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NYT FRA BESTYRELSEN 
 
En ny tid for Balle Valgmenighed har taget sin 
begyndelse. 
   Anders Kingo er blevet indsat som vores nye 
præst, nr. 13 i rækken af præster for Balle Valg-
menighed. Vi synes det blev en højtidelig og 
festlig dag. Flere præster deltog, og provst, 
Dorte Volck Paulsen, holdte en fin indsættel-
sestale.  
   Tak til alle, der hjalp til med det praktiske. 
Tak for de gode lagkager! 
   Vi glæder os til samarbejdet og tror på, at An-
ders med sin store teologiske viden vil udfor-
dre os og indføre os i filosoffen Søren Kirke-
gaards verden. Vi ved også, at Anders bliver en 
god præst at tale med, når livet er svært, og vi 
ved, at Anders vil introducere os for sin viden 
om græsk kultur, måske på en rejse. I det hele 
taget tror vi på, at vi har fået en god præst. 
Nu håber vi, at Anders vil finde sig til rette i 
præsteboligen og få en god hverdag her. 
   Der er brugt mange timer henover somme-
ren på at gøre præsteboligen klar. Tak til alle, 
der har hjulpet både ude og inde. 
   Når bladet udkommer, er det første hold kon-
firmeret. Vi ønsker alle konfirmander hjerteligt 
tillykke og håber, de får en festlig dag med fa-
milien. Det har været et vanskeligt år at gå til 
konfirmandforberedelse i, men Neel har ført 
konfirmanderne igennem med alternative ma-
terialer og via computeren, så de unge menne-
sker nu er klar til konfirmationen. 
   Efteråret nærmer sig, og vi forventer i år at 
kunne afvikle vores arrangementer uden re-
striktioner. Udflugten har vi aflyst, det er efter-
hånden svært at komme ind på museer om af-
tenen, og hvis vi alligevel vil det, bliver det med 
en klækkelig merbetaling. Vi arrangerer en 
dagstur til foråret.    
 

Fortsættes på bagsiden.     
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TAK TIL DORIS 
 

Balle Valgmenighed skylder 

Doris Tiedemann en stor tak 

for den indsats, hun har 

ydet for kirken siden Uffe 

Espelund Klausen rejste. 

   Doris meldte hurtigt ud, at 
hun gerne ville påtage sig 
opgaven som præst, indtil 
vi fik ansat en ny. Doris Tie-
demann og Mary Holm-Lar-
sen har en god kontakt med 
hinanden, og det blev så-
dan, at Mary blev Doris´ 
hjælpepræst. 
   Det er 19 år siden Doris 
første gang prædikede i 
Balle Valgmenighedskirke. 
Vi er taknemmelige for det 
store ansvar, hun har for, at vores kirke og menighed kan være trygge ved, at der er 
en præst, som står til rådighed. 
   Doris Tiedemann fyldte 80 år i sommer, og i den anledning var der kirkekaffe, hvor 
menigheden kunne lykønske hende og sige tak. 
   Nu har vi ansat en præst og Doris kan holde et velfortjent hvil. Måske vi får brug 
for hende som vikar, muligheden står åben. 
   Tak, Doris, for alt, hvad du har ydet for Balle Valgmenighed.                  -Bestyrelsen 

 
 

 

TAK TIL MARY 
 
 
 
 

Tak Mary Holm-Larsen, fordi du assisterede Doris. I har væ-
ret et godt makkerpar. Vi har nydt dine gode prædikener og 
dit smittende humør. 
   Det har også været dejligt, at du flyttede ind i præsteboli-
gen, så der kunne blive lidt liv der. 
   Du har kørt den lange vej mellem Liselund i Slagelse og 
Balle i hver uge, du er en sej kvinde, som vi holder meget af. 
   Tak, Mary, for alt, hvad du har ydet for Balle Valgmenig-
hed.         -Bestyrelsen 

 



DANNELSE og grisehandlerens Katrine 
 
Grisehandler Oluf Larsens kone Katrine er et 
dannet menneske. Skildringen af hende i MA-
TADOR (som nu atter kan genses på DR TV) er 
ét af de fineste eksempler i dansk litteratur 
og filmkunst på, hvad ægte dannelse egentlig 
er. 
 Katrines dannelse ligger lysår fra den fin-
kulturelle, lidt affekterede og til tider snob-
bede dannelse, hvormed dannelsesbegrebet 
ofte forbindes. Hendes dannelse har rod i 
ægthed, ordentlighed og oprindelighed – 
rundet som hun er af gammel, dansk, grundt-
vigsk bondekultur. 
 Bankdirektør Varnæs’ stuer befolkes af af-
fekterede fruentimmere, der ikke når Katri-
nes dannelse til sokkeholderne. I deres ind-
bildte dannelse mener disse sladrende kvin-
der sig højt hævet over den gemene pøbel, 
der efter deres mening ikke efterlever deres 
selvbestaltede småborgerlige moral. I de høj-
loftede, herskabelige stuer er der derfor gan-
ske lavt til loftet. 
 I Katrines lavloftede køkken er der der-
imod højt til loftet. Når alle andre er på afveje 
eller rådvilde eller fortvivlede, så træder Ka-
trine til. Hun ved, hvad der anstændigvis bør 
gøres. Og hun har modet til at gøre det, fordi 
hun kender sin pligt. Hendes dannelse lader 
hende træde i karakter. Hun ved, hvornår der 
skal ties, hvornår der skal tales; hvornår der 
skal spares, hvornår der skal spenderes. 
 Matador skabtes i årene 1978-81, mærke-
ligt nok i en tid, da ethvert begreb om dan-
nelse kastedes i grams. Historiens tavle skulle 
viskes ren, mente man. Historisk bevidsthed 
ansås for nytteløs og al tradition var en død-
vægt, der måtte kastes overbord. Vi er i vor  
tid kommet så meget videre. Kulturen er en 
byrde! Nyd det naturlige! Lad det førkultu-
relle blomstre! Ja, således lød oprørets  
 

 
ideologiske udsagn. At danne er at under-
trykke, hævdede man. Nu skulle individet 
sættes fri. 
 Den jordnære, virkelighedstro skildring af 
Katrine er en befriende modsigelse af denne 
luftige, historieløse ideologi. 
 Nu er fire årtier forløbet, og ideologien 
har vist sig i sin tomhed. Nu har man atter 
fået blik for dannelsens uhyre betydning, og 
gode kræfter har et stærkt ønske om at ville 
genskabe dannelsen og atter sætte fokus på 
den – i samfund og skole. 
 Det afgørende spørgsmål er imidlertid, 
om dannelsens tilbagekomst skal foretages i 
form af at udkaste nye teorier og tanker om 
dannelse, der er lige så ideologiske, luftige og 
virkelighedsfjerne som de teorier, der udka-
stedes i kølvandet på 68-oprøret, eller om 
man vil vedgå den historiske arv og indse, at 
vores selvforståelse og alt det, der har gjort 
os til dem, vi er, har rod i en over 3000-årig 
historie.  
 Lad os dog øse af den rige europæiske kul-
tur, som vi er rundet af. Hvorfor åndløst og 
historieløst sætte os til rette i luftige ideolo-
giers stuer? Hvorfor ikke træde ind i Katrines 
køkken og indtage den sunde, nærende kost, 
som dér serveres? 

 Katrines dannelse er rundet af kristen-
dommens jordnære tale om det at være men-
neske. For kristendommen befinder sig altid i 
den konkrete virkelighed og holder menne-
sket fast på netop den. Kristendom er det stik 
modsatte af ideologi. Den er virkelighed. 
 Og netop historien viser, hvor forfærde-
ligt det går til, når en ideologi presses ned 
over sagesløse, historiske individer. 
 Nej, den eneste farbare og sunde vej at gå 
er Katrines dannelse, hendes ægthed, hendes 
oprindelighed, hendes ordentlighed. 

-Anders Kingo 



ANDERS KINGOS INDSÆTTELSE 
 

 
 
 
  
 
 
 

Anders 
Kingo 

ankom 
stands-

mæssigt 
ti l Balle 

 
 

Søndag den 8. au-

gust kl. 16.00 var 

Balle Valgmenig-

hedskirke rammen 

om indsættelsen af 

vores nye præst An-

ders Kingo. 

  Kirken var fint pyn-

tet. Anders Kingo 

blev fulgt ind i kir-

ken af provsten og 7 

omegnspræster. 

Provst Dorte Volck 

Paulsen foretog selve indsættelsen med 

en personlig tale til Anders Kingo og op-

læsning af et brev (kollats) fra biskop-

pen. 

 

Derefter prædikede Anders Kingo og 

takkede for den varme velkomst, han 

havde modtaget i Balle. 

  Efter gudstje-

nesten var der 

spisning i For-

samlingshuset 

med kalkunfi-

let og lagkager.  

Der deltog ca. 

6o personer. 

Else Pedersen 

holdt en flot 

velkomsttale 

for Anders 

Kingo og hå-

bede på godt samarbejde. Derefter var 

der tale af Bredsten Menighedsråds for-

mand Bobby Vestergaard, Doris Tiede-

mann, Maria L. Odgaard Møller, Aase 

Ruskjær og Anders Kingo. 

  Stor tak til bestyrelsen og andre frivil-

lige for det store arbejde i forb. med val-

get af ny præst       -Astrid Bj. Christensen 

  



FILMAFTENER i kirkehuset 
onsdage 29. sept., 20. okt., 19. jan. kl. 19.00 

BLÅ HVID RØD 

Den polske instruktør Krzysztof Kieslowski (1941-1996) skabte over en periode på 

15 år en lang række forunderlige, stærke, oprivende og samtidig opbyggelige film, 

alle omhandlende den opgave, vi alle står over for: at skulle leve vort liv. Inden sin 

alt for tidlige død nåede han at afslutte trilogien BLÅ HVID RØD. 

Over tre aftener vil vi sammen se disse tre storslåede film. Jeg kommer som indled-

ning med et kort oplæg til aftenens film, hvorefter vi ser den. Efter en forfriskning 

samtaler vi om filmens indhold, og om, hvad en sådan film gør ved os. 

Af hensyn til den praktiske planlægning beder jeg venligst om tilmelding til mig, te-

lefonisk eller via mail.                                                                                                        -AK 

 

 

 

 

 

 

 

FORTÆLLEAFTEN d. 17. nov. Kl. 19 

”Herrnhuterne, Kierkegaard og Grundtvig” 

Kom og hør den medrivende og dramatiske fortælling om herrnhuterne, den milde 

pietistiske bevægelse, der stiftedes i 1720’erne og med lynets hast bredte sig ud over 

Nordeuropa, de danske Vestindiske Øer og Grønland og grundlagde Christiansfeld. 

Og hør om to danske åndskæmpers forhold til denne dybt fascinerende bevægelse. 

Af hensyn til den praktiske planlægning beder jeg venligst om tilmelding til mig, te-

lefonisk eller via mail.                                                                                                        -AK 

 

 

 

 

NY BOG 

Søren Kierkegaard og herrnhuterne. Om teologi og forkyndelse i en moderne tid. – 

Sådan lyder titlen på min seneste bog, der udkom i juni måned i år.  

I bogen udfoldes fortællingen om herrnhuterne og om Søren Kierkegaards liv og 

værk. Og det hidtil uafklarede spørgsmål stilles og besvares: Hvorledes var Kierke-

gaard, der havde haft sin opvækst i et herrnhutisk hjem, påvirket af herrnhutis-

men? Tilsluttede han sig, eller tog han afstand? 

Bogen kan erhverves hos Forlaget Eksistensen.                                                           -AK 

 

 

 

SIDEN SIDST 
Bisat den 17.06.21: Bodil Johanne Højgaard (Budde) (06.04.36 – 09.06.21). 



LÆSEKREDS - 5. okt. kl. 19.00 _ 
 
 
 

”Læseren i Morgentoget” af Jean-Paul Didierlaurent. 
Guylain læser hver morgen højt fra bøger i morgentoget på vej til ar-
bejde. En dag får han fat på en ung kvindes dagbog og en stor historie 
udspiller sig. Vores hjælper i læsekredsen, Joan Pape Rasmussen, har 
anbefalet bogen, som kan hentes hos Astrid, Mølletoften 5c, i uge 36 
(fra 6. sept.). Alle er velkomne. 

 

AFSTEMNINGSFEST  
 

 
 

Balle Forsamlingshus d. 23. nov. kl. 16.00 
 

Forfatter LINDA LARSEN fortæller ud fra sine to bøger ”Men 
sko må jeg have” om sønderjydernes kamp for at blive for-
enet med Danmark - om vandrelærerinden Gubi, der går fra 
gård til gård i Nordslesvig for at undervise børnene i dansk, 
da de er tvunget til at gå i tysk skole, og om ”Marie og Jens”, 
redaktørparret for Flensborg Avis og om den svære kamp for 
at fastholde danske stemmer i Sydslesvig. 
Entré: 80 kr. incl. kaffe. Tilmelding senest d. 16. nov. til Kir-
sten Rykind-Eriksen, tlf. 4026 5489, mail: rykind@bbsyd.dk.  

Medarrangører: Balle forsamlingshus, Grænseforeningen, Historisk samfund for Sydøstjylland og Fol-

keuniversitetet Vejle. 
 

 

 

Årsmødet 2021 
 

 

Afholdes den 25. og 26. september 2021 i Rødding og Bovlund.  

Se folder i kirken. 

 
 

 

FOLKEFESTEN  
                       

                                                                                                                                                           Grænser og national identitet 
                              - før, nu og i fremtiden – 

 

                FOLKEFESTEN i Jelling finder sted d. 17-18. sept. 
Alle er velkomne, ingen entré. 

www.oplev.vejle.dk/folkefest og arrangørernes hjemmesider. 
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GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER  
 

5 sep 10.00 14. s. e. trinitatis AK Højmesse 

12 sep 10.00 15. s. e. trinitatis AK Højmesse 

19 sep 10.00 16. s. e. trinitatis AK/NC Konfirmation 

25-26 sep    Årsmøde. Se folder i kirken vedr. tilmelding 

26 sep - 17. s. e. trinitatis ingen  

29 sep 19.00   Filmaften i kirkehuset (AK). Tilmelding 

3 okt 10.00 18. s. e. trinitatis AK Høstgudstjeneste 

5 okt 19.00   Læsekreds i kirkehuset  

10 okt 10.00 19. s. e. trinitatis AK Højmesse 

17 okt 10.00 20. s. e. trinitatis AK Højmesse 

20 okt 19.00   Filmaften i kirkehuset (AK). Tilmelding 

24 okt 19.00 21. s. e. trinitatis AK Aftengudstjeneste, kaffe og fortælling (AK) 

31 okt - 22. s. e. trinitatis ingen  

7 nov 10.00 Alle helgen AK Højmesse 

14 nov 10.00 24. s. e. trinitatis AK Højmesse 

17  nov 19.00   Fortælleaften i forsamlingshuset (AK).  

21 nov - Si. sø. i kirkeåret ingen  

23 nov 16.00     Afstemningsfest. Tilmelding d. 16/11 

28 nov 10.00 1. s. i advent AK Højmesse 

5 dec 19.00 2. s. i advent AK Aftengudstjeneste 

19 jan 19.00   Filmaften i kirkehuset (AK). Tilmelding 

AK = Anders Kingo. NC = Neel Christiansen 
Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.  

 
Fortsat fra side 2.         

Læsekredsen kommer i gang igen. Det er altid en god aften, når vi sidder og taler om den bog, vi 

alle har læst. Joan Pape Rasmussen fører os igennem bogen på sin dygtige facon. Der serveres 

kaffe og portvin. Brød til kaffen har vi selv med. 

   Der bliver også en aftengudstjeneste, hvor vi efterfølgende går i Kirkehuset og drikker kaffe og 
hører Anders Kingo fortælle. 
    Høstgudstjenesten nærmer sig, en festlig gudstjeneste, hvor kirken er pyntet med blomster 
allevegne. 
   Anne Kirstine Iversen blev ved den udskudte generalforsamling i juni valgt ind i bestyrelsen 
igen. Velkommen til Anne Kirstine. Vi ved, hun er god at have med. 
   Vi er så heldige, at Karin Jürgensen gerne vil fortsætte med at redigere kirkebladet. Hun vil 
sammen med Anders Kingo have det overordnede ansvar for bladet fremover. Vi har besluttet, 
at bladet udkommer 3 gange årligt. Næste blad kommer til jul.   
God sensommer!              -Else Sandahl Pedersen  
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