Bredballe Kirke
Nr. 2 · Marts – Maj 2020

Kirke og Sogn

H vo r h e nve n d e r m a n si g?

K i r ke l i g ve j v is e r

Fødsel og faderskab:

Kirkekontor:

Hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen, til kirkekontoret senest
14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen medbringes. Ønsker ugifte
forældre fælles forældremyndighed skal der indgives en omsorgs- og
ansvarserklæring via www.borger.dk, senest 14 dage efter fødslen.

Kirkebakken 46, tlf. 75 81 40 92.
E-mail: Bredballe.sogn@km.dk

Dåb og navngivning:

Kontorets åbningstid:
Mandag – fredag kl. 9.30-13.00.
Torsdag tillige kl. 14.30-16.00.

Ved dåb skal man henvende sig på kirkekontoret.
Navngivning uden dåb kan indberettes på www.borger.dk

Administrationschef Lene W. Beck, lwb@km.dk.
Kordegn Vibeke Sejr, vst@km.dk

Vielser:

Præster:

Til kirkekontoret.
Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret, via www.borger.dk.

Sognepræst Birgith Vestergaard.

Begravelser:

Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 11.00-12.00
Fridag mandag.

Nærmeste pårørende sender selv eller gennem bedemand/kirkekontor en
anmodning via www.borger.dk
Endvidere til kirkegården vedr. gravsted.

Navneændring:
Ansøgning om navneændring indgives på www.borger.dk. Gebyret er
på kr. 500,-, dog gratis i forbindelse med vielse.
Det er altid muligt at henvende sig på kirkekontoret for at få hjælp.

Kirke og Sogn:

Kystager 20, tlf. 75 81 48 70

E-mail: bive@km.dk
Sognepræst Henrik Johannessen.
Mølgårdsvej 38, tlf. 75 71 27 20 / 21 14 70 76.
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-13.00.
Fridag mandag.
E-mail: hejo@km.dk

Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg:
Karen J. Klint og Henrik Johannessen (ansvarshavende).
Stof til kirkeblad nr. 3 juni - september 2020, sendes til Vibeke Sejr,
e-mail: vst@km.dk senest den 3. april 2020

Kirke- og kulturmedarbejder:

Bredballe Lokalhistoriske Forening:

Graver Rasmus Christensen, tlf. 21 77 78 27.

Formand: Preben Sørensen, Smedevangen 21, tlf. 75 81 59 56.
e-mail: chinor@mail.dk, www.Bredballelokalhistoriskeforening.dk

Kirkebil:
Husk at du har mulighed for at tilkalde kirkebilen, hvis du ikke selv kan
komme til kirken.
Ordningen gælder for alle højtider samt én gang om måneden ved
øvrige gudstjenester. Du skal blot ringe på tlf. 70 20 12 22.
Det koster stadigvæk kun kr. 10,-.

Lisette Andersen, tlf. 20 33 87 92. E-mail: lihan@km.dk.

Kirkegården:
Kan træffes i arbejdstiden mandag – torsdag kl. 7.00-14.45.
Fredag til kl. 13.00.
E-mail: kirkegaard@bredballekirke.dk

Kirketjener:
Gitte Jensen og Kris Jennings, tlf. 20 33 89 63.
E-mail: kirketjener@bredballekirke.dk

Organist:
Kim Skov, tlf. 24 81 78 10. E-mail: organist@bredballekirke.dk.

Menighedsrådets formand:
Kurt Holm Hansen, Kornager 41, 7120 Vejle Ø, tlf. 51 51 68 84.
E-mail: hh@holmhansen.dk
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Kirke til tiden
På vores hjemmeside skriver vi, at vi vil være
en levende kirke. Vi er en del af en tradition,
der går mere end 1000 år tilbage i tiden. Ved
vores gudstjenester hører vi ord, der er 2000
år gamle. Men vi er også kirke i tiden. Kirken
er et sted, hvor noget gammelt møder nutiden
og bliver forstået på nutidens betingelser. Vi
prøver at spejle os i det, vi hører, og overvejer,
hvad troen på Gud kan betyde for mennesker
i dag. Tradition er ikke noget gammelt og støvet. Tradition er noget, som vi er en levende
del af. Det betyder at tage i mod noget, der er
overleveret og gøre det til sit eget.
Ved årets begyndelse er der lavet aftale om
ca. tredive vielser i løbet af 2020 i kirken. Det
bliver store fester med mange gæster i kirken.
Eller det bliver små fester med et brudepar
og to eller tre vidner. Vi kommer til at holde
mere end 100 gudstjenester. De spænder fra
søndagens højmesser med en gammel og
velkendt liturgi til nye gudstjenesteformer og
Stjernestunder for de yngste. Der skal døbes
mellem firs og hundrede børn. Vi kommer til at
danne ramme om 50 begravelser.

Vi er kirke til tiden ved alle gudstjenester og
kirkelige handlinger. Vi har fået overleveret
noget, der skal gives videre på en ny måde.
En tro på Guds kærlighed og nåde. Et håb om
et evigt fællesskab med Gud. En tro på at vi
aldrig står alene med vores liv. Vi bruger andre ord og andre virkemidler, end man gjorde
engang. Men meningen er den samme. Vi er
Guds mennesker, og vi må spørge os selv om,
hvad det betyder for den måde, vi lever vores
liv på i dag.

Af Henrik Johannessen

I Sognegården er der aktiviteter for børn og
unge alle ugens dage. Hver onsdag formiddag er der café. Der bliver arrangeret foredrag om aktuelle emner. Her i foråret skal vi
bl.a. høre om udfordringer ved at være forældre og ved at leve i et parforhold. Vi skal høre
om Løgstrups skoletanker og etik. Vi har et aktivitetsudvalg, som hele tiden er på udkig efter
ideer til temaer, vi kan tage op. Sig endelig til,
hvis du har en god idé.
I kirken smelter tid og evighed sammen. Vi har
en levende Gud, som stadig er på færde i verden. Derfor er vi kirke til tiden.
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Kirke- og kulturmedarbejder
Minikonfirmand afslutning

MobilePay nr. står i lokalet.

Tirsdag den 31. marts holder vi afslutning for forårets minikonfirmander.
Vi håber, at der er rigtig mange, som har lyst til at komme og
gøre dagen festlig.

Tilmelding foregår via et link på hjemmesiden eller facebook.
Følg os på facebook – Babysalmesang bredballe kirke mandag.

Vi starter i kirken kl. 17.
Bagefter er der aftensmad i
Sognegården.
Arrangementet slutter kl. 19.
Vi er simpelthen så heldige
endnu engang, at Hans
Jørn Østerby og Jack har
tid til at kigge forbi. Denne gang kommer det til at
handle om påsken.
Med sjov og spas, sang og
musik er der grin til alle.
Med sjov og spas, sang og musik er der grin til alle.
Ta’ familie og venner i hånden.
Vi ses.

Babysalmesang
Hver mandag mødes vi fra kl. 10-12.
Vi synger, leger, hygger, danser og spiser.
Der er lidt for alle sanser, når vi slår dørene op for babysalmesang.
Det koster 20,- pr. gang, man
bestemmer selv, om man vil
betale for flere gange på en
gang eller pr. gang.
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Musikalsk legestue
I Bredballe har vi en musikalsk legestue.
Fredage kl. 9.30-12.00
Legestuen er for alle med børn i alderen 0-4 år.
Det har vi fordi vi kan lide
at samles om noget der giver livet mening og værdi,
for store og små. Musikken
er et super godt redskab til
børns udvikling, for når vi
synger for og med barnet,
formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed.
Den musikalske legestue er et sted hvor vi som kirke, kan være
samlingssted for nye relationer for både børn og voksne, ligesom vi skaber rammerne til at forældre og børn kan finde
tid til det nærvær, som mange forældre sukker efter i en travl
hverdag.
Vi ønsker med legestuen at gøre kirken til jeres kirke, så det
ikke kun er et sted man kommer forbi – men også af og til kommer ind og er med.
Alle er velkomne – ingen tilmelding, blot mød op og vær med!
Følg os på facebook – Legestue Bredballe kirke fredag.

Fastelavnsgudstjeneste
Tusind tak til alle jer som kom og gjorde dagen rigtig festlig.
Mon ikke der har sneget sig et billede eller to af den festlige

dag på vores hjemmeside
og vores facebook side –
Det’ for ALLE – i Bredballe
kirke.

HVOR BLEV GAVEN AF!!!

Børneklub

Det har I ikke fået denne gang, og det er ikke fordi, I er glemt,
eller at vi pludselig ikke værdsætter jer.

Det er for de børn som går i 3. – 4. eller 5. klasse.
Det starter op onsdag den 15. april og fortsætter til og med
onsdag den 17. juni.
Børneklubben har åben fra kl. 13.30 til 15.30.
Det koster 100,- at deltage
i klubben.
Beløbet overføres til kirkens
MobilePay nr. hvorpå man
skriver: Børneklub barnets
navn.
Børnene skal selv finde hen
til kirken, og de skal selv finde hjem igen.
Børnene cykler eller går bare direkte fra skole til kirken. Skulle
der være nogen, som kommer før tiden, kan de hjælpe med
at gøre klar.
Der vil være en lille eftermiddagsbid – et eller andet med saft
til.
Børneklubben er en kreativ klub, hvor vi laver en masse forskellige ting i løbet af foråret.
Så kan du lide sidde og tegne, male, lime, klippe eller klistre,
så er det her helt sikkert noget for dig.

… Sidder du måske og tænker.
I Bredballe kirke er det nemlig sådan, at man som frivillig plejer
at få en julegave, som tak for indsatsen.

I stedet for en gave vil vi hylde jer alle sammen med en fest
her i Sognegården.
En fest, hvor vi har tid til at gå rundt og se jer i øjnene, stoppe
op og snakke med jer og lære jer bedre at kende, og sige tak
for det stykke arbejde, I lægger her i kirken.
Det håber vi på er med til at skabe mere fællesskab, også på
tværs af de aktiviteter, I ellers er med til at løfte.
Alt er ikke på plads endnu, derfor må I holde spændingen ud
lidt endnu, om hvornår det løber af stablen, og hvad der kommer til at ske.
Vi vil blot sige, at I mange skønne frivillige ikke er glemt, men
gemt til lidt senere på året.
Tusind tak for jeres indsats i 2019, må vi få rigtig mange flere
dejlige timer sammen i 2020.
Kærlig hilsen Lisette

Tilmelding sker via hjemmesiden via linket til børneklubben eller
via vores facebook side – Det’ er for ALLE – i Bredballe kirke.

Alle børneaktiviteter er lukket i skolernes sommerferie

5

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård
Marts

Aktiviteter

Aktiviteter

21 19.00 Sogneaften
22 10.00 Sang og Samværd

1 16.00 Gospelgudstjeneste

27 10.00 Mandagscafé for kvinder

4 10.00 Sang og Samværd

28 17.00 Stjernestund

5 19.00 Litteraturkreds

29 10.00 Sang og Samværd

5 19.00 Musikgudstjeneste
7 10.00 Lørdagsgudstjeneste
8 10.00 Sogneindsamling

Maj
5 10.00 Sang og Samværd

11 10.00 Sang og Samværd

12 19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

15 16.00 Koncert

13 10.00 Sang og Samværd

17 17.00 Fyraftensgudstjeneste
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18 10.00 Sang og Samværd

17 16.00 Koncert

21 10.00 Lørdagsgudstjeneste

19 19.00 Sogneaften

22 10.00 Kirkefrokost efter gudstjenesten

20 10.00 Sang og Samværd

24 19.00 Sogneaften

26 17.00 Stjernestund

25 10.00 Sang og Samværd

27 10.00 Sang og Samværd

26 18.30 Menighedsrådsmøde

27 17.00 Menighedsrådsmøde

9.00 Sogneudflugt

30 10.00 Mandagscafé for kvinder
31 17.00 Minikonfirmandafslutning

Kirken er åben alle dage kl. 9.0020.00

April

Alle er velkomne til at gå ind,
nyde stilheden, tænde et lys og
mærke rummet.

1 10.00 Sang og Samværd
2 19.00 Litteraturkreds
8 10.00 Sang og Samværd
9 17.30 Skærtorsdagsspisning og gudstjeneste
15 10.00 Sang og Samværd
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

KFUM-Spejderne

Bredballe Kirkes Pigekor

Mikkel Thorsen.
Tlf. 40 81 60 40

For piger 12-25 år. Mødested Sognegården.

Se mere information på:
www.bredballe-gruppesite.dk.

Bredballe Gospel Choir
Kontakt: Tine Tegewaldt
Tlf. 20 71 19 00, e-mail: t.tegewaldt@gmail.com.
Se mere information på: www.bredballegospel.dk.

Musikalsk legestue
For børn 0 - 3 år. Mødested: Sognegården.
Fredag kl. 9.30 -11.30.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 20 33 87 92.

Babysalmesang
For babyer 2-9 måneder. Mødested: Kirken.
Mandage kl. 10.00. Tilmelding nødvendig.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 20 33 87 92.

Bredballe Kirkes Børnekor

Onsdag fra kl. 16.00-17.30. Der kræves optagelsesprøve.
Henvendelse til organist Kim Skov.
E-mail: organist@bredballekirke.dk
Gudstjenester på

Plejecenter Bakkeager
Du behøver ikke at bo på Bakkeager for at deltage, alle er
velkomne.
Tirsdag den 3. marts kl. 10.30
Tirsdag den 7. april kl. 10.30
Tirsdag den 5. maj kl. 10.30

Litteraturkreds
Vi mødes en gang om måneden og samtaler om månedens
udvalgte roman, som Vejle Bibliotek har skaffet hjem og udlånt
et eksemplar af til os alle.
Kontakt:
Bente Donslund Steen		
Nette Kaae Stimpel		
Birgit Johansen		

tlf. 20 67 21 20
tlf. 24 60 31 57
tlf. 25 54 78 40

Udstilling i Sognegården

Tirsdag kl. 15.15 -16.15.

Søndag den 2. februar var mange mødt frem til ferniseringen
i Sognegården, hvor elever fra Rødkilde Gymnasium udstiller
portrætter.

Henvendelse til organist Kim Skov.

Du kan se udstillingen indtil medio maj.

For piger 9-12 år. Mødested: Kirken.
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Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Sang og Samværd

Kirkefrokost

Onsdage kl. 10.00-11.30

Søndag den 22. marts

Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med højskolesang og formiddagskaffe.

Menighedsrådet indbyder
til kirkefrokost umiddelbart
efter højmessen. Det er
Birgith Vestergaards første
tjeneste efter hun er hjemvendt fra udsendelsen til
Afghanistan, og under kirkefrokosten vil hun fortælle
om sine oplevelser.

Mandagscafé for kvinder
Velkommen til en formiddag i Sognegården.
Mandag den 30. marts kl. 10-12
Ruth Christensen, Bredballe
Emne: ”Tur til Tanzania med Danmission”
Mandag den 27. april kl. 10-12
Annegrethe Føns og Ulla Moustgaard.
Emne:” En formiddag med sang og musik.”
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe Føns,
Ruth Christensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen tlf. 29 82
59 57
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Arrangementer

Frokosten koster 30 kr.”

Sogneaftner
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
Hinandens verden 1 – en rejse gennem K.E. Løgstrups: Den etiske fordring
Vi er hinandens verden, siger teologen og filosoffen K.E. Løgstrup. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at vi

Arrangementer

Arrangementer

holder noget af dets liv i vores hånd. Men magten kan bruges
vidt forskelligt: til omsorg eller til ødelæggelse. Nogen tredje
mulighed gives ikke. Denne sårbare udleverethed – i tilliden, i
kærligheden og i lidelsen – er et gennemgående tema i Løgstrups bog Den etiske fordring.
Med eksempler fra dagligdagen og skønlitteraturen giver foredraget en præsentation af grundtankerne i dette hovedværk i
nyere dansk teologi og filosofi og viser, hvordan digtningen
spiller en helt grundlæggende rolle heri.
Tirsdag den 21. april kl. 19.00
Hinandens verden 2 – Fortællingens force – K.E.
Løgstrups tanker om skole og pædagogik
Få danske tænkere har øvet så stor indflydelse på vores skoletradition som K.E. Løgstrup. For længst er hans begreber om
bl.a. ’talens åbenhed’ og ’urørlighedszonen’ gået ind i den
pædagogiske forskning, og ofte hører man hans synspunkter
inddraget i den løbende debat.
Med udgangspunkt i Løgstrups refleksioner over ’fortællingen’
giver foredraget et indblik i Løgstrups skolesyn. Og det vises,
hvordan hans tanker er mere aktuelle end nogensinde – på alle
niveauer af uddannelsessystemet.
David
Bugge
er leder af Løgstrup-centret og
lektor i Teologi
ved Aarhus Universitet. Har om
Løgstrup
bl.a.
skrevet bøgerne
Løgstrup og litteraturen (2009),
Hinandens verden (2011) og
Løgstrup & skolen (2014).

Arrangementer

Arrangementer

Tirsdag den 19. maj kl. 19.00
Sangaften med Jacob Vestager Tybjerg
Fællessang med fart over feltet og klaverspil der rykker.
En sangaften med Jacob Tybjerg tager tilhøreren med på en
rundtur i 18. udgave af højskolesangbogen.
Jacob Tybjerg ynder at fortælle historier undervejs og komme
med betragtninger om, hvorfor han synes det er så vigtigt at
synge og i særdeleshed synge sammen.
Han tager udgangspunkt i 18. udgave af højskolesangbogen.
Han spiller selv på klaver til.
Der er fart over feltet, og det siges, at det faktisk også er temmelig underholdende. Musik og sang bliver man glad af. Det
er overordentlig svært at være sur, når man synger eller hører
andre synge.
Jacob Tybjerg siger, at han har så megen fornøjelse og glæde
ved musik og sang, og det er den glæde han gerne vil give
videre. Sangene denne aften vil stå i forårets tegn.

FAKTA:
Jacob Tybjerg er
højskolelærer på
Uldum Højskole
og har i gennem
de sidste mange
år holdt foredrag
og lavet sangaftener over hele
landet.
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Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Tirsdag den 2. juni kl. 19.00

Mandag den 1. juni kl. 14.00

Kamp må der til

2. pinsedag

Salmedigter Iben Krogsdal
er gift med sognepræst
Morten Skovsted. De vil
sammen holde et foredrag
om børneopdragelse, dannelse og værdier. Hvor
mange livsvalg skal børnene selv træffe? Hvor stort er
forældrenes ansvar? Hvilke
konflikter er nødvendige og
uundgåelige? Disse og andre spørgsmål vil blive belyst. Der er gratis adgang.

Traditionen tro foregår
gudstjenesten denne
dag i Skyttehushaven.
Gudstjenesten bliver til
i samarbejde mellem
5-6 af byens sogne.
Vi vil sammen høre om
Helligåndens komme til
jorden og fejre kirkens
fødselsdag. Bemærk, at gudstjenesten i år begynder kl. 14.00.

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts

Torsdag den 5. marts k.l 19.00
Kim Larsen gudstjeneste
Gudstjenesten vil indeholde både ældre og nyere sange
af Kim Larsen. Vi vil lade os inspirere af sangenes tekster og inddrage fortællinger
fra Det nye Testamente. Der
vil både være fællessang
og mulighed for bare at
lytte. Præsterne Mads
Djernes, Dorte Buelund
og Henrik Johannessen medvirker. Musik og
sang ved Pojken Flensborg
og Anette Buonaventzen.
Dørene åbnes
kl 18.30.
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Igen i år samler Folkekirkens Nødhjælp ind til fordel for verdens fattige, der bliver ramt af klimaforandringer. Bredballe
kirke leder indsamlingen i Bredballe, og vi er blandt de sogne
i Danmark, der samler flest penge ind. Men vi mangler indsamlere, så vi håber, at der er mange, der vil hjælpe os. Indsamlingen begynder kl. 10 i Sognegården. Det tager ca. to timer at
gå en tur med en indsamlingsbøsse. Hvert skridt tæller.

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Konfirmandweekend på
Tommerup Efterskole

Skærtorsdag

I år har vi prøvet noget nyt med vores konfirmander.
Vi var på konfirmandweekend sammen med dem i februar. Vi var af sted sammen med nogle forældre og en
gruppe frivillige ledere fra KFUM og KFUK. Tommerup
Efterskole slog dørene op for os, og måske er det begyndelsen på en ny tradition.

Påskemåltid i Sognegården. Skærtorsdag aften spiste Jesus sammen med sine
disciple for sidste gang.
Han sagde, at de ikke skulle se ham mere. Men han
sagde også, at han altid
ville være hos dem. Han
lovede dem, at deres fællesskab skulle være intakt – selv efter hans død.

Konfirmationer i Bredballe Kirke:
Lørdag den 2. maj
Søndag den 3. maj
Fredag den 8. maj
Søndag den 10.maj
”Vil du konfirmeres i den kristne tro?”
Det spørgsmål kommer ca. 110 unge mennesker til at
svare ja på i kirken til foråret. Er de afklaret omkring
deres tro? Næppe. Vil deres måde at tænke på ændre
sig i årene fremover? Uden tvivl. Vi bliver ikke konfirmeret, fordi vi som fjortenårige har taget endelig stilling.
Vi bliver ikke en gang spurgt, om vi tror på Gud. Vi
lader os konfirmere, og så får vi lov til at høre, at Guds
løfter ved dåben står ved magt. Uanset hvad. Så er der
grund til at feste!

Torsdag den 9. april kl. 17.30

Det mindes vi den dag i dag, hver gang vi holder nadver.
Skærtorsdag aften spiser vi lammekød sammen som på Jesu
tid inden aftengudstjenesten.

Til lykke til alle konfirmander og deres familier.

Det koster kr. 50 at deltage i måltidet. Der er tilmelding på
kirkens kontor senest den 30. marts.
Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen
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Koncerter
Koncert i Bredballe Kirke

Forårskoncert i Bredballe Kirke

Søndag den 15. marts 2020 kl. 16.00

Søndag den 17. maj 2020 kl. 16.00

Guitarsolist med over 2000 koncerter bag sig

Bredballe Kirkes Børne- og Pigekor samt organist Kim Skov

Bredballe kirke slår dørene op for guitarmusik i høj klasse.
Solist er Ole Dusgård, som har rundet 2000 koncerter og
fejrer sit jubilæum med en serie af koncerter i kirker og
musikforeninger.
Temaet er ”musik jeg kan li”. Klassisk guitar og danske
sange.
Musikken vil spænde over en periode på næsten 300 år
med både Bach og spanske guitarstykker, hvis stemning fint
kommer til udtryk på netop guitar.
Carl Nielsen har lavet mange fine melodier til danske sange, som Ole Dusgård vil synge til eget akkompagnement.
Koncerten er en blanding af guitarmusik, sang og lidt fortælling.
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Traditionen tro er også fløjtenisten Susanne Bechmann og
cellisten Marie Vestergaard Magni med ved koncerten.
Børne- og Pigekoret tæller ca. 40 piger i alderen fra 9 –
26 år.
Foråret synges ind med de skønneste salmer og sange som
f.eks. ”I Danmark er jeg født” – ”Lyse nætter” – ”Danmark,
nu blunder den lyse nat” alle arrangeret for fløjte- cello - kor
og klaver af Kim Skov.
Alle er velkomne til en musikalsk eftermiddag i forårets
tegn.
Fri entré.

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Sogneudflugt

danne en helhed mellem afdeling C og D, der grænser op til
hinanden, valgte vi at renovere begge afdelinger.

Torsdag den 14. maj

Det var en våd opgave, men vi har været tilfredse med Bredballe Have- og Anlægsservices entreprenørarbejde. Menighedsrådet har i processen gjort sig nyttige erfaringer om præsentation for offentligheden, udbud, tilbud osv.

Sæt kryds i kalenderen! Der
er afgang fra Sognegården
kl. 9.00. Der kommer nærmere information på kirkens hjemmeside.

Fratrædelser

Tak til brugerne af kirkegården for forståelse af udførelsen af
processen med omlægningen. Planterne ligger jo mere eller
mindre i dvale nu, men det varer ikke længe, så vil forårsblomsterne vil blomstre, og senere vokser roserne frem. Så kik forbi
og se resultatet.

Af Kurt Holm Hansen
Her i foråret må vi tage afsked med to medarbejdere, som på
hver sin måde har haft stor og god betydning for Bredballe
Kirke.
Midt i marts ophører Dorte Buelunds sognepræstevikariat, som
har varet i 8 måneder. Dorte har med hendes ligefremme facon, været alletiders friske pust i kirken og blandt de andre
ansatte i kirken. Jeg håber, at vi ved en anden lejlighed får
glæde af Dortes kompetencer ved kirken.
På kirkegården har Peter Steen Jørgensen valgt at opsige sin
stilling for at gå på efterløn efter 12 års ansættelse. Peter har
en hel særlig evne til i god forståelse at møde kirkegårdens
brugere. Han kender hver en krog af kirkegården, og kollegaerne vil komme til at savne hans humør og omsorgsfuldhed.
Menighedsrådet ønsker alt det bedste for Peter.

Forandring på kirkegården
Af Hanne Houmann og Kurt Holm Hansen
I november udførtes anlægsarbejde af afdeling C og D på
ny kirkegård. Formålet med omlægning af afdeling D var at
oprette flere urnegrave på kirkegården, som tidligere beskrevet
i kirkebladet. Dette er lykkedes ved denne omlægning. For at
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Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådets deltagelse i forsøg
Menighedsrådet har vedtaget at deltage i et forsøg udskrevet
af Kirkeministeriet angående ny menighedsrådsorganisering.
Vi har lovet Kirkeministeriet, at vi i forsøgsperioden vil undersøge og erfare, hvordan vi med en ny struktur kan fritage menighedsrådsmedlemmer for at bruge for megen tid på driftsopgaver, så de i stedet kunne øge fokus på sognets liv og vækst.

Forslagene betragtes som internt materiale, således at firmaernes ophavsret beskyttes.
Materialet gennemgås på et fællesmøde mellem provstiudvalg
og menighedsråd ultimo februar. Først derefter tages der stilling til den videre proces.

Der er tale om en to års forsøgsperiode, som måske kan forlænges med et ekstra udfasnings år. Den praktiske virkning af
forsøget er, at kasserer, kirkeværge og kontaktperson er nedlagt som hverv i menighedsrådet.
De opgaver, som de tre medlemmer hidtil har udført, er næsten
alle overtaget af administrationschef Lene Winther Beck. Det
betyder, at der over de sidste år allerede er en lang række af
opgaver gledet over til Lene.
Menighedsrådets ansvar for kirkens drift er uforandret, og menighedsrådet har arbejdet med, hvordan vi sikrer os at kunne
løfte denne opgave. Fordi det er nyt, og fordi det er et forsøg,
skal vi i forsøgsperioden evaluere beslutningerne og tilpasse
vores struktur.
Det er en spændende udfordring for os og ikke mindst for Lene.
Allermest spændende bliver det selvfølgelig, hvilken betydning
det får for sognets liv og vækst.
Vedrørende udvidelse af kirken
Efter aftale med provstiudvalget har menighedsrådet haft to arkitektfirmaer til at udarbejde skitseforslag til udvidelse af kirken
med ca. 110 siddepladser og moderne faciliteter i tilknytning til
våbenhuset. Begge firmaer afleverede deres forslag lige før jul,
og i skrivende stund ligger materialet hos en ingeniør til en faglig vurdering af, om kirken kan ”bære” en om- og tilbygning.
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Menighedsrådsvalg 2020
– Offentligt orienteringsmøde den 12. maj kl. 19.00
Mødet afholdes i Bredballe Sognegård kl. 19.00 og består
dels af et menighedsmøde og et møde om menighedsrådsvalg
2020.
På mødet vil menighedsrådsformand Kurt Holm Hansen gennemgå, hvad man har arbejdet med det seneste år, og hvilke
opgaver der forestår samt gennemgå regnskabet. Herefter vil
menighedsrådet og valgbestyrelsen gennemgå mulighederne
for at opstille til menighedsrådet, og hvilke krav der stilles i den
forbindelse.
Vi håber at se rigtig mange til mødet.
Kurt Holm Hansen

Kirkehøjskolen
Se program på www.vejleprovsti.dk
Kirkehøjskolens program for foråret 2020
Tema: Håb
Pessimisterne er dog de reneste tåber,
de tror på det modsatte af, hvad de håber.
Nej, de optimister, som livet beror på,
er dem der tør håbe på noget, de tror på.
Tilmelding og betaling skal ske på www.vejleprovsti.dk/vejleprovsti/kirkehoejskolen/(eller på telefon 25 47 10 00, hvis
du ikke har netadgang).

Døbte
Huxi Roth
Anna Lykke Corydon
Carla Dahl Rubak
Mathias Lund Lantau
Petersen
Max Lykkegaard Ruskjær
Valdemar Finn Dupont
Enevoldsen

Charlie Anker Jørgensen
Overgård
Ester Elgaard Vester
Buster Vesterbye Wulff
Carl Christian Kær
Petersen
Sofia Baraquil Mortensen
Alma Ottosson Kanstrup

Tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn.
Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på
Niels Skousvej 13A, Vejle
Yderligere information kan fås ved at sende en mail til kirkehojskole.vejle@gmail.com
Torsdag den 19. marts
Kl. 10.00: Håbet om fremtiden – i fortid og nutid
Bertel Nygaard, ph.d. og lektor i moderne historie ved
Aarhus Universitet med særlig interesse for revolutioner og
sociale forandringer
Kl. 13.00: Om det frugtbare i at opgive håbet
Preben Kok, teolog og tidligere hospitalspræst

Præsterne står altid til rådighed for en personlig
samtale eller et sygebesøg. Det koster ikke noget, og
præsten har tavshedspligt.
Dorte Buelund, Henrik Johannessen

Indsamlinger
Der samles ind til:
Marts: Folkekirkens Nødhjælp
April: KFUM & KFUK
Maj: Kirkens Korshær
Bidrag til kollekten kan også gives ved MobilePay på 19329

Forklaring til gudstjenestelisten

Gudstjeneste: Gudstjeneste evt. med dåb.
Bemærk vi har også gudstjeneste på lørdage ca. to gange om
måneden.
Familiegudstjeneste: For hele familien. Oftest kl. 14.00.
Fyraftensgudstjeneste: kl. 17.00. Kort gudstjeneste uden nadver
Stjernestund kl. 17.00: kl. 17.00. Der tages særligt hensyn
til børn i alderen 0-5 år. Efter gudstjenesten fællesspisning i
Sognegården. Tilmelding til kirke-og kulturmedarbejderen.
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Gudstjenester
Dato

Kl.

Gudstjeneste

Dagens navn

Tekst

Præst

1.s.i fasten

Luk. 22,24-32

Henrik Johannessen

Marts
Søndag

1.

10.00

Gudstjeneste

Søndag

1.

16.00

Gospelgudstjeneste

Henrik Johannessen

Torsdag

5.

19.00

Musikgudstjeneste

Alle præster

Lørdag

7.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

8.

09.00

Gudstjeneste uden dåb

2.s.i fasten

Mark. 9,14-29

Dorte Buelund

Søndag

15.

10.00

Gudstjeneste

3.s.i fasten

Joh. 8,42-51

Henrik Johannessen

Tirsdag

17.

17.00

Fyraftensgudstjeneste

Lørdag

21.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

22.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Midfaste

Joh. 6,24-35

Birgith Vestergaard

Søndag

29.

10.00

Gudstjeneste

Mariæ bebudelsesdag

Luk. 1,46-55

Henrik Johannessen

Lørdag

4.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

5.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Palmesøndag

Mark. 14,3-9

Birgith Vestergaard

Torsdag

9.

19.00

Gudstjeneste

Skærtorsdag

Joh. 13,1-15

Birgith Vestergaard

Fredag

10.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Langfredag

Luk. 23,26-49

Henrik Johannessen

Søndag

12.

10.00

Gudstjeneste

Påskedag

Matt. 28,1-8

Birgith Vestergaard og
Henrik Johannessen

Mandag

13.

10.00

Gudstjeneste

2. påskedag

Joh. 20,1-18

Mads Djernes

Lørdag

18.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

19.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

1.s.e.påske

Joh. 21,15-19

Lørdag

25.

10.00

Konfirmation

Søndag

26.

10.00

Gudstjeneste

Lørdag

2.

10.00

Konfirmation

Søndag

3.

09.00

Konfirmation

3.s.e.påske

Joh. 14,1-11

Henrik Johannessen

Søndag

3.

11.00

Konfirmation

3.s.e.påske

Joh. 14,1-11

Michael Berghof

Fredag

8.

09.00

Konfirmation

Bededag

Matt. 7,7-14

Dorte Buelund

Fredag

8.

11.00

Konfirmation

Bededag

Matt. 7,7-14

Henrik Johannessen

Søndag

10.

09.00

Konfirmation

4.s.e.påske

Joh. 8,28-36

Dorte Buelund

Søndag

10.

11.00

Konfirmation

4.s.e.påske

Joh. 8,28-36

Michael Berghof

Lørdag

16.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

17.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

5.s.e.påske

Joh. 17,1-11

Birgith Vestergaard

Torsdag

21.

10.00

Gudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag

Luk. 24,46-53

Henrik Johannessen

Søndag

24.

10.00

Gudstjeneste

6.s.e.påske

Joh. 17,20-26

Henrik Johannessen

Lørdag

30.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

31.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Pinsedag

Joh. 14,15-21

Mandag

1.

14.00

Gudstjeneste i Skyttehushaven

2. pinsedag

Joh. 14,15-21

Søndag

7.

10.00

Gudstjeneste

Trinitatis

Matt. 28,16-20

Søndag

7.

16.00

Gospelgudstjeneste

Dorte Buelund

Henrik Johannessen
Henrik Johannessen

April
Birgith Vestergaard

Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
2.s.e.påske

Henrik Johannessen

Maj
Dorte Buelund

Birgith Vestergaard

Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard

Juni
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard

