skulle 
de dog kunne svare på den slags mærkelige 
spørgsmål! 
 

Også om påsken er der mange svære spørgsmål. 
Hvad vil det f. eks sige, at ’Jesus indstiftede den 
hellige nadver’ og på hvilken af påskens helligda 
 

 
ge foregik det? Der er godt nok mange ting, man 
skal lære, når man går til præst! 
Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påske-
dag, og hvad der skete på de enkelte dage? Det 
er næsten ikke til at hitte rede i for en grøn kon-
firmand, men det bliver det, inden forberedel-
sestiden er forbi. På konfirmationsdagen ved de 
det - og mange andre ting! 
 

 
 

Det er ikke ‘det hyggelige budskab’, vi i på-
skedagene møder i kirken, men derimod 
evangeliets gode budskab om ‘lyset, der 
skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt 
med det.’ 

 
 

Jeg havde fået andet embede, hvilket som be-
kendt er sket nogle gange. Provsten (netop fra-
trådt) var mødt op til en af påskens gudstjene-
ster. Vi vekslede et par ord bagefter, og i håbet 
om lidt medynk tillod jeg mig at sige, at det var 
rigtig mange gudstjenester, man som enepræst 
skulle klare i påsken. Det var nu lidt hårdt, syntes 
jeg nok. Men det syntes provsten ikke - absolut 
ikke. 
Som præst var det dejligt at have alle påskens 
gudstjenester, for så kunne man rigtig følge med 
i det hele, fra palmesøndagens indtog i Jerusa-



lem til 2. påskedags fortælling om vandringen til 
Emmaus.   
Nu mange år senere kan jeg godt se, at han ikke 
havde helt uret, den provst, jo, det må jeg er-
kende. 
 

Det er noget af en rejse både på den ene og den 
anden måde, vi kommer ud på i påskedagene. 
Palmesøndag begynder vi med jubelskrig og 
hurraråb. ’Velsignet være han, som kommer i 
Herrens navn, Hosianna i det højeste.’ Begej-
stringen vil ingen ende tage, den slår op mod 
ham, der sidder på æslets ryg.  
Den dag var der noget ved at være discipel. ’Lide 
og dø’ havde deres Herre og Mester talt om. 
Sludder og vrøvl! Man fik ikke sådan en modta-
gelse, hvis man skulle lide og dø. Det var logik for 
perlehøns. Det måtte Jesus da også kunne se nu. 
’Jerusalem, here I come!’ 
Så begejstrede var disciplene, at de (i overført 
betydning) slet ikke bemærkede den lille, mørke 
sky langt ude i horisonten, den sky, der blev 
større og større, mørkere og mørkere, indtil det 
hele eksploderede langfredag morgen i de råb: 
Korsfæst ham! Korsfæst ham! 
Jo, folkegunst er en skrøbelig vare, det kom 
disciple til at lære på ’den hårde måde’, som det 
hedder med en af vore dages klichéer. 
 

Skærtorsdag var de alle samlede, Jesus og de 
tolv disciple. De skulle sammen fejre det jødiske 
påskemåltid, som jøderne hvert år fejrede og 
fejrer den dag i dag til minde om udfrielsen fra 
Ægypten. Efter de ti plager gav Farao, der som 
følge af sit ubøjelige sind mistede sin ældste søn 
til dødens engel, endelig op, og Moses førte sit 
folk væk fra Ægyptens trældom. Det fejres som 
nævnt stadig blandt jøder. 
Men under dette jødiske påskemåltid skete der 
noget. Jesus tog brødet og vinen, gav sine disci-
ple det og sagde: ’Det er mit legeme og blod, 
som gives for jer. - Så ofte som I spiser brødet og 
drikker vinen, forkynder I Herrens død, indtil han 
kommer.’  
Det måltid, der var begyndt som et jødisk på-
skemåltid, sluttede således som det første krist-
ne påskemåltid, idet Jesus indstiftede den hellige 
nadver. Et alvorligt og højtideligt øjeblik, men 
dog ikke mere alvorligt end, som evangelisten 
Lukas beretter, at disciplene kom op at skændes, 

så det bragede, om, hvem af dem nu skulle reg-
nes for den største og bestemme mest. Så me-
get, nej, så lidt havde disciplene forstået af, hvad 
deres Herre og Mester havde sagt og gjort, og 
det skulle endda blive meget værre den følgende 
dag. 
Efter Judas Iskariots forræderi blev Jesus arreste-
ret, ført til ypperstepræstens gård. Mod ham 
blev der ført falske vidner, som imidlertid mod-
sagde hinanden. Hele sagen syntes at falde fra 
hinanden, men da fandt ypperstepræsten på 
råd. ’Er du Kristus, Guds Søn?’ spurgte han Je-
sus., og da Jesus bekræftede det, sønderrev 
ypperstepræsten sine klæder som tegn på den 
største forfærdelse. ’Hvad skal vi nu med vidner,’ 
sagde han, ’I har alle hørt, hvordan denne Jesus 
har bespottet Gud ved at sige, at han er Guds 
Søn, - og de forsamlede dømte ham til døden. 
 

 
 

Disciplen Peter (med stor nøgle), der ban-
dede og svor på, at han ikke kendte noget 
til Jesus; ja, påstod Peter, han vidste slet 
ikke, hvem Jesus var. 

 

Peter var fulgt med til ypperstepræstens gård, og 
han blev spurgt, om han ikke var en af Jesu disci-
ple? Peter nægtede hårdnakket, og da han for 
tredje gang blev konfronteret med, at han måtte 
være en af Jesu disciple, for hans sprog røbede 
ham, for Peter op og svor på, at han ikke havde 
noget med denne Jesus at gøre. Ja, ikke nok med 
det. Peter trumfede over og bandede på, at han 
ikke engang vidste, hvem omtalte Jesus var!  
I det samme galede hanen anden gang, og Peter 
huskede Jesu ord: 
’Før hanen galer to gange, har du fornægtet mig 
tre gange!’ 
 



 
 

Skærtorsdag aften, hvor Jesus gav disciple-
ne brødet og vinen og således indstiftede 
Den hellige Nadver. Judas Iskariot ses på vej 
væk fra måltidet med pengene, som han fik 
for at forråde Jesus. 

 

Den romerske statholder (guvernør) Pontius 
Pilatus spurgte fredag morgen menneskemæng-
den, hvad han skulle gøre med denne Jesus, da 
mængden nu ikke ville have, at Jesus skulle frigi-
ves, og da lød disse forfærdelige, frygtelige og 
dyriske brøl fra hoben: Korsfæst ham! Korsfæst 
ham! - og Jesus blev pisket og ført til Golgatha 
for at korsfæstes. 
 

Nu hang han der Guds egen Søn på korset. Svig-
tet af alt og alle - også af sine disciple, der ellers 
havde svoret på, at om det så kom til at betyde 
døden for dem, ville de aldrig svigte ham.  
Det var de disciple, der lod ham i stikken og 
flygtede alle som en. 
 

Hånen og spotten slog op mod Jesus, som han 
hang der på korset: ’Andre har han frelst, sig selv 
kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge! Lad 
ham nu stige ned af korset, så vi kan se det og 
tro.’ 
Men Jesus steg ikke ned fra korset. Han udstødte 
et højt skrig og udåndede. 
Det skrig eller råb er blevet udlagt som et triumf-
råb i stil med: Jeg har klaret det, jeg svigtede 
ikke, det er fuldbragt! 
 

Langfredag var en bitter dag.  Alt, hvad disciple-
ne havde håbet på og drømt om, magt ære og 
herlighed. Ja, alle deres drømme var knust, og 
mere end det, alt hvad de havde forestillet sig 
om sig selv, at de var noget helt for sig selv, at de 
var af en egen og højere karat end alle andre 

mennesker, havde vist sig ikke at holde stik. De 
havde ikke holdt målet, de var faldet igennem, 
og deres fald var stort! 
Jo, langfredag var og er en bitter dag, for vi ved 
godt, at langfredag ikke blot er fortid, men også 
nutid. Også i vore dage ville det være gået på 
samme måde. Vi skulle nok have fået taget livet 
af Jesus på den ene eller den anden måde. Vi 
skulle nok have bandet og sværget på, at Jesus 
havde vi ikke noget at gøre med, ja, vi vidste 
forresten slet ikke, hvem han var! 

 

Det var den første dag i ugen. Kvinderne var på 
vej til Jesu grav. Han havde alligevel ikke været 
den, de havde håbet, Den levende Guds Søn; 
men aldrig ville de glemme den tid, hvor han 
havde været sammen med dem. Nu ville de vise 
ham den sidste ære, salve hans døde krop med 
vellugtende salver. Men hvem skulle vælte den 
store sten bort fra graven? Men da de nåede 
frem, så de, at stenen var væltet fra. Hvordan 
var det dog gået til? Bare der dog ikke var nogle, 
der havde taget hans døde legeme. Fuld af uro 
har de vovet sig ind i graven, og der blev benene 
slået væk under dem. Den døde Jesus var der 
ikke, men det var en ung mand i hvide klæder 
(en slags engel velsagtens). 
 
 

 
Gravlæggelsen af den døde Jesus. 

 

’Frygt ikke!’ lød det til de skrækslagne kvinder, ’I 
søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede, 
men han er ikke her, han er opstået fra de døde, 
se, her er stedet, hvor han lå, men gå hen og sig 
til hans disciple, at han går i forvejen for jer til 
Galilæa, dér skal I se ham, som han har fortalt 
jer.’ 
 

De skulle ikke være forfærdede, lød det til kvin-
derne, men hvordan skulle de kunne være andet. 



Det her var for stort, for voldsomt og overvæl-
dende. Kvinderne kunne ikke mere. De havde 
kun et i hovedet, og det var væk, væk, væk for 
enhver pris fra alt dette, der var så overvælden-
de og på mere end kanten af det uhyggelige, ja, 
som skrevet står: ’og ... de flygtede fra graven, 
for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde 
ikke noget til nogen, for de var bange.’  
 

 
 
En ældre  
fremstilling af 

 opstandelsen.  
 

 
 

Det var lige, hvad de var, og med denne malende 
beskrivelse af kvindernes sindstilstand efter 
denne overvældende besked, ’Herren er opstan-
den!’ slutter det oprindelige Markus-evangelium. 
Senere fandt ’velmenende’ folk ud af, at man da 
ikke kunne lade evangeliet slutte med, at kvin-
derne ikke sagde noget, derfor tilføjede de ’vel-
menende’ en ekstra slutning på evangeliet. Den 
kan læses i Ny Testamente. 
Men kvinderne sagde i deres forskræmthed 
netop ikke noget. For det, de havde oplevet, var 
for voldsomt, for stort til at fortælle om. 
  Men siden, da kvinderne havde sundet sig, fik 
disciplene besked, og de begav sig til det bjerg i 
Galilæa, hvor Jesus havde sat dem stævne. Hvil-
ke tanker er der dog ikke løbet gennem hove-
derne på dem under den vandring til Galilæa? 
Jeg gætter på, at der har været kaos over hele 
linjen, for hvad skulle man tro, eller ikke tro. 
Først var deres Jesus Guds Søn, så var han det 
ikke, for Guds Søn kan ikke blive korsfæstet, men 
nu påstod disse over for kvinder, at han alligevel 
var Guds Søn, for de havde fået at vide, at han 
var opstået fra de døde. Bare de dog ikke havde 
set syner, de kvinder! Hvad skulle det dog alt 
sammen ende med? 
De nærmede sig bjerget og så en skikkelse. Det 
lignede godt nok, men det kunne ikke passe, for 
døde opstår som bekendt ikke. 
Men jo, det var ham! Det var deres Jesus, og de 
tilbad ham. Men, for der er tilsyneladende altid 
et men: der var nogle, der tvivlede. 

Men jo, det var ham! Det var deres Jesus, og de 
tilbad ham. Men, for der er tilsyneladende altid 
et men: der var nogle, der tvivlede. 
Da trådte Vor Herre Jesus hen til dem og havde 
lige et par ord at sige til disse tvivlrådige disciple.  
Nu skal jeg fortælle jer en ting: ”Mig er givet al 
magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør 
alle folkeslag til mine disciple” - og så er der lige 
en enkelt ting mere, jeg vil sige til de herrer!  
”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” 
Da måtte disciplene af sted.  De kunne ikke an-
det. De måtte drage ud for at fortælle, at Jesus 
fra Nazareth var Guds Søn, og med hans opstan-
delse fra de døde påskemorgen har vi fået dette 
håb, dette levende håb, at aldrig skal mørkets og 
dødens magt få det sidste ord, for det sidste ord 
er først talt, når Gud har talt og først da, som vi 
ser det påskemorgen. 
Langfredag var en bitter dag, men skøn var på-
skemorgen. Påskemorgen, hvor vi med Grundt-
vig skal synge i kirken;  
 

Herren af søvne opvågned, opsprang, 
hører du Helved vor morgensang: 
Kristus opstod fra de døde!  

- og dermed  

’afvæbnet nu og ødelagt. 
for evig er al Helveds magt.’ 

                                                     W.A. Wexels 
 

Det er en voldsom og dramatisk historie, vi får 
fortalt i påskedagene, og det er ikke det hyg-
gelige budskab, vi præsenteres for, men der-
imod evangeliets gode budskab om, at 
lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke og får 
ikke bugt med det.  

- Uffe E. Klausen  
 

 
  
 
 
  

 
Den nye 

altertavle i Balle 
Valgmenigheds-
kirke er også en 

fremstilling af 
opstandelsen.  

 
 

 



 

TAKSTER FOR GRAVFONDE - 2018  
 

 Vedlige-
hold 

Gran- 
dækning 

Blomster 
 

Kranse I alt 

 1 år 1.000 kr. 500 kr. 200 kr. 100 kr. 1.800 kr. 

5 år 5.000 kr. 2.500 kr. 1.000 kr. 500 kr. 9.000 kr. 

10 år 10.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. 18.000 kr. 

20 år 20.000 kr. 10.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 36.000 kr. 

25 år 25.000 kr. 12.500 kr. 5.000 kr. 2.500 kr. 45.000 kr. 

Urnegravsted 10 år 4.000 kr. 2.500 kr.   6.500 kr. 

Ydelser for ikke-medlemmer. 

Køb af gravsted………………………………………………......................................... 
Køb af urnegravsted……………………………………….......................................... 

6.000 kr. 
2.500 kr. 

Når eksisterende familiegravsted benyttes, betales ikke for gravsted;  
men for brug af kirken betales …………………………………………………………….…                                                 

 
4.000 kr. 

Takster i øvrigt for ikke-medlemmer:                                        

Vielse …………………………………………………………………..................................... 
Konfirmationsforberedelse (fra 1/7 2018)  ................................................ 

 4.000 kr. 
   2.500 kr. 

- Niels Anton Palmelund Poulsen og Else Pedersen 
 

 
 

 
 
 

To dåbsbørn i valgmenighedens vugge den 21. januar 2018 
Norma Margrethe Kiilstofte (tv) og Ellis Svane Friberg (th).  

  

 
 

 
 
 
 
 



 

   I Valgmenighedskirken konfirmeres  
 

den 13. maj 2018     

 
 
 

    

Elias Lundberg Bendixen 
Søndervang 10, 
7182 Bredsten 

Mathias Noah Bøhrk 
Anton Berntsen Vej 14,  

7182 Bredsten 

Andreas Winther Fuhlendorff 
Ravningvej 73, 
7182 Bredsten 

   

Julie Hovgaard Hansen,  
Bredsten Kirkevej 26,  

7182 Bredsten 

Mathilde Roed Hansen, 
Langgade 24, 

7321 Gadbjerg 

Mathias Holst-Egede, 
Vardevej 477, 

7100 Vejle 

   

Oliver Hviid, 
Ballevej 8, 

7182 Bredsten 

Alberte Lilienhoff Jagd, 
Østerlundvej 6,  

6040 Egtved 

Andrea Urup Jessen,  
Vejlevej 19, 

7182 Bredsten 
    
 
 
 
 
 
 



 

  

 I Valgmenighedskirken konfirmeres  
den 13. maj 2018     

 

 
 

   

Thomas Guldbrandt Johnsen, 
Buen 8, 

7182 Bredsten 

Kamilla Keinicke, 
Bredstenvej 37, 
7182 Bredsten 

Mikkel Borup Kristiansen, 
Sødovervej 40,  
7182 Bredsten 

   

Anna Marienlund Bruun  
Laugesen, Kærbøllingvej 7,  

7182 Bredsten 

Oliver Hjortflod Lauridsen,  
Steen Blicher Vej 10,  

7182 Bredsten 

Magnus Toft Lindberg,  
8-9Ribevej 54, Ødsted,  

7100 Vejle 

 

 

 
 

Lea Brink Vandel,  
Gammelbyvej 34, 

7300 Jelling 

      
 
 
 



N B - U N G E   M E D L E M M E R – N B 
 

Unge medlemmer bedes kontakte kassereren, når et studium startes eller ophører  
således, at bidraget til Valgmenigheden kan reguleres derefter.  

Beløbet for studerende er 250 kr. pr. kvartal.  
Ved adresseændring skal kassereren ligeledes kontaktes. 

-Niels Palmelund Poulsen 
 

2 
2 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

       Onsdag den 14/3 kl. 19.30 i forsamlingshuset 

     Dagsorden ifølge vedtægter 

 
 

 

 
 
  
  
 

F O R E D R A G med MORTEN KVIST 
Onsdag den 11. april kl. 19.30 i forsamlingshuset 
Arr. i samarbejde med Bredsten Menighedsråd 

 
 

Det hellige - begyndelsen til al religion. 

 

Det hellige er et godt begreb til at beskrive, hvad der er fælles for alle 
religioner, og hvad det giver anledning til. Ikke mindst nu hvor vi igen 
har opdaget, at religion ikke forsvinder med opkomsten af det mo-
derne samfund, men altid vil findes. Forskellene på de forskellige 
religioner i Danmark er mange og store og udtrykkes ikke mindst i den 
bekendelse, som et møde med det hellige giver anledning til. Det 
hellige er fælles. Bekendelsen skiller. 

 

Askov højskole (5 år), debattør (bl.a. Kristeligt Dagblad), præst (Herning, Gjellerup 
valgmenigheder). Det Etiske Råd (2003-2010).  

”Kultur er noget, man kan trække vejret gennem”  

 
 
                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                 

                     S T I F T E L S E S F E S T 
                            Torsdag den 26. april kl. 19.00. 

                   Vi begynder med gudstjeneste i kirken.  

                     Prædikant er Henrik Jensen, Ågård. 

            Efterfølgende er der kaffebord i forsamlingshuset,  

                              hvor Henrik underholder. 

 
 

 
 

 



 

P A L M E S Ø N D A G  den 25. marts 
 

 

Efter gudstjenesten kl. 19 er der F E R N I S E R I N G  

af konfirmandernes billeder / tegninger, der er hængt op  
i kirken.  
 

Konfirmanderne har i år malet billeder hos Mette Kramer 
ud fra Kunst- og Kulturugens tema ’ SAMMEN’. 

 
 
 

Bagefter er der S A M V Æ R i præste-  

gården, hvor der serveres ost og rødvin.  
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U D F L U G T med Balle 
Valgmenighed 
Onsdag den 23. maj 
Kl 17.00 – ca. 21.30  

 

 
Keramikmuseet CLAY 

samt  
Galleri HINDHEDE 

- begge Middelfart 
 

   
 
Udflugten går i år til Clay museet i Middelfart. 
Vi kører fra Balle kl. 17.00 og har sandwich, øl 
og vand med i bussen. På Clay museet får vi 

en guidet rundvisning. 
 

Herefter kører vi til Galleri Hindhede, hvor 
Tage og Kirsten vil vise rundt. Det er også her, 

vi kan købe kaffe. 
 

Vi forventer at være tilbage i Balle  
ca. kl. 21.30. 

 

Turen koster 125 kr. pr. person plus kaffe.  

 

Tilmelding til Else Sandahl Pedersen  
senest den 16. maj. 

 

Alle er velkomne, 
- Bestyrelsen 

 
 



G U D S T J E N E S T E L I S T E 

 
 
 
 
 
 
 

4 mar - 3. s. i fasten ingen  

11 mar 10.00 Midfaste UEK  

18 mar - Mariæ Bebudelse ingen  

25 mar 19.00 Palmesøndag UEK Fernisering af konfirmandernes billeder efter 
gudstjenesten. Derefter samvær i præstegår-
den. 

29 mar 10.00 Skærtorsdag UEK  

30 mar 10.00 Langfredag UEK  

1 apr 10.00 Påskedag UEK  

2 apr - 2. påskedag ingen  

8 apr 10.00 1. s. e. påske DT  

15 apr 10.00 2. s. e. påske UEK  

22 apr 10.00 3. s. e. påske UEK  

26 apr 19.00  HJ Stiftelsesfest.  Henrik Jensen, Ågård. 

27 apr - Bededag ingen  

29 apr - 4. s. e. påske ingen  

6 maj 10.00 5. s. e. påske UEK  

10 maj - Kristi himmelfart ingen  

13 maj 10.00 6. s. e. påske UEK Konfirmation. 

20 maj 10.00 Pinsedag UEK  

21 maj - 2. pinsedag ingen  

27 maj - Trinitatis Søndag ingen  

3 juni 10.00 1. s. e. trinitatis UEK  

10 juni 10.00 2. s. e. trinitatis UEK  

17 juni - 3. s. e. trinitatis ingen  

24 juni 10.00 4. s. e. trinitatis UEK  

UEK = Uffe Espelund Klausen. DT = Doris Tiedemann.  
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
  
 
 
 

A K T I V I T E T E R 
 

On. 14/3 kl. 19.30: Generalforsamling i forsamlingshuset.  

Sø. 25/3  kl. 19.00: Fernisering af konf.s billeder efter gudstj. Derefter samvær i præstegården.  

On. 11/4 kl. 19.30: Foredrag i Balle Forsamlingshus med Morten Kvist. 

To. 26/4  kl. 19.00: Stiftelsesfest i kirken og forsamlingshuset.  

On. 23/5  kl. 17.00 - ca. 21.30: Udflugt til keramikmuseet Clay og Galleri Hindhede i Middelfart.  

 

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

