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ORD TIL AFSKED
Balle Valgmenighed søndag d. 20. august
2017.
Det er godt og vel 5½ år siden, at vi var
samlet i forsamlingshuset til hyggeligt samvær i forbindelse med min indsættelse som
præst her i Balle. Er 5½ år lang eller kort tid?
Det er svært at sige og kommer an på så
meget.
For mig er der ingen tvivl om, at det har
været en rig tid. Rig på gode samtaler, rig på
meningsfyldt samvær og gode gudstjenester,
rig på erfaring, rig på de glæder og sorger, I
har delt med mig. Rig på venskaber. Det
mærker jeg helt tydeligt i dag, hvor det er tid
til at tage afsked.
Balle Valgmenighed er et godt sted at
være præst, og jeg er taknemmelig for, at I
har brugt mig så meget, som I har. At blive
lukket ind i andre menneskers liv til samtale
om de ting, der vitterligt betyder noget, det er en stor gave at få lov til. Og det skal I have
tak for! I skal også have tak for alle de gange, I har båret over med mine fejl. Og så skal I
have tak for, at I er en menighed, der bakker loyalt op om jeres præst, for det har jeg mærket tydeligt i såvel mit daglige arbejde som ved gudstjenester og arrangementer.
Jeg og hele familien har nydt at være en del af Balle Valgmenighed og det gode og rodfæstede fællesskab, der findes her. I har været med til at forme mig som den præst, jeg er i
dag – det gælder både jer, der er her i dag, og mange af dem, der siden 2012 er gået bort.
Stærke mænd og gæve kvinder. Også det skal I have tak for.
Nu er tiden kommet til, at vi som familie og jeg som præst skal begynde et nyt og spændende kapitel i vores liv. Vi træder med fortrøstning ud i alt det nye, fordi vi her hos jer har
gjort den erfaring, at det sagtens kan lade sig gøre at lande trygt og godt i et for os endnu
ukendt land – som vi gjorde, da vi kom hertil fra Brabrand i 2012.
Vi flytter ikke til månen, men til grænsen. Det tager 5 kvarter i bil – og vi har god plads til
gæster. Vi håber meget, at I får lyst til at kigge forbi os dernede i det sønderjyske, hvor vores
dør altid vil stå åben for jer.
Jeg ønsker alt godt for jer og for valgmenigheden. Og hvis I får lyst til at sende bud efter
mig til en stiftelsesfest eller et julemøde, så hold jer ikke tilbage!
Hans Henrik, børnene og jeg har købt et pæretræ til haven, som vi håber kan blive plantet dér, hvor Justesens æbletræ desværre er gået til. Med et pæretræ i haven er der både
æbler, hindbær, blåbær, solbær, kirsebær, blommer og pærer, som en ny præstefamilie
forhåbentlig kan få glæde af.
Tak – og på gensyn!
-MLM

NYT fra BESTYRELSEN
Der er nu taget festlig og højtidelig afsked med Maria og Hans Henrik. Tak til alle, der mødte op og
gjorde dagen indholdsrig og mindeværdig.
Frokosten med efterfølgende taler og fællessang blev holdt i den grundtvigske ånd, som står Marias
hjerte så nær. Doris Tiedemann og Mary Holm-Larsen vil varetage gudstjenesterne og de kirkelige
handlinger, indtil en ny præst er ansat. Lisbet Frøkjær Smed underviser konfirmanderne indtil 1. nov.
Vi er meget taknemmelige for den hjælp, vi får fra de 3 præster. Vi beder om forståelse for, at programmet her i efteråret er lidt tyndt. Vi må beregne noget tid til prøveprædikener og ansættelse af ny
præst. I vil blive informeret pr. mail og på hjemmesiden vedr. datoer for prøveprædikener.
-Else Sandahl Pedersen.

KÆRE MARIA
I dag siger vi farvel til vores præst siden vinteren 2012. Mange af os overværede din ordination i
Haderslev Domkirke. Højtideligt og festligt. Herefter indsættelsen i Balle Valgmenighed. Du har fra den
første dag gjort et stort indtryk på os. Du har meget at give, er dygtig, har en enorm viden om teologiske emner. Nogle af os overværede din PhD i Århus. Du havde svar parat til de gråhårede censorer. Vi
var stolte over, at du var vores præst.
Vores lille menighed er desværre ikke vokset de senere år, og vi tænker, at når end ikke du kan få
nye medlemmer til at strømme til, så er der ingen, der kan. Det er jo ikke så nemt at invitere til kirke
som til halbal. Og det går jo ikke. Vi må tænke nye tanker.
Du har sat bevaringsværdige initiativer i gang. Fastelavnsugen i Friskolens SFO. Fastelavnsfest i
Forsamlingshuset.Mentorordning for konfirmander, hvor der bliver spist boller og snakket tro og
traditioner. Allehelgensgudstjeneste. Invitation til familier, der har mistet. Skærtorsdagssammenkomst
i præstegården med ost og rødvin, hvor hele familien har taget imod os - rigtig hyggeligt. Litteraturklub - en stor succes med gode aftener med grin og lidt forargelse. Samarbejde med Engelsholm om
foredrag og med Bredsten kirke om konfirmander, udflugter, koncerter og foredrag. Du har evnen til
at tale med alle, unge som ældre. Fantastisk ved begravelser. Fantastisk ved barnedåb. Fantastisk i
kirken om søndagen. Det vil for mig personligt - og jeg tror, I andre har det så samme måde - blive et
stort savn at undvære dine gode prædikener. Mon vi stadig skal synge Benedicte Præstholms salmer?
’Et barn er født’ - kvinder og mænd for sig… Der er så mange ting, vi vil komme til at savne.
Hans Henrik, du har støttet Maria og været her sammen med børnene som en dejlig familie. Du
har siddet i kirken med fire børn, lært dem at lytte, høre salmer, synge med, få fortrolighed med gudstjenesten. Det er en gave for jeres børn at vokse op i en familie, som er så bevidst om værdierne. Tak
for den store gevinst, du har været for Bredsten i Udvikling. Det store beløb fra Kunstrådet til alterbilledet samt penge til Bredsten Bypark er din fortjeneste. Du bliver svær at erstatte.
Jeg skal hilse fra Anette Harboe Flensburg. Hun er ked af, at du ikke længere skal se på hendes
billede. Hun værdsætter dig højt. Jeg har fortalt alt det pæne om dig, jeg kunne komme i tanker om, til
biskop Marianne Christiansen, da hun viste os omsorg og tilbød sin hjælp. Selvom vi er kede af det i
dag, ønsker vi selvfølgelig kun det allerbedste for jer. I er kloge mennesker, der ved, hvad I gør. I er
unge. I skal starte nyt op og udfordre jer selv i en ny egn. Sådan er det ….
Gaven er en dug, som vi håber, vil lede snakken hen på gode oplevelser, I har haft i Balle.
Tusind tak, Maria og Hans Henrik – også for pæretræet, som vi vil plante efter jeres ønske.
Alle de bedste ønsker for fremtiden fra os i Balle Valgmenighed.
-Sammendrag af Else Sandahl Pedersens afskedstale 20/8.
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KONCERT MED DUOEN LUNAU&SUND
søndag d. 24. september kl. 19.00
Trine Lunau og Peter Sund har spillet sammen i 15 år. Ved koncerten vil de spille
deres egne sange og udvalgte salmer/viser. Det hele flettes sammen med underholdende anekdoter og nærværende fortællinger fra duoens liv og færden samt om
sangenes tilblivelse. Fællessang og publikums inddragelse er en del af koncerten, som er bygget op omkring
sang, viser og akustisk guitar, men man vil også kunne
opleve duoen kaste sig over andre instrumenter.
Nu har du muligheden for at opleve en kirkekoncert ud
over det sædvanlige!
Sted: Balle Valgmenighedskirke.
Dato: Søndag d. 24. september kl. 19.00.
Entré: 40 kr.
Arr. i et samarbejde med Bredsten menighedsråd.

FOREDRAG MED JØRGEN CARLSEN PÅ ENGELSHOLM HØJSKOLE
onsdag d. 22. november kl. 19.30
Balle Valgmenigheds samarbejde med Engelsholm Højskole er
udvidet med Bredsten menighedsråd, og vores første fællesarrangement foregår på højskolen onsdag d. 22. nov. kl. 19.30.
Her vil Jørgen Carlsen holde foredraget ”Forundringsparathed”.
Det er et nyt ord, som Jørgen Carlsen har opfundet. For ham at
se er det langt vigtigere end det fortærskede ord forandringsparathed. Det er vigtigt at stimulere vores fornemmelse for livets underforståede under. Han vil i sit
foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i
filosofi, litteratur og højskolens univers.
Jørgen Carlsen er mag. art. i idéhistorie og fra 1986 og indtil for ganske nylig forstander på Testrup Højskole. Han er medlem af Etisk Råd, medredaktør af den nye
højskolesangbog og skribent i Kristeligt Dagblad. Han har i årenes løb i skrift og tale
blandet sig i samfunds- og kulturdebatten og holdt hundredvis af foredrag over hele
landet. Jørgen Carlsen forsøger at skræve over både det akademiske og det folkelige med fornemmelsen af, at bukserne nok er revnet for længe siden.
Entré: 50 kr.
Arr. i samarbejde med Engelsholm Højskole og Bredsten menighedsråd.
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DT = Doris Tiedemann. MHL = Mary Holm-Larsen (tlf. 2286 0407).
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.

AKTIVITETER
24. sept. kl. 19.00: Koncert i Balle Valgmenighedskirke. Entré kr. 40. *
22. nov. Kl. 19.30: Foredrag v. Jørgen Carlsen på Engelsholm Højskole. Entré kr. 50. *
* Se omtale.

SIDEN SIDST
Bisættelse d. 6. juni 2017: Gudrun Dollerup Justesen (01.12.1926 - 31.05.2017)
Bisættelse d. 10. juni 2017: Dorthea Madsen (07.12.1919 - 03.06.2017)
Begravelse d. 2. august 2017: Frederik Vestergaard Thomsen (05.02.1933 - 7.07.2017)

