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ADVENTSGUDSTJENESTE  

  sø. d. 13. december kl. 14.00 
 Friskolens børn medvirker ved 

   GUDSTJENESTE MED 
            KORSANG OG LUCIAOPTOG 

Der indbydes til gløgg, saft og æbleskiver i skolens 
spisesal. 

Alle er velkomne ved både gudstjeneste og æbleskiver. 
 -MLM 

LÆSEKREDS 

Til næste møde i læsekredsen skal vi læse  
Christian Jungersens roman fra 2012 Du forsvinder. 

Her møder vi Mias mand, Frederik, der er en vellidt leder af en privatskole. Gradvist 
ændres Frederiks personlighed, hvilket viser sig at skyldes en hjernesvulst. Romanen 
rejser spørgsmålet om, hvornår man er sig selv. Styres vi af en fri vilje og kan stilles til 
ansvar for vores handlinger, eller er det hele bare neurologi? Er det hjernesvulsten 
eller Frederik, der er skyldig i underslæb for millioner, som han sigtes for? Hvis de tre 
lykkeligste år af Mias ægteskab var med en hjerneskadet mand, foretrækker hun da 
en hjerneskadet monogam mand eller en rask, men fraværende og utro mand? 

 

Vi mødes igen tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 i 
præstegården. Husk kop og brød til kaffen.  
Jeg sørger for kaffe, the og portvin. 
 

Nye medlemmer er velkomne! 
 

Bogen kan hentes i præstegården fra d. 5. januar.                                                  –MLM 
 
 

UDFLUGT - søndag d. 28. februar: 

Kl. 8.30 mødes vi i kirken til morgensang. 
Herefter kører vi i bus til Odense, hvor vi 
skal se en udstilling af Anette Harboe 
Flensburg på Brandts Klædefabrik. Vi får en 
guidet rundvisning fra kl. 11-12. Herefter 
spiser vi frokost på Brandts Klædefabrik, 
inden vi kører mod Balle igen. Vi får kaffe i 
bussen på hjemturen. 

 
Pris: 100 kr. for bus, entré og rundvisning. Frokost betaler man selv. 

Tilmelding til Else. 



 
 

FILMAFTEN OG FOREDRAG OM 
           AKTIV DØDSHJÆLP 

Gennem en film og et foredrag sætter vi fokus på et vigtigt og aktuelt emne: 

aktiv dødshjælp.  

I Bille Augusts film fra 2014 Stille hjerte møder vi Esther, der lider af en 

uhelbredelig form for sklerose. Sammen med sin mand, Poul, der er pensioneret 

læge, har hun besluttet at gøre en ende på sit liv, før sygdommen definitivt gør 

hende fuldstændig hjælpeløs. Beslutningen er truffet, men tvivlen melder sig. Er 

det det rigtige at gøre? Er det overhovedet et valg, man kan træffe? Kan det ikke 

vente? Og hvad siger deres familie? 

Om sit foredrag ” Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper 

vi bedst?” skriver formand for Etisk Råd, Jacob Birkler: ”Spørgsmålet om aktiv 

dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en 

skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i 

debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at 

præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisk info: 

 Filmaftenen foregår tirsdag d. 19. januar kl. 18.30 i Balle Forsamlingshus. Kaffen 

koster 25 kr. Filmaftenen er arrangeret i samarbejde med Balle Forsamlingshus. 

 Foredraget foregår onsdag d. 27. januar kl. 19.30 i Balle Forsamlingshus. Entré 

inkl. kaffe: 80 kr. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Balle 

Forsamlingshus og Engelsholm Højskole. 

 Det er muligt at deltage i filmaftenen uden at deltage i foredraget – og 

omvendt. 

-MLM 



Konference om Grundtvig og Løgstrup på Aarhus Universitet  
Mandag d. 25. januar kl. 10.00 - 17.30, herefter middag. 
Tirsdag d. 26. januar kl. 9.00-12.30. 

 

Mennesket i verden 

GRUNDTVIG og LØGSTRUP genlæst 
 

Bidrag ved blandt andre Viggo Mortensen, Jes Fabricius Møller, Peter Kemp, Hans 

Hauge, David Bugge, Hans Henrik Hjermitslev og Maria Louise Odgaard Møller. 

Maria L. O. Møller taler mandag kl. 14.30 om ”Menneske først, kristen så – er 

Løgstrup grundtvigianeren par excellence?”. 

Hans Henrik Hjermitslev taler tirsdag kl. 9.00 om ”Højskolens helte – fra Grundtvig til 

Løgstrup”. 

Konferencen er åben for alle. To former for deltagelse: 

1. Deltagelse inkl. morgenkaffe begge dage + eftermiddagskaffe mandag: kr. 100. 

2. Pris for deltagelse inkl. ovenstående samt frokost og middag mandag og en      

sandwich ved afrejse tirsdag: kr. 500. 

Folder med hele programmet kan hentes i kirken. 

Tilmelding senest d. 11. januar på https://auws.au.dk/grundtvigloegstrup2016. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria. 

-MLM 

 

 

 
JULEMØDE i præstegården torsdag d. 3. december kl. 19.30 

Sognepræst i Ødsted-Jerlev, Martin Bonde Eriksen, kommer og synger, 
fortæller og spiller op til fællessang under overskriften ”Julens sange”. 

Kom og vær med til at synge julen ind. 
Kaffen koster 25 kr.  

   -MLM 
 

http://click.email.jacquielawson.com/?qs=1ecf6fbf406f7fa1653736f0c87c7e40fec492a8931757331ca9dbe2388fd0da3b34a1c9b7834553


 

LIDT OM KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN 
 

I år følger 20 konfirmander undervisningen her i Balle,  
hvoraf 18 skal konfirmeres i kirken d. 8. maj 2016. 

 
Vi begynder hver onsdag morgen med morgensang, Fadervor og trosbekendelsen i 
kirken, inden vi går over i klassen. Igen i år har vi haft besøg af konfirmanderne fra 
Bredsten og deres præst, Dorte. Vi fortalte dem historien bag Balle Valgmenighed og 
kirken. Ugen efter var vi på besøg i Bredsten kirke, og nu er vi meget klogere på, 
hvorfor der er to kirker og to menigheder i Balle-Bredsten. 
Konfirmanderne har bl.a. arbejdet med de ti bud fra det Gamle Testamente og 
sammenlignet dem med kristendommens dobbelte kærlighedsbud og buddet om 
fjendekærlighed. De har også lavet en liste med deres eget bud på, hvilke ti bud, vi 
bør leve efter, hvis vi vil leve godt med hinanden i dag. 
Som noget nyt i år er konfirmanderne i grupper på 4 blevet tilknyttet en ”mentor” 
fra valgmenigheden – dvs. et ældre medlem, som konfirmanderne har besøgt. De 
havde nogle gode snakke om troen på Gud og om, hvordan det er at være medlem af 
Balle Valgmenighed. Mentorerne var med ved vores juleafslutning d. 25. november, 
og de er også inviteret med på vores heldagsudflugt d. 3. februar. Her skal vi til 
Aarhus sammen med Bredstenkonfirmanderne. 

-MLM 

 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 

Søndag d. 7. februar kl. 14.00. 
 
Som sidste år har friskolens SFO "Bifrost" og Maria 
samarbejdet om at lave en god og spændende 
temauge om fastelavn i uge 5 for alle interesserede 
børn fra 0.-3.klasse. Ugen afsluttes med 
fastelavnsgudstjenesten, hvor kirken er 
festligt pyntet, og børn fra 3. klasse vil medvirke med 
et lille skuespil. 
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset, 
hvor der er tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe og 
saft. 
 

Arrangementet er et samarbejde mellem Balle Friskole, Balle Forsamlingshus og 
Balle Valgmenighed. Alle børn og voksne er velkomne. Det er gratis at deltage. 
Tilmelding til Maria.                                                                                                    -MLM 
 

 

 



 

 

JULESORG. JULEGLÆDE. JULEFRED. 

 

Det var julenat i 1824 eller 1825, at Grundtvig sad længe oppe. Han skulle 
skrive sin juleprædiken, prædikenen til Julemorgen. Der var den gang ingen 
gudstjenester i kirken juleaften. Han skulle skrive, men han kunne ikke. Han 
var i én af de mange perioder i sit liv, hvor en dyb depression holdt ham 
inde i tungsind og mørke. Han forlod sin skrivepult og gik rundt i huset, det 

stille hus, hvor alle sov. 
Han nåede børneværelset, lindede lidt på døren og kiggede ind. Derinde lå hans 
"puslinger", de sovende drenge og smilede sødt i søvne. Måske drømte de om 
Julemorgen og julegaven, som man dengang først fik Julemorgen. Grundtvig fortalte 
senere: "Så fik jeg en salme" – julesalmen "Velkommen igen Guds engle små". Han gik 
tilbage til sin skrivepult og skrev versene ned, og Julemorgen læste han salmen op i 
Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 
Salmen er et deprimeret menneskes julesang, som fortæller om juleglæden på trods 
og på tværs af alt det, der gør ondt i livet. Og i salmen optræder ordet julesorg. 
Salmen slutter med disse linjer: 
 
Vor Fader i Himlen! Lad det ske! 
lad julesorgen slukkes! 
 
Mon ikke de fleste forbinder et eller andet med begrebet ”julesorg”? Nogle kan måske 
nemt sætte ord på, at det handler om, at julen aldrig bliver den samme, fordi de har 
mistet et elsket menneske, der stod dem nær. Og der er ingen højtid som julen, fordi 
vi på godt og ondt fejrer den i familiens skød, der minder os om dem, vi savner. Men 
julesorg kan også være noget mere diffust. En følelse af tabt uskyld; at juleglæden 
aldrig kan blive så ren, som man følte den i barndommen. Julesorg er på den måde en 
form for vemod over, at tiden går og aldrig vender tilbage. 
Juleevangeliet er budskabet om, at juleglæden og julefreden er stærk nok til, at 
julesorgen kan slukkes: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være 
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”. 
Freden og glæden findes i det budskab; den fred og den glæde, vi ikke kan skænke os 
selv, men som kommer til os, uforskyldt.  
 

 
da byder vor Herre selv Guds fred 
til dem, den efterhige; 
da åbner sig himlens borgeled, 
da kommer ret Guds rige.  
              
                   -MLM 

 



GUDSTJENESTELISTE 

 
29 nov 10.00 1. s. i advent MLM  

6 dec 10.00 2. s. i advent MHL  

13 dec 14.00 3. s. i advent MLM I samarbejde m. Friskolen. Se omtale. 

18 dec 9.30  MLM Gudstj. for Børnehaven Solstrålen 

18 dec 10.20  MLM Gudstj. for Friskolen 

20 dec - 4. s. i advent ingen  

24 dec 15.00 Juleaften MLM  

25 dec 10.00 Juledag MLM  

26 dec - 2. juledag ingen  

27 dec - Julesøndag Ingen  

1 jan 16.00 Nytårsdag MLM Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
Godt Nytår med kransekage og et lille 
glas. 

3 jan - H3Konger ingen  

10 jan 10.00 1. s. e. H3K MLM  

17 jan 10.00 Si. s. e. H3K MLM  

24 jan - Septuagesima ingen  

31 jan 10.00 Seksagesima MLM  

7 feb 14.00 Fastelavn MLM Fastelavnsgudstjeneste. Se omtale.  

14 feb - 1. s. i fasten ingen  

21 feb 10.00 2. s. i fasten DT  

28 feb 8.30 3. s. i fasten MLM Morgensang og udflugt 

6 mar 10.00 Midfaste MLM  

13 mar 10.00 Mariæ Bebudelse MLM  

MLM = Maria Louise Møller. DT = Doris Tiedemann. MHL = Mary Holm Larsen. 
Evt. ændringer annonceres på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk. 
NB Ferie uge 7 samt  kursus 29/2-3/3. 
Doris Tiedemann er standby. 
 
 

AKTIVITETER 
 

To. 3/12 kl. 19.30: Julemøde i præstegården.*  

19/1 kl. 18.30: Filmaften i Forsamlingshuset.*  

25-26/1: Grundtvig-Løgstrup på Uni, Aarhus.*  

27/1 kl. 19.30: Foredrag i Forsamlingshuset.*  

28/2 kl. 8.30: Morgensang og Udflugt til Brandts Klædefabrik i Odense.*, **.  

En gang i foråret: Udflugt, der henvender sig til børnefamilierne.*, ** 

* Se omtale. ** Hold øje med hjemmesiden.  

http://www.balle-valgmenighed.dk/
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NYT fra BESTYRELSEN 

 

Vi har haft en god drøftelse af visioner for Balle 
Valgmenighed. Der er nedskrevet en række tiltag, 
som løbende sættes i gang.  
Vi er enige med Maria om, at det er de ”almindelige” 
gudstjenester, der skal være det centrale. 
Særgudstjenester er vi ikke med på. Vi bestræber os 
på at sammensætte et program for menigheden, 
som henvender sig til alle aldre, da fællesskabet er 
meget vigtigt. 
Udflugten, som plejer at ligge i foråret, deles i to 
således, at det i februar bliver en udflugt til Brandts 
Klædefabrik i Odense, hvor Anette Harboe Flensburg, 
som maler vores nye alterbillede, udstiller sine 
billeder ”Rum uden sted”. Vi får en guidet 
rundvisning på kunstmuseet, hvorefter vi spiser 
frokost, inden hjemturen, som foregår med bus. 
Senere på foråret bliver der en udflugt, der 
henvender sig til børnefamilierne. 
Vi arbejder i bestyrelsen med at forbedre 
belysningen i kirken. Vi har fået et tilbud, som vi 
arbejder videre ud fra. Det er vigtigt at finde den helt 
rette løsning, som kan belyse kirken, vel vidende, at 
det vil ændre kirkerummet. 
Vi ser meget frem til samarbejdet med Engelsholm 
Højskole. Det, at vi kan samarbejde om foredrags-
holdere, giver os flere muligheder, ligesom højskole-
eleverne kan bidrage med musik og sang i kirken.  
 

Julen nærmer sig, og vi ser frem til adventsgudstjene-
sterne med dobbelt barnedåb d. 1. søndag og med 
friskolebørnene d. 3. søndag. 
Rigtig glædelig jul og godt nytår.  

-Else Sandahl Pedersen 
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