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Ønsker du besøg af præsten? Du er velkom-
men til at ringe eller skrive/maile for at træffe 
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BESTYRELSEN  
Else Sandahl Pedersen, formand  
Sejrshaven 14, 7321 Gadbjerg. Tlf. 6154 7124  
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Kirsten Svane Jensen, sekretær 
Storedalsvej 19, 7182 Bredsten. Tlf. 2757 7474 
kirsten.svane.ksj@gmail.com  

 

Astrid Bjerggaard Christensen 
Mølletoften 5c, 7182 Bredsten  
Tlf. 7588 1313 / 2917 9313. abjc@privat.dk  

 

Hanne Flarup Christensen 
Ansvarlig for hjemmesiden  
Engen 11, 7182 Bredsten. Tlf. 4072 3801   
flarup.hanne@gmail.com  

 

Anne Kirstine Vestergaard Iversen 
Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten 
Tlf. 2613 5352. aiv@bil.dk 
 

ORGANIST  
Carsten Bo. Tlf. 4018 1009 
carstenbo@carstenbo.dk 
 

GRAVER  
Henrik Fogh Jensen  
Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten  
Tlf. 5043 0747, hen-j@hotmail.com   

NYT FRA BESTYRELSEN 
 
 
 

Vores nye præst Anders Kingo er trådt i ar-
bejdstøjet. Han har allerede afholdt flere 
gudstjenester, alle med en prædiken som rø-
rer os. 
I søndags var der Alle helgen gudstjeneste, 
med en prædiken, der både var til trøst og 
håb. Mange af de efterladte gik fra kirken 
med en taknemmelighed og glæde over at 
være med til at mindes deres efterladte i 
Balle Valgmenighed med Anders Kingos trø-
stende ord. 
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at vo-
res nye præst byder ind med filmaftner, fore-
drag m.m. Vi kan mærke, Anders Kingo har 
meget på hjertet, som han ønsker at bringe 
videre. Det kommer os til gode i Balle, så det 
kan vi kun sige tak for. 
Vi sætter stor pris på samarbejdet med An-
ders. 
Der kommer mange til gudstjenesterne, også 
folk vi ikke kender, og alle er så hjerteligt vel-
komne. 
Vi nærmer os adventstiden og julen. Vi har en 
aftale med vores dygtige organist Carsten Bo 
om at spille til fællessang i kirken den 8. dec. 
Her får vi mulighed for at synge kendte og 
mindre kendte julesange og -salmer. 
Efter nytårsgudstjenesten åbner Anders 
Kingo dørene til præsteboligen, hvor vi nyder 
et glas mousserende vin med Anne Kirstines 
kransekage til. 
Vi ønsker alle i Balle Valgmenighed en glæde-
lig jul, samt et godt nytår. 

-Else Sandahl Pedersen 

 
 
 

 

SIDEN SIDST 

Begravet d. 31.08.21: 
Kirsten Sandvej Johnsen (05.02.26-24.08.21) 

 

Begravet d. 28.10.21: 
Andreas Munk (10.02.57-19.10.21) 

 

Døbt d. 15.08.21: Elvinn Dehn Beck 
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HVAD ER EN PRÆDIKEN?   
 

 

 

Vi kan først slå fast, hvad en prædiken 
ikke er. Den er ikke et foredrag, en for-
tælling, en novelle, en roman, et essay, 
et debatindlæg, en artikel. Men hvad er 
den så? 
 Ordet prædiken er afledt af det la-
tinske prædicare, der betyder at udsige 
eller kundgøre. Det blev på et tidligt 
tidspunkt i kristendommens historie 
den tekniske betegnelse for præstens 
mundtlige udlægning og fortolkning af 
et udvalgt stykke af Det Nye Testa-
mente.  
 En prædiken er således på en måde 
det personlige indslag i gudstjenesten. 
Alle de andre led i gudstjenesten er på 
forhånd givne: de bønner og tekster fra 
Bibelen, der skal læses, de ritualer, der 
skal bruges (f.eks. dåb og nadver), og de 
salmer, der skal synges, skønt disse væl-
ges af præsten til hver gudstjeneste. 
 Prædikenen som gudstjenestens 
personlige moment har dog tillige en 
anden og dybere betydning. En prædi-
ken er nemlig også i den forstand per-
sonlig, at den kun er lykkedes, hvis præ-
sten som menneske og som barn af sin 
tid har læst dagens tekst ind i sin egen 
virkelighed og sit eget liv. Kun det, der 
har »ramt« præsten, kan »ramme« til-
høreren. 
 Samtidig er en prædiken aldeles al-
mengyldig og angår enhver. Den er 
netop ikke præstens personlige beken-
delser. Den må aldrig blive privat! Men 
modsat: kun hvis den angår præsten 
personligt, kan den angå alle. Præsten 
står altid forrest som tilhører til sin egen 

prædiken. Formanes der i en prædiken, 
er præsten den første til at høre forma-
ningen. Bliver tilhøreren sat under til-
tale eller dom, er præsten den første 
blandt de tiltalte og dømte. 
 Så en sandt evangelisk prædiken 
ligger altså milevidt fra enhver doceren, 
enhver bedreviden, ethvert rethaveri.  
 En prædiken er Guds tale til først 
præst, siden menighed. En prædiken er 
netop ikke nogle interessante overvejel-
ser, som præsten deler med menighe-
den. I en ægte prædiken har præsten 
stillet sig til rådighed for Gud: han har 
sat sig selv til side for at lade Gud omme 
til orde.                      forts. 

 

JOHANNES CHRYSOSTOMOS (347-407), 
kirkefader og patriark i Konstantinopel. 
Til venstre i billedet står der på græsk 
’den hellige’. Han blev nemlig efter sin 
død helgenkåret. 
Han fik ry som af alle tiders største for-
kyndere og fik derfor tilnavnet Chrysosto-
mos, der betyder ’guld i mund’, altså vel-
talenhed. 



Sådan er den ideelle prædiken. At den 
ikke altid lykkes, må præsten tage på sin 
kappe. Som alt andet menneskeværk 
kan naturligvis også en prædiken falde 
mindre heldigt ud. 
 Ligesom vandet er fiskens rette 
element, er gudstjenesten prædike-
nens. Vandet er fiskens livsbetingelse. 
Dér kan den leve, ånde, spise, forplante 
sig, ja, være »som en fisk i vandet«, som 
vi siger. 
 Tager man fisken ud af sit element, 
dør den. På landjorden kan den hverken 
leve, ånde, spise, forplante sig. Den kan 
dissekeres. Den kan iagttages og stude-
res. Den kan tilberedes til et måltid. 
Men den er og bliver død. 

 På samme måde er gudstjenesten 
prædikenens livsbetingelse. Dér kan 
den leve, ånde, tage næring til sig af 
gudstjenestens andre elementer (tek-
ster, bønner, salmer) og måske sætte 
frugt hos den, der lytter til den. 
 Tager man prædikenen ud af sit 
element, dør den. Den kan dissekeres, 
iagttages, studeres. Og den kan indta-
ges som åndelig føde, der måske kan 
give læseren næring. Men noget går 
tabt. Et oprindeligt liv går der død i, når 
en prædiken tages ud af sit rette ele-
ment og ligger – som fisken på landjor-
den – og spræller i læserens hænder. 
 På den anden side: en vel tilberedt 
fisk smager nu også godt! 
                                                                -AK 

  

 

 

 

  

 

LÆSEKREDS i kirkehuset   
tirsdag d. 1/2 kl. 19.00     

 

 
”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard.  

Vinder af De Gyldne Laurbær 2020 

 
 
 

En humoristisk bog om en ung kvinde, der (modvil-
ligt) involveres i højskolelivet i Vestjylland, hvor hen-
des bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at 
skabe nye relationer. 

 
 
 
 

Bogen kan hentes hos Astrid, Mølletoften 5c, i uge 51 
(fra 22. dec.) 

 
 
 
 

På mødet snakker vi om bogen, og der serveres kaffe 
og portvin. Medbring selv brød til kaffen. 

 
 
 
 

Alle er velkomne 
 

 
 

 

 

 

  



 

 

AT MALE TROSBEKENDELSE 
 

 

Trosbekendelsen har en helt særlig status og betydning i enhver 

grundtvigsk menighed. Den er selve fundament for et kristenmenneske, skriver 
Grundtvig 1825 i Kirkens Genmæle. Ja, trosbekendelsen er mere fundamental end 
Bibelen, fortsætter han. Det er nemlig trosbekendelsens ord, et menneske døbes på, 
ikke Bibelens. Derfor læses den ikke fra alteret, men forkyndes fra prædikestolen. 
 

N.F.S. Grundtvig 

Og derfor er det også vigtigt at undervise 
konfirmanderne i betydningen af trosbe-
kendelsen. Dog er mange af sætningerne 
temmelig abstrakte for de fleste 14-årige. 
Hvordan brydes så isen til en forståelse? Det 
kan ske ved, at konfirmanderne udfordres 
til at male de enkelte sætninger. Derved be-
væger man sig jo fra det abstrakte til det 
meget konkrete.  

 
 

Kan det nu lade sig gøre? Ja, det har det fak-
tisk kunnet i langt over 10 år i et samarbejde 
med billedkunstner Vibeke Fonnesberg fra 
Sønderborg. Efter præstens grundige gen-
nemgang af sætningerne dukker billed-
kunstneren op, og sammen hjælper de hin-
anden med at inspirere konfirmanderne til 
ved hjælp af et maleri at omsætte det ab-
strakte til et forståeligt maleri. 

 
 

Bestyrelsen har netop besluttet, at det skal også prøves her i Balle Valgmenighed. Og 

det gør vi i begyndelsen af det nye år.               -AK 

 

 

 

GENERALFORSAMLING i kirkehuset  
d. 22. marts kl. 19.00 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

 

STIFTELSESFEST  
d. 26. april kl. 19.00 

 

I kirken med efterfølgende samvær i kirkehuset med Maria og Hans Henrik.  
 



FILMAFTEN i kirkehuset 

onsdag d. 19/1 og 24/2 kl. 19.00  
 

 

 

 

 

Filmaftenen den 20/10 med 
Kryzysztof Kieslowski’s 2. film 
HVID (fra trilogien BLÅ-HVID-
RØD) måtte desværre aflyses. 
Datoerne for de to sidste film, 
HVID og RØD, lægges nu 19/1 
og 24/2.  

 

 

Deltagerbetaling 50 kr.  

for film og forfriskning. 

 

 

 

 

GESTAPOS FANGELEJRE I DANMARK 
Foredrag d. 30. marts kl.  19.00 

 
 
 
 

Indespærring af politiske modstandere og racemæssigt "mindreværdige" var et ken-
detegn for Nazityskland. Både i selve Riget og i det tyskbesatte Europa fandtes der 
en lang række lejre til formålet. I det besatte Danmark var Horserødlejren i Nord-
sjælland og den noget større Frøslevlejr i Sønderjylland de lokale udtryk for dette 
fænomen. Den specielle tyske besættelsespolitik prægede på afgørende vis forhol-
dene i de to lejre, som kun kan beskrives som lempelige i forhold til de øvrige tysk-
besatte lande. Danmark var på alle måder et særtilfælde, og de to lejre, hvor Horse-
rød nærmest var en prolog til Frøslev, var selve spejlbilledet heraf. 
Med baggrund i sin nye bog 'Gestapos fangelejre i Danmark' fortæller tidligere mu-
seumschef, historiker dr. phil. Henrik Skov Kristensen om det tyske sikkerhedspoli-
tis to fangelejre i Danmark. 
Arr. i samarbejde med Bredsten Menighedsråd.  
 
 
 
 
 

FÆLLESSANG 
 

Onsdag d. 8. dec. kl. 16.30-17.30 synger vi advents- og julesange i kirken.  

Carsten Bo sidder ved klaveret og spiller til en række kendte og mindre 

kendte advents- og julesange og -salmer.  

Carsten Bo underholder også selv med et par numre.  

Alle er velkomne.    

Fri entré.                                              -Bestyrelsen. 
 
 

 

 



K U L T U R R E J S E 
Tilblivelsen af den europæiske kultur 

 
 

HELLAS 2022  
Hellas er grækernes tusindårige betegnelse for det, vi kalder Grækenland. 
Fra onsdag den 24. august til søndag den 4. september  
Tolv dage i vor kulturs vugge  
Rejseleder og arrangør Anders Kingo  
i samarbejde med EUROLAND TRAVEL, Athen 
 

 

Deltag i en uforglemmelig rejse til vor kul-
turs vugge, hvor vi følger og forfølger de to 
stærke kulturer – den græske og den jø-
disk-kristne – der i et samspil har skabt den 
europæiske kultur.  
 
 

Som optakt til turen afholder jeg en studie-
kreds, hvor jeg gennemgår den græske my-
tologi og historie og nogle hovedretninger 
inden for kunst, litteratur og filosofi. Også 
Paulus’ rejser til Filippi, Thessaloniki, Veria 
(Berøa), Korinth og Athen skildres.  

 
 

Desuden foretager jeg en detaljeret gen-
nemgang af turen.  

 

Pris: søges holdt under 16.000 kr. og inkluderer: Fly Kastrup/Billund-Thessaloniki og 
Athen-Kastrup/Billund. Bus, guidning og rejseleder. Samtlige entréer. Overnatning 
på ét 5-stjernet og seks 4-stjernede hoteller inkl. morgenmad og aftensmad. Der 
overnattes på dobbeltværelser. Tillæg for enkeltværelse knapt 3.000 kr.  
Depositum: kr. 5.000 ved tilmelding. Restbeløbet senest otte uger før afrejse.  
 
 

Indbetaling: Nordea, reg.nr. 2720, konto 4255 616 949.  
Prisen inkluderer ikke: Drikkevarer, rejseforsikring, afbestillingsforsikring.  
Ekstra: mine græske venner og jeg arbejder ihærdigt på at få indlagt i programmet: 
et klassisk græsk drama i et antikt amfiteater og vinsmagning på en vingård (mod 
ekstrabetaling).  

 
 

Tilmelding: Anders Kingo, Ballevej 41, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 10 50,  
e-mail anderskingo@gmail.com. 
 
 

Program: Se detaljeret program for Hellas 2020 på min hjemmeside anderskingo.dk.  

Program for Hellas 2022 foreligger i begyndelse af februar med de nøjagtige priser. 
-AK 
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  GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER  

 

 

27 nov 10.00 1. s. i advent AK Gudstjeneste 

5 dec 19.00 2. s. i advent AK Aftengudstjeneste 

8 dec 16.30   Julesang i kirken med Carsten Bo  

12 dec - 3. s. i advent -  

19 dec 10.00 4. s. i advent AK Gudstjeneste 

24 dec 15.00 Juleaftensdag AK Gudstjeneste 

25 dec 10.00 Juledag AK Gudstjeneste 

26 dec - 2. juledag -  

1 jan 15.00 Nytårsdag  Samvær i præsteboligen efter gudstjenesten. 

2 jan - H3Kongers sø. -  

9 jan 10.00 1. s. e. H3K AK Gudstjeneste 

16 jan - 2. s. e. H3K -  

19 jan 19.00  AK 2. filmaften (filmen HVID). Tilmelding til AK. 

23 jan 10.00 3. s. e. H3K AK Gudstjeneste 

30 jan 10.00 4. s. e. H3K AK Gudstjeneste 

1 feb 19.00   Læsekreds i kirkehuset. ”Meter i sekundet”. 

6 feb - Si. s. e. H3K -  

13 feb 10.00 Septuagesima AK Gudstjeneste 

20 feb - Seksagesima -  

24  feb 19.00  AK 3. filmaften (filmen RØD).  

27 feb 10.00 Fastelavn AK Gudstjeneste 

6 mar 10.00 1. s. i fasten AK Gudstjeneste 

13 mar - 2. s. i fasten -  

20 mar 10.00 3. s. i fasten AK Gudstjeneste 

22 mar 19.00   Generalforsamling 

27 mar 10.00 Midfaste AK Gudstjeneste 

30 mar 19.00   Foredrag om Gestapos fangelejre i Danmark 

3 apr - Mariæ Bebud. -  

10 apr 10.00 Palmesøndag AK Gudstjeneste 

14  apr  19.00 Skærtorsdag AK Aftengudstjeneste 

15 apr 10.00 Langfredag AK Gudstjeneste 

17 apr 10.00 Påskedag AK Gudstjeneste 

18 apr - 2. påskedag -  

24 apr - 1. s. e. påske -  

 26 apr 19.00   I kirken med samvær i kirkehuset efterfølgende 

AK = An ders Kingo. Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk.  
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