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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, Henrik Johannessen og Birgith Vestergaard (ansvarshavende).
Stof til kirkeblad nr. 4 oktober – november 2020, sendes til Vibeke Sejr,
e-mail: vst@km.dk senest den 17. august 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

Bredballe Lokalråd:

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

Olav Back, Smalager 34, tlf. 61 31 47 53,
e-mail: olavbach@profibermail.dk

Kirketjener:

Kirkebil:

E-mail: kirketjener@bredballekirke.dk

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,-.

Gitte Jensen og Kris Jennings, tlf. 20 33 89 63.

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

w w w.br e d b all e kirke.dk
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Maude fra Korsbæk
Vi tager en tur til Korsbæk, hvor Maude har
fået besøg af hr. Stein. De sidder i køkkenet,
hvor de spiser og taler sammen. Hr. Stein er
på flugt fra tyskerne og ønsker blot at sidde
et øjeblik. Maude sidder i sit pæne ordnede
hjem, hvor alt skal gå ordentligt for sig. Orden
og regler bliver efterlevet. Er der alligevel noget, som laver uorden i Maudes liv, har hun
for vane at gå op og lægge sig. Hun trækker
sig tilbage fra verden og kravler ned under
dynen, ned i sin hule, og venter på, at det
uventede og upassende går over.
Men nu har hr. Stein brug for hjælp, han er
på flugt fra tyskerne, ud af byen, ud til grisehandleren og hans kone. For at komme derud
skal de køre i grisehandlerens bil, som står i
nærheden. Men hvem skal køre? At Maude
skulle køre grisehandlerens bil, er en meget
fremmed tanke for såvel Maude som for os
seere.
Alle ved vi, at det umuligt kan lade sig gøre.
Vi ved jo, at grisehandlerens bil stinker, og alligevel sker det helt utænkelige. Maude siger:
”Jeg kan køre”, og hun gør det. Vi kan som
seere næsten ikke forstå, det er rigtigt. Maude
tilsidesætter sine ”fine” fornemmelser for at
hjælpe hr. Stein.

Hun standsede op og tog et aktivt valg. Måske
erfarede hun, at et andet valg gav en anden
værdi. En værdi hun gerne ville mærke vægten
af.

Af Birgith Vestergaard

En blind råber til Jesus: ”Forbarm dig over
mig”. Men de, som gik foran Jesus, truede den
blinde for at få ham til at tie stille. Men den
blinde råbte blot endnu højere, og Jesus spurgte ham: ”Hvad vil du have, jeg skal gøre for
dig?” Han svarede: ”Herre, at jeg må kunne
se.” Og Jesus sagde til ham: ”Bliv seende, din
tro har frelst dig.” Luk. 18,42-43
For at vælge anderledes, end vi plejer, skal vi
trodse frygten. Den blinde mand og Maude
trodsede begge frygten for andres nedsættende omtale og bemærkninger. Det var med
til at gøre dem seende.
Måske skal vi også en gang i mellem trodse
frygten for ikke at leve op til egne og andres
forventninger og normer. Et aktivt valg vil måske give os mere dybde i livet. Måske vil vi
blive bedre seende. Jeg tror, det er sådan, Jesus ønsker at være tilstede i vores liv og give
os lys og glæde indefra.
God sommer.

Jeg tror at ligegyldig hvor presset vi kan være
i en situation, så har vi altid to muligheder
at vælge imellem, selv om den ene mulighed
synes at være mere umulig end den anden.
Maude fik mod til at handle anderledes, end
hun plejede. Hun handlede på tværs af, hvad
hendes sædvanlige normer og forventninger
bød hende.
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Kirke- og kulturmedarbejder
Åbent hus for frivillige
Som lovet i forrige kirkeblad, vil vi i år gerne sige tak for hjælpen til de frivillige på en helt ny måde.
Vi har mange aktiviteter i Bredballe Kirke, og det kan kun lade
sig gøre, fordi vi har så mange dejlige frivillige, som yder en
kæmpe indsats.
Hver mand giver det, man har kræfter til. Det er så dejligt at
se, hvordan I løfter i flok og hjælper hinanden. Det er skønt at
se, hvordan I vokser, når I står og hjælper hinanden. Sammen
kan vi løfte hinanden til højder, vi ikke selv troede var muligt.
Det er værd at fejre.
Hvornår er man frivillig?
At være frivillig er at give en hånd, hvor der er behov for det
og være med til at løfte i flok. Holde fællesskabet kørende og
hjælpe hinanden her i sognet.

Da vi har frivillige som er pensionerede, og nogle som er i
arbejde, har vi valgt, at det bliver et heldags arrangement
med drop-in.
Har man lyst til at komme før kl. 12 til hygge og en snak over
grisen, eller være med til at pynte op, er man meget velkommen.
Det bliver en dag i fællesskabets tegn, hvor vi skal hygge os,
snakke og synge.
Der er åbent hus fra
Der er mad
Kage
Aftensmad (rester)
Farvel

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00-20.00.
12.00
15.00
18.00
20.00

Om det er at bage en kage, købe ind til Sang og SamværD, sætte kaffekopper på bordet, holde styr på børnene på en hoppeborg, læse i kirken, lave mad, arrangere aktiviteter i Sognegården eller at hjælpe med andet – så er vi jer dybt taknemmelige.
Vi har rigtig mange, der hjælper med forskellige opgaver i
løbet af året. Det kan være svært at holde styr på jer alle sammen, men vi prøver.
Så kig forbi til vores åbent hus, hvis du har givet en hånd med
i løbet af året.
Øffe er blevet tyk og dejlig fed og klar til at invitere til grisefest
tirsdag den 18. august.
Vi har nogle dejlige frivillige, som er klar til at give endnu en
hånd med, så vi alle kan få en dejlig dag. Hatten bliver støvet
af, og knivene slebet.
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Nærmere information kan findes på vores hjemmeside og facebook side, når vi nærmer os.

Faste børneaktiviteter:
Alle vores børneaktiviteter starter op i uge 35.

Babysalmesang:
Mandage kl. 10-12.
Vi starter i kirken og går bagefter over i Sognegården.
Det koster 20,- pr. gang

Musikalsk Legestue:
Fredage kl. 9.45-12.
Vi mødes i Sognegården.
Det koster 10 kr. pr. person
max 25 kr. pr. familie.

De første 2 gange, henter jeg dem,
når de får fri, beholder dem i 1,5
time og slipper dem så fri igen 6
Herefter skal børnene selv gå op
til kirken lige efter skole.
Mandage
Onsdage
Det er gratis.

Stjernestund – og aftensmad
Tirsdag den 29. september kl. 17.00
Den sidste tirsdag i måneden har vi stjernestund i Bredballe Kirke.
Vi mødes i kirken og lytter, synger, oplever og suger til os.
Der er forskellige emner hver gang.
Efter en minigudstjeneste i kirken går vi over i Sognegården,
hvor vores egen madmor har lavet mad til os.
Der er masser af tid og plads til at lege og skabe relationer.
Ta' nattøjet og tandbørsten med, så er børnene klar til at blive
puttet, når I kommer hjem.

Minikonfirmander:
I efteråret er det Kirkebakkeskolen, som vi inviterer.
Der kommer invitationer ud i klasserne.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi glæder os til at se jer.

Da vi ved redaktionens afslutning ikke ved hvordan, coronasituationen udvikler sig
i løbet af sommeren, skal datoer for arrangementer tages med forbehold.
Følg med på www.bredballekirke.dk
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Arrangementer

Arrangementer

2. pinsedag kl. 14.00 i Skyttehushaven

Friluftsgudstjeneste
Festgudstjeneste
på et af Vejles
smukkeste steder
bliver til i samarbejde mellem 7
af byens sogne.
Årets tema er:
Hjerter i brand.
Musikken leveres
af elever fra Vejle
Musikskole, kor
fra Nørremarkskirken og Skt. Johannes Kirke vil
også deltage. Prædikant er provst Dorte Volck Paulsen. Der
bliver afholdt en pilgrimsvandring forud for gudstjenesten.
Den afgår fra Skyttehushaven kl. 7.00 og slutter kl. 13.00
samme sted. Vandringen bliver på ca. 10 km og foregår i kuperet terræn. Tilmelding til pilgrimsvandringen til sognepræsterne Anne Mette Ramsgaard Johansen anmj@km.dk eller
Maibrit Pedersen mped@km.dk senest den 25. maj. Vel mødt
til udendørsgudstjenesten på årets første sommerdag.

Arrangementer

Arrangementer

Sogneaften
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
Kamp må der til.
Iben Krogsdal og Morten Skovsted fortæller om børneopdragelse, dannelse og værdier.

Konfirmationer
På grund af corona-situationen er forårets konfirmationer rykket til juni.
6. juni kl. 11.00

Børne og Unge Centret

7. juni kl. 12.30

Kirkebakken C

14. juni kl. 09.00 Privatskolen
14. juni kl. 10.30 Kirkebakken B
14. juni kl. 12.00 Kirkebakken A
21. juni kl. 09.00
21. juni kl. 10.30
21. juni kl. 12.00

Hældager C
Hældager B
Hældager A

TIL LYKKE til året konfirmander

Henrik Johannessen
går på studieorlov
Jeg har fået bevilget tre måneders studieorlov fra midt september til midt december i år. Jeg skal bo i Beirut i Libanon
i de tre måneder og studere på Near East School of Theology. Det bliver spændende. Biskop Marianne Christiansen
besøgte stedet forrige år, og hun talte meget begejstret om
stedet, da hun kom tilbage. Der bliver ansat en vikar, mens
jeg er væk.
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Menighedsrådsvalg 2020
sognebåndsløsere, der har valgt at udøve sin valgret i Bredballe, kan ligeledes stille op samt stemme. Der vil være en
valgbog over stemmeberettigede, hvori man afkrydses for at
få sit valgkort. Der vil være præsentation af kandidater. En debat. Valget af menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning
mellem kandidater.
I Bredballe Sogn har der tidligere været tradition for kampvalg
mellem kandidater fra flere lister til menighedsrådet. De sidste tre
gange har der dog været afviklet såkaldt ”fredsvalg” mellem to
lister: Den Fælleskirkelige Liste og Den Grundtvigske Liste.
I år skal alle sogne afvikle valget efter en treleddet proces mod
valg af nyt menighedsråd. Der skal ikke opstilles på kandidatlister, men foretages valg ved fremmøde.
Der afholdes et offentligt orienteringsmøde tirsdag den
9. juni kl. 19.00
Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne
år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende
år. Under punktet for selve orienteringsmødet redegøres for
rådets virksomhed i hele valgperioden.
Der orienteres om datoer og regler for valgforsamlingen, hvor
medlemmer til det nye menighedsråd skal vælges. Mødet er
offentligt.
Der afholdes en valgforsamling den 15. september kl.
19.00.
Her vælges ikke fra opstillede lister, men ved fremmøde. Enhver over 18 år med bopæl i sognet, og som er medlem af
Folkekirken, kan stille op og har ret til at stemme. Godkendte

I en periode på fire uger derefter er der mulighed for at udløse
et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste
med stillere. I dette tilfælde gennemføres et afstemningsvalg,
hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen
eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt
afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.
Der har været en mulighed for at nedsætte menighedsrådets
normale 4 årige funktionsperiode til 2 år. Bredballe Menighedsråd har valgt ikke at søge om nedsat periode.
Nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020 for en 4 årig periode.
Status over nuværende sammensætning
I Bredballe Sogn skal der vælges 12 rådsmedlemmer og nogle
suppleanter. Ved valget i 2016 var der ingen kandidater til
suppleantpostene, idet der kun var 12 personer opstillede som
kandidater.
Medio valgperioden udtrådte to medlemmer, hvorefter der blev afholdt et
suppleringsvalg. Her blev
valgt 2 rådsmedlemmer fra
listen ”Red Bredballe Kirke”
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en nybygning på samme sted. Den konklusion rejste en protest
i en del af menigheden. Den korte fortælling af en lang historie
er, at menighedsrådet i oktober 2018 ændrede sin beslutning
til også at undersøge, om forholdene kunne løses ved ombygning / tilbygning.
Status her i foråret 2020 er, at der har været afholdt en række
lyttemøder og et stormøde med eksterne oplægsholdere og
debat.

samt personlige suppleanter for begge. Siden har der været
endnu nogle udtrædelser af menighedsrådet. Den ene fra den
nye liste, hvor den personlige suppleant så er indtrådt. Menighedsrådet valgte ikke at bede om udskrivning af endnu et
suppleringsvalg, idet dette er en langsommelig og dyr proces,
og fordi rådet vurderede, at restperioden på godt et år forsvarligt kunne gennemføres med 10 folkevalgte medlemmer.
Ud over de folkevalgte medlemmer består et menighedsråd af
sognepræsterne, der er fødte medlemmer af rådet. Desuden
deltager en repræsentant fra medarbejderne uden stemmeret i
rådsmøderne, og vores administrationschef deltager både som
daglig leder og som sekretær for rådet.
Bredballe er et stort og aktivt sogn
Sognet er med tiden vokset med adskillige tusinde beboere, og
heldigvis har vi en flot tilslutning af medlemmer i Folkekirken.
Menighedsrådet har ansvaret for kirkens lokale liv og vækst.
Sognelivet er meget mangfoldigt på aktiviteter og Sognegården er jævnligt fyldt til bristepunktet. Selve kirkerummet har
sine begrænsninger og er ikke i størrelse fulgt med sognets
vækst.
Gennem flere menighedsrådsperioder har plads- og facilitetsproblemer i kirken derfor været til gentagne drøftelser i menighedsrådene. Mange tanker har været tænkt. Nuværende
menighedsråd nåede til den konklusion, at bedste løsning var
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Der har sammen med Provstiudvalget og Biskoppen været gennemført en proces, hvor to arkitektfirmaer er kommet med et
par skitser på, hvordan en ombygning / tilbygning kan skaffe
110 ekstra siddepladser samt forbedre øvrige faciliteter. Et
ingeniørfirma har byggeteknisk gennemgået skitserne. Udgifterne til de tre firmaer har været afholdt af Provstiudvalget.
Af hensyn til firmaernes ophavsret er deres arbejder ikke offentliggjort.
Dialogen med Provstiudvalg vedr. forbedringer af de kirkelige
forhold er igangværende og vil være noget, det kommende
nye menighedsråd skal arbejde videre med.
Det gør valget til det nye menighedsråd endnu mere spændende end tidligere.
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Valgbestyrelsen håber, der vil være bred og stor nok interesse
til, at Bredballe Sogn får et menighedsråd, der fra valget både
har et fuldtalligt menighedsråd og nogle suppleanter.
Yderligere oplysninger om menighedsrådets arbejde og om
valgets afvikling kan fås hos valgbestyrelsens formand Andreas Kruse. Træffes på telefon 21 75 00 35.
Menighedsrådet samarbejder om vigtige opgaver
Rådet fastlægger rammerne om meget af det, der foregår i og
ud fra Bredballe Kirke og Sognegården.
Arbejdet i menighedsrådet er alsidigt og spændende. Vi har
store beføjelser til at tage vigtige beslutninger. Du får rig mulighed for at vælge opgaver efter interesse og kvalifikationer. Det
er en styrke, at rådet består af forskellige mennesker – sammen
véd vi mere og kan finde bedre løsninger.
Det gælder både de praktiske og de menneskelige forhold
– det er for eksempel menighedsrådet, der har ansvar for
kirken, præsteboligerne, de øvrige bygninger og kirkegården. Rådet ansætter og lønner kirkens medarbejdere, bortset
fra præsterne, der er ansat af Kirkeministeriet. Rådet administrerer et årligt budget på omkring seks millioner kroner.
Rådet har nedsat en række udvalg med forskellige ansvarsområder.
Folkekirken er en vigtig institution i samfundet, som de fleste
borgere mener, vi skal bevare og udvikle. Den er værd at bruge tid og kræfter på.
Er du ny i sognet, er menighedsrådsarbejdet en god indgang
til at lære dit sogn og nye mennesker at kende.
Valget ledes af en valgbestyrelse
Valgbestyrelsen består af tre nuværende menighedsrådsmedlemmer: Bente Dahl, Andreas Kruse og Peter Faurby.
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Alle kan lære det,
det stærke parforhold
Klinisk sexolog og parterapeut Maj Wismann
kommer forbi Bredballe Sognegård
Onsdag den 16. september kl. 19.30
Det koster 50,Reserver en plads via vores Facebook begivenhed, betal ved
indgangen.
Underholdende og inspirerende foredrag med Maj Wismann,
der fortæller om noget, der er vigtigt for de fleste: Hvordan vi
får et stærkt, godt og langtidsholdbart parforhold.
Vi indbyder ikke til parterapi, men har I lyst til at blive klogere
på kærligheden og parforholdet i hverdagens travle familieliv,
så kom og vær med.
Maj Wismann om foredraget:
Før i tiden blev man gift, fordi det var det sikreste at gøre.
Sådan er det ikke længere.
Ved at lære at dyrke hverdagskærlighedens unikhed, bliver vi bedre til at forstå hinanden og til at gribe de bolde, som den anden
sender i luften. Det betyder bedre samtaler og stærkere bånd.
Begge dele er nødvendige for at skabe et godt og varigt parforhold.

i gang med her og nu for at skabe det parforhold, du og I går
og drømmer om!
Hvad er de 5 kærligheds sprog og hvordan kan vi bruge dem
til at forstå hinanden i parforholdet?
I foredraget “Alle kan lære det”, hører du blandt andet om:
• Hvorfor det er MARKANT sværere, at få et parforhold til at
fungere i dag – end for blot 30 år siden
• Hvordan vores samfund og levevis i Danmark direkte modarbejder et sundt og godt kærlighedsliv (og sexliv for dens
sags skyld!)

Vi kan nemlig ikke blive ved med at være forelskede.

• Hvad forskningen fortæller om de stærke og langtidsholdbare par

Forelskelsen er faktisk ikke andet end biologisk programmering, der får os til at se det idealiserede billede af den anden,
så vi får lyst til at forplante os – helt bogstaveligt.

• Hvad grundkernen i moderne parforhold består af – og hvordan du med nemhed kan lære at bygge på grundkernen i
jeres hverdag, med små daglige og ganske simple tiltag

Men forelskelsen forsvinder igen, og det, der står tilbage, er
den ægte kærlighed.

• Uddybet beskrivelse og gennemgang af 2 af de “lavest
hængende frugter” aka hverdags-færdigheder, som de
stærke par er eminente til

Den lærer du at få øje på, dyrke og holde fast i, når jeg i mit
foredrag fortæller om de strategier, du helt lavpraktisk kan gå
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• Spørge- og uddybningsrunde til slut i foredraget
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Kirkekaffe på Mølgårdsvej

Vi vil nyde hinanden, musikken, mange forskellige aktiviteter
for børn og lidt lækkert til ganen.

Søndag den 26. juli

Vi samler ind til Parasollen i Vejle.

vil vi gerne invitere til kirkekaffe
i vores have efter gudstjenesten.
Alle er velkomne.

Arrangementet slutter kl. 16.00.

Henrik og Bente Johannessen

Sang og SamværD

Jazzgudstjeneste
Tirsdag den 25. august 2020 kl 19.30
En anderledes aftengudstjeneste, bundet sammen af ord, salmer og jazzimprovisationer.

Onsdage kl. 10.00 til 11.30
Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med højskolesang og formiddagskaffe.
Frokostmøde onsdag den 24. juni kl 10.00 til 12.30

Søndag den 13.september kl. 14.00

Pianist Jacob Trautner
spillede til Kim Larsen
gudstjenesten i kirken
tilbage i marts. Denne
formiddag vil han optræde med egne kompositioner og fortælle
om sin musik. Vi begynder med fællessang og
kaffe, som vi plejer. Vi slutter af med at spise frokost sammen.
Det bliver sidste møde i Sang og SamværD inden
sommerferien. Vi starter igen den 12. august.

Vi holder gudstjeneste i det fri og fejrer
høsten.

Sogneudflugt

Pojken Flensborg: klaver
Hans Mydtskov: sax
Torben Bjørnskov: bas
Anette Buonaventzen: sang
Dorte Buelund: sognepræst

Høst- og friluftsgudstjeneste

Vi pynter flot op i
dagens anledning.
Tag gerne en lille
buket blomster med
vi kan sætte fast på
korset, eller frugt og
grønt der kan pynte.

I skrivende stund er alting jo temmelig usikkert. Men vi arbejder
på at lave en sogneudflugt til Fyn mandag 24. august. Vi
håber at kunne besøge vores søsterkirke i Aarup (den er magen til Bredballe kirke) og at se De japanske Haver. Det bliver
selvfølgelig en dag med god mad og kaffepauser.
Turen kommer til at koste kr. 300.- Nærmere information på
hjemmesiden.
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Mandagscafé for kvinder

Sogneaftner

Så er vi klar med programmet til efteråret 2020.

Onsdag den 9. september kl. 19.00

Vi håber virkeligt, at vi nu kan mødes igen.

”Kærligheden til stedet”
Kulturforsker og forfatter Kasper Støvring

Velkommen til et hyggeligt samvær.
Mandag den 31. august kl. 10-12
Præsteparret Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, Brylle.
Emne: Amish folk – dem der kører i hestevogn!
Mandag den 28. september kl. 10-12
Rigsspillemand Mette Kathrine Jensen Stærk, Århus.
Emne: Fra Thy til Christiania.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe Føns,
Ruth Christensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen tlf. 29 82
59 57.

I globaliseringens tidsalder føler mange sig ensomme og rodløse. De mangler et sted, hvor de hører hjemme.
Steder er dér, hvor vi knytter bånd og får vigtige erfaringer
– som lokalsamfund, hjem, skoler, kirker, forsamlingshuse, arbejdspladser og idrætshaller, altså afgrænsede steder, hvorom
vi kan sige: ”De er vores”.
Vi kan ikke bo globalt, kun lokalt. Derfor må vi drage en tryllekreds omkring det sted, vi er forankret. For kun det, der falder
inden for denne tryllekreds, bliver i autentisk forstand virkeligt
for os. Først da fortæller stedet en historie, der kan knyttes til
vores erindringer og dermed få noget at gøre med den person,
vi dybest set er. Men at blive fortrolig med det sted, man bor,
indebærer en intimitet, der tager lang tid at udvikle. Og den
vil næppe vokse frem, hvis man flytter meget rundt, konstant er
på farten eller lever i en virtuel verden.

Koncerter
Søndag den 27. september kl. 16.00
spiller Carsten Pedersen klassisk
guitarmusik i verdensklasse
Ved koncerten kan du høre musik af
Barrios Mangoré, J.S.Bach, Tárrega,
m.fl.
Fri entre.
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Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård
Juni

Aktiviteter
August
8

10.00 Lørdagsgudstjeneste

1

14.00 Friluftsgudstjeneste i Skyttehushaven

12

10.00 Sang og Samværd

2

19.00 Sogneaften

19

10.00 Sang og Samværd

3

10.00 Sang og Samværd

19

17.00 Menighedsrådsmøde

6

11.00 Konfirmation

25 19.30 Jazzgudstjeneste

7

12.30 Konfirmation

26

7

16.00 Gospelgudstjeneste

29 10.00 Lørdagsgudstjeneste

9

19.00 Orienteringsmøde

30 16.00 Gospelgudstjeneste

10

10.00 Sang og Samværd

31

13

10.00 Lørdagsgudstjeneste

14

09.00 Konfirmation

14

10.30 Konfirmation

14

12.00 Konfirmation

17

10.00 Sang og Samværd

18

11.00 Ældregudstjeneste

21

09.00 Konfirmation

21

10.30 Konfirmation

21

12.00 Konfirmation

23

18.30 Menighedsrådsmøde

24 10.00 Sang og Samværd
27 10.00 Lørdagsgudstjeneste
Juli

10.00 Sang og Samværd

10.00 Mandagscafé for kvinder

September
2

10.00 Sang og Samværd

9

10.00 Sang og Samværd

9

19.00 Sogneaften

12

10.00 Lørdagsgudstjeneste

13

14.00 Høst- og friluftsgudstjeneste

15

19.00 Valgforsamling

16

10.00 Sang og Samværd

16

19.30 Foredrag

17

18.30 Menighedsrådsmøde

19

10.00 Lørdagsgudstjeneste

23

10.00 Sang og Samværd

27 16.00 Koncert
28

Kirken er åben alle dage kl. 9.00-20.00.
Alle er velkomne til at gå ind, nyde stilheden, tænde et lys og
opleve rummet.

Aktiviteter

10.00 Mandagscafé for kvinder

29 17.00 Stjernestund
30 10.00 Sang og Samværd
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KFUM-Spejderne
Mikkel Thorsen. Tlf. 40 81 60 40
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
For piger 9-12 år. Mødested: Kirken. Tirsdag kl. 15.15 -16.15.
Henvendelse til organist Kim Skov.

Bredballe Kirkes Pigekor
For piger 12-25 år. Mødested Sognegården.
Onsdag fra kl. 16.00 -17.30. Der kræves optagelsesprøve.
Henvendelse til organist Kim Skov.
E-mail: organist@bredballekirke.dk
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Gudstjenester på

Plejecenter Bakkeager
Du behøver ikke at bo på Bakkeager for at deltage, alle er
velkomne.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

2. juni kl. 10.30
7. juli kl. 10.30
4. august kl. 10.30
1. september 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 tlf. 20 67 21 20
Nette Kaae Stimpel
tlf. 24 60 31 57
Birgit Johansen
tlf. 25 54 78 40

Vil du synge gospel?
Bredballe Gospel Choir starter ny sæson op tirsdag den 11.
august 2020. I forbindelse med sæsonstart afholdes der optagelsesprøver mod forudgående tilmelding søndag den 9.
august kl. 16. For nærmere information kontakt venligst Tine
Tegewaldt på t.tegewaldt@gmail.com eller 20 71 19 00.

Konfirmationer 2023
Søndag den 30. april kl. 9
Søndag den 30. april kl. 11
Fredag den 5. maj kl. 9
Fredag den 5. maj kl. 11
Lørdag den 6. maj kl. 10
Søndag den 7. maj kl. 9
Søndag den 7. maj kl. 11

Kirkebakken A
Hældager B
Hældager C
Kirkebakken B
Privatskolen
Kirkebakken C
Hældager A

Aktiviteter

Aktiviteter

Kirkehøjskolen
Se program på www.vejleprovsti.dk
Vejle Kirkehøjskoles efterårsprogram 2020
Tema: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle
Torsdag den 17. september

Aktiviteter

Aktiviteter

Døbte
Emil Foldager Løhndorf

Svend Elfving Køhlert

Karl Odgaard Vium

Marie Seremet Hallan

Mads Tornbjerg
Kjærsgaard

Alexander Misa Maribo

Mille Friis Munk

Aya Emilie Skovgaard
Nielsen

Kl. 10.00
Emne: Folkekirken og nye tendenser inden for religion
Taler: Marie Vejrup Nielsen, lektor, ph.d. i teologi og leder
på Center for Samtidsreligion
Folkekirken er i forandring – og også denne forandring er tit
til debat, som når det gælder nye aktiviteter i kirken som meditationsgudstjenester og pilgrimsvandringer.
Kl. 13.00
Emne: Findes der mere mellem himmel og jord?
Taler: Niels Krøjgaard, psykologisk entertainer
Findes der mere mellem himmel og jord? Foredraget vil give
sit bud på, hvor nemt man kan manipuleres til at tro på det
okkulte. Hør om de teknikker, clairvoyante benytter, og få informative historier om spøgelser, spådomme og meget mere.

Tilmelding og betaling skal ske på www.vejleprovsti.dk/
vejle-provsti/kirkehoejskolen/
(eller på telefon 25471000, hvis du ikke har netadgang).

Indsamlinger
Der samles ind til:
Juni: Sct. Maria Hospice
Juli: Danske sømands- og udlandskirker
August: Kristeligt forbund for studerende
September: Cafe Parasollen
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.

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

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

Kl.

Gudstjeneste

Dagens navn

Tekst

Præst

Juni
Mandag

1.

14.00

Skyttehushaven

2. pinsedag

lørdag

6.

11.00

Konfirmation

Børne Unge Center

søndag

7.

10.00

Gudstjeneste

Trinitatis

søndag

7.

12.30

konfirmation

Kirkebakken C

søndag

7.

16.00

Gospelgudstjeneste

lørdag

13.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

14.

09.00

Konfirmation

Privatskolen

Dorte Buelund

Søndag

14.

10.30

Konfirmation

Kirkebakken B

Henrik Johannessen

Søndag

14.

12.00

Konfirmation

Kirkebakken A

Dorte Buelund

Torsdag

18.

11.00

Ældregudstjeneste

Søndag

21.

09.00

Konfirmation

Hældager C

Michael Berghof

Søndag

21.

10.30

Konfirmation

Hældager B

Dorte Buelund

Søndag

21.

12.00

Konfirmation

Hældager A

Henrik Johannessen

Lørdag

27.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

28.

10.00

Gudstjeneste

3.s.e.trin.

Luk. 15,11-32

Henrik Johannessen

Søndag

5.

10.00

Gudstjeneste

4.s.e.trin.

Matt. 5,43-48

Birgith Vestergaard

Søndag

12.

10.00

Gudstjeneste

5.s.e.trin.

Matt. 16,13-26

Birgith Vestergaard

Søndag

19.

10.00

Gudstjeneste

6.s.e.trin.

Matt. 19,16-26

Birgith Vestergaard

Søndag

26.

10.00

Gudstjeneste

7.s.e.trin.

Matt. 10,24-31

Henrik Johannessen

Søndag

2.

10.00

Gudstjeneste

8.s.e.trin.

Matt. 7,22-29

Mads Djernes

Lørdag

8.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

9.

10.00

Gudstjeneste

9.s.e.trin.

Matt. 12,32-48

Henrik Johannessen

Søndag

16.

10.00

Gudstjeneste

10.s.e.trin.

Matt. 11,16-24

Henrik Johannessen

Søndag

23.

10.00

Gudstjeneste

11.s.e.trin.

Luk. 7,36-50

Henrik Johannessen

Tirsdag

25.

19.30

Jazzgudstjeneste

Lørdag

29.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

30.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Søndag

30.

16.00

Gospelgudstjeneste

Søndag

6.

10.00

Gudstjeneste

lørdag

12.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

13.

14.00

Høst- og friluftsgudstjeneste

lørdag

19.

10.00

Lørdagsgudstjenste

Søndag

20.

10.00

Søndag

27.

Tirsdag

Henrik Johannessen
Matt. 28,16-20

Henrik Johannessen
Michael Berghof
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen

Henrik Johannessen
og Birgith Vestergaard

Birgith Vestergaard

Juli

August
Henrik Johannessen

Dorte Buelund
Michael Berghof
12.s.e.trin.

Matt. 12,31-42

Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard

September
13.s.e.trin.

Matt. 20,20-28

Henrik Johannessen

14.s.e.trin.

Joh. 5,1-15

Gudstjeneste uden dåb

15.s.e.trin.

Luk. 10,38-42

NN

10.00

Gudstjeneste

16.s.e.trin.

Joh. 11,19-45

Birgith Vestergaard

29.

17.00

Stjernestund

4.

10.00

Gudstjeneste

Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
NN

Birgith Vestergaard

Oktober
Søndag

17.s.e.trin.

Mark. 2,14-22

NN

