Bredballe Kirke
Nr. 2 · Marts - Maj 2019

Kirke og Sogn

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

K i r ke l i g ve j v i s 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.

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

Kirkebakken 46, tlf. 75 81 40 92.
E-mail: Bredballe.sogn@km.dk.
Kontorets åbningstid:
Mandag –fredag kl. 9.30-13.00.
Torsdag tillige kl. 14.30-16.00.
Administrationschef Lene W. Beck, lwb@km.dk.
Kordegn Vibeke Sejr, vst@km.dk.

Præster:

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

Begravelser:
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:

Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg:
Karen J. Klint, Henrik Johannessen og Birgith Vestergaard (ansvars
havende).
Stof til kirkeblad nr. 3 juni - september, sendes til Vibeke Sejr, e-mail:
vst@km.dk senest den 15. april 2019.

Bredballe Lokalhistoriske Forening:
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.

www.bredballekirke.dk
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Sognepræst Birgith Vestergaard.
Kystager 20, tlf. 75 81 48 70.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11.00-12.00.
Fridag mandag.
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.

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

Kirkegården:
Graver Rasmus Christensen, Tlf. 75 81 53 27.
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.

Kirkeværge:
Andreas Kruse, Lehmannsvej 17B, 7120 Vejle Ø, tlf. 21 75 00 37.
E-mail: andreaskruse63@gmail.com.

Venteværelse
At sidde i lægens venteværelse er – for mig
– altid præget af en særlig stemning. Jeg lader blikket glide rundt på dem, som sidder og
venter på, at deres navn bliver nævnt og man
kan gå med lægen ind i enrum og her fremlægge, hvad der er problemet. Der er mødre
med børn, en enkelt ung og mange på min
alder og op efter. Vi kommer, fordi der er noget, vi skal have hjælp til. Jeg kan ikke lade
være med at tænke på, om nogle af os vil få
en ubehagelig besked: ”Du er syg – vi ringer
lige efter en ambulance, så du kan komme på
sygehuset straks.”, eller: ”Det må vi lige have
specialister til at se på, du får lige en tid til
scanning i morgen…”. Andre skal kun have en
vaccination eller skyllet ørerne. Her sidder vi,
en blandet flok, som alle håber på det bedste.
Men hvad er det, som skal bære os hvis - eller
når - det er en af os, der får en ubehagelig
besked af lægen?
Så er det er ikke ligegyldigt, hvad vi bygger
vort liv på.
Vi lever sundt, motionerer og ryger ikke. Vi
gør, hvad vi kan, og lynhurtigt får vi bildt os selv
ind at bare vi gør
vort bedste, så er
det kun alle de
andre, der bliver
ramt af en hjertekarsygdom. ”Jeg
har styr på det,
jeg lever efter forskrifterne, så mig
rammer det ikke”.
Alligevel sker det,
at man på trods
af alle bestræbelserne løber ind i

sit livs stormvejr, livet bliver usikkert. Det har det
været hele tiden, men det er som om, at det først
er nu, jeg opdager, at også mit liv er forgængeligt. Jeg forsøger først at finde en årsag og
derefter en mening med det ulykkelige.
Er det godt eller skidt at tænke sådan?
Det er svært at sige entydigt, men jeg ved,
at vi kan se vort liv fra flere vinkler. Man kan
betragte sig selv og sit liv ved at se indad og
have sig selv som centrum, eller man kan se sit
liv som en del af en større helhed, hvor man
løfter sit blik mod himlen.
Når vi løfter blikket mod himlen, bliver ”jeg”
til ”os”. Gud og mig. Man løftes op over sig
selv, ud over sig selv. Livet udvides - usikkerhed
og frygt kan lægges i Guds hænder.
Og i samme nu som vi ser op, udvider livet
sig, og himlen bliver en del af vores univers eller omvendt. Vi opdager, at vi er en del af det,
som himlen spænder sin bue hen over.
Da er vort liv anderledes, for det opleves
anderledes. Det er ikke ligegyldigt om man ser
nedad eller opad. Det er ikke ligegyldigt, hvad
man bygger sit liv på. Med himlen som horisont, kan vi godt
sidde i lægens
venteværelse og
vente… også på
en ubehagelig
besked. For den
dårlige
nyhed
er sat i sammenhæng med mere
end mig, den
står ikke alene.
ort liv er også
med Gud som
horisont.

Af Birgith Vestergaard
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Kirke- og kulturmedarbejder
Gi’ en hånd J
Jeg er den nye kirke- og kulturmedarbejder, og jeg har brug
for din hjælp. J
Jeg vil rigtig gerne have flere hjælpere, jeg kan ringe til, hvis
der er behov for det.
Jeg har løbende i gennem året brug for hjælp til forskellige
ad hoc-opgaver.
Det kunne være at bage kage, hjælpe med borddækning eller
oprydning til arrangementer i såvel kirken som i Sognegården.
Hjælpe med at lave mad til vores baby- og børnegudstjenester
eller skærtorsdags-spisningen.
Hjælpe til ved
fastelavn: Dele
fastelavnsboller ud,
pynte op og hænge
tønder op, flytte
borde og stole, eller
hjælpe med oprydningen.
Hjælpe til ved højskoledage, sang og samværd, mandagscafe
eller måske midnatsgudstjenesten den 24. dec.
Mulighederne er mange. Hvis vi har mange hjælpende hænder, har vi flere muligheder for at lave små opgaver. Det bedste
ved det hele er, at det er mega hyggeligt at gå og hjælpe til i
kirken. Vi kommer hinanden ved, der er som regel tid til en lille
snak og måske en kop kaffe.
Kunne du have lyst til at få en opringning, mail eller sms, når
vi har brug for hjælp her i kirken, så hører jeg gerne fra dig.
Man må gerne have specifikke ønsker til, hvad det er, man har
lyst til at hjælpe med…
Skriv til lihan@km.dk, ring på tlf: 20 33 87 92, eller kig forbi,
så vi kan få en snak om, hvad du tænker, du kunne hjælpe
med.
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Hjælp til baby- og børnegudstjenester
Vi har ca. 7-8
gange om året
en baby- og børnegudstjeneste,
hvor vi inviterer
sognets børnefamilier til gudstjeneste og efterfølgende byder på
lidt at spise.
Vi har i den forbindelse brug for et par ekstra hænder, som kan hjælpe med
at lave mad.
Hvor mange, der kommer til spisning, er meget forskelligt, men
omkring 30 personer.
Opgaverne vil være:
Ideer til hvad vi skal spise, indkøb til dette, praktisk hjælp i
køkkenet, forberedelse af aftensmad, borddækning, hjælp til
servering og oprydning.
Tidspunktet vil være fra kl. ca. 15.30 til kl. 19.00.
Datoerne her i foråret er: den 26. marts, den 30. april og den
28. maj.
Vi har brug for 2 - 3 personer, som kunne have lyst til at hjælpe
til. Det er ikke sikkert, at alle skal bruges hele tiden, det aftaler
man indbyrdes. Det
kan være, at der er
nogle, som handler
ind, nogle der laver
mad, og andre som
kommer og hjælper til
med opvasken. Man
er velkommen til at
tage børnebørnene
med J
Kunne du have lyst til at hjælpe, så skriv til lihan@km.dk, ring
på tlf: 20 33 87 92 eller kig forbi mit kontor.
Mvh Lisette, kirke- og kulturmedarbejder

Nyt fra menighedsrådet
Ny bistandspræst

fredsvalg. Listen var fremsendt af ”Red Bredballe Kirke”.
Der var ikke modtaget klager over listen.
Menighedsrådet byder derfor Peter Faurby og Annette Erbs
Nielsen velkommen i menighedsrådet og glæder sig over, at
menighedsrådet igen er fuldtalligt. Begge kender Bredballe
sogn og kirke og har erfaringer med arbejdet i et menighedsråd.
De personlige stedfortrædere er Hans Lauge og Nette Kaae
Stimpel.

Stormøde gav fælles viden
Biskoppen har besluttet, at halvtidssognepræst ved Engum
Kirke Michael Berghof fremover skal varetage de opgaver for
Bredballe Kirke, som Helle Lindholdt hidtil har udført. Opgaverne omfatter først og fremmest konfirmation af to konfirmandhold samt afholdelse af to julegudstjenester. Helle Lindholdt
har fået nye opgaver i provstiet. Menighedsrådet takker Helle
for det fine arbejde, som hun har udført, og vi byder Michael
velkommen.

Menighedsmøde

Onsdag den 3. april kl. 19 i Sognegården
Der afholdes menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget.
Endvidere aflægges beretning om rådets arbejde i det forløbne år, og der orienteres om den planlagte virksomhed i det
kommende år.

Den fælles arbejdsgruppe omkring debatten om fremtidens
kirkeliv i sognet havde stor succes med det første stormøde.
Der var fuldt hus i Sognegården til drøftelse af en kirkes betydning set i et historisk perspektiv, som erindringssted og i et
fremtidsperspektiv.
Vi havde tre kyndige oplægsholdere, der alle fik sat godt
gang i samtalen ved bordene. Hvert bord afleverede skriftlige
bemærkninger / input / egne holdninger til arbejdsgruppen.
Det hele renskrives og indgår i den videre debat og dialog i
sognet.
Arbejdsgruppen arbejder på endnu et stormøde, hvor det vil
være konkrete fakta fra vores eget sogn, der bliver afsæt for
debatten.
Listens navn er “Red Bredballe Kirke”.
Listen er tænkt til dig, der ønsker en levende og udviklende
kirke i de eksisterende, historiske rammer.

Suppleringsvalg blev
fredsvalg
den 19. marts 2019

Ved redaktionens afslutning var der indkommet én kandidatliste med to navne til de ledige pladser i menighedsrådet samt
stedfortrædere for disse, hvorfor valget er at betragte som et
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård

Aktiviteter

Aktiviteter

Maj
1 10.00 Sang og Samværd

Marts
2 10.00 Gudstjeneste med dåb

8 10.00 Sang og Samværd

3 14.00 Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

13 10.00 Højskoledag

5 17.00 Fyraftensgudstjeneste

15 10.00 Sang og Samværd

5 19.00 Sogneaften

22 10.00 Sang og Samværd

6 10.00 Sang og Samværd

22 17.00 Menighedsrådsmøde

7 19.00 Litteraturkreds
10 09.00 Sogneindsamling efter gudstjenesten

23 08.45 Sogneudflugt
25 10.00 Gudstjeneste med dåb

17 16.00 Koncert

26 16.00 Koncert

20 10.00 Frokostmøde

28 17.00 Baby- og børnegudstjeneste

23 10.00 Gudstjeneste med dåb

29 10.00 Sang og Samværd

25 10.00 Mandagscafé
26 17.00 Baby- og børnegudstjeneste
27 10.00 Sang og Samværd
28 17.00 Menighedsrådsmøde
31 10.00 Kirkefrokost efter gudstjenesten
April
2 17.00 Fyraftensgudstjeneste
3 10.00 Sang og Samværd
3 19.00 Menighedsmøde
10 10.00 Sang og Samværd
13 10.00 Gudstjeneste med dåb

Aktiviteter i Missionshuset
Marts
6 19.30 K
 redsmøde. Tale v/Christian Rasmussen,
Egeskov, KFS
26 15.00 T irsdagsmøde. Tale v/missionær Brian Madsen,
Vejle. Emne: ”Du er Guds barn”
April
10 19.30 P
 åskesangaften v/Hedenstedkoret.

14 16.00 Kunstkoncert

30 15.00 Tirsdagsmøde. Tale v/missionær Arne Nørgaard, Kolding. Emne: ”Gud gennembrød døden”

17 10.00 Sang og Samværd

Maj

18 17.30 Skærtorsdagsmåltid før gudstjenesten
23 19.00 Sogneaften
24 10.00 Sang og Samværd
24 17.00 Menighedsrådsmøde
27 10.00 Gudstjeneste med dåb
30 09.00 Mandagscafé udflugt
30 17.00 Baby- og børnegudstjeneste
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8 19.30 T ale v/pastor Heinrich W. Pedersen, Nørup
28 15.00 Tirsdagsmøde. Tale v/pastor Bjørn Ellerbæk,
Vejle. Emne: ”Det kristne fællesskab”

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

KFUM-Spejderne

Bredballe Kirkes Børnekor

Mikkel Thorsen. Tlf. 40816040

For piger 9 - 12 år. Mødested: Kirken.

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

Tirsdag kl. 15.15-16.15.

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

Legestuen ”Leg & Lær”
For børn 0 - 3 år. Mødested: Sognegården.
Fredag kl. 9.30-11.30.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 20 33 87 92.

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

Gudstjenester på

Plejecenter Bakkeager

Der er gudstjeneste på Bakkeager som regel den første tirsdag i hver måned.
Du behøver ikke at bo på Bakkeager for at deltage, alle er
velkomne.
Tirsdag den 12. marts kl. 10.30
Tirsdag den 2. april kl. 10.30
Tirsdag den 7. maj kl. 10.30

Litteraturkreds
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.

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 2067 2120
Nette Kaae Stimpel
2460 3157
Birgit Johansen
2554 7840
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Arrangementer

Arrangementer

Sang og Samværd

Onsdage kl. 10.00-11.30
Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med højskolesang og formiddagskaffe.

Frokostmøde

Onsdag den 20 marts kl.
10.00-13.00
Vi har fornøjelsen af igen at få besøg af Helle og Dynes Skovkjær,
som gennem musikken tager os med
tilbage i tiden til:
”LYDEN AF 50’ERNE – KRØNIKEN OM KATE OG KONRAD”
Kate og Konrad er et typisk dansk middelklasseægtepar anno
1955.
Konrad er på kontor og Kate er hjemmegående husmor.
Gennem de største danske hits fra slutningen af 40’erne til
begyndelsen af 60’erne fortæller og spiller Kate og Konrad
deres krønike.
I dette koncertforedrag fra tiden før vi fik bil plukker vi fløjlsgræs og planter smil og solskin, selvom Kate af og til er ”hele
ugen alene”.
Frokost kl 12.00 – pris 40 kr.

Sogneaften

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 med Iben Krogsdal
Iben Krogsdal er salmedigter og forfatter. I dag
mangler mange mennesker et religiøst sprog,
også selvom de opfatter sig som kristne eller i
hvert fald kulturkristne. Det er fatalt, for sproget
kan være med til at åbne og udvide virkeligheden. Hvordan kan nye salmer være med til at
genoplive et religiøst sprog? Og hvad kan kristendommen
egentlig sige os i dag - på moderne dansk?
Iben Krogsdal præsenterer en række af sine nyeste salmer fra
bl.a. salmesamlingen ”Vild Opstandelse”, 2015. Hun vil fortælle om salmernes tilblivelse med afsæt i det moderne men-
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Arrangementer

Arrangementer

neskeliv, hvor begreber som synd, nåde og opstandelse for
mange ikke længere giver mening på samme måde som før.
Og hvad gør man så?
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil
blive tid til diskussion.
Alle er velkomne i Sognegården. Der er fri entré, og der kan
købes øl og vand i pausen.
Tirsdag den 23.april kl. 19.00
Optakt til sogneudflugten.
Naturvejleder Lars Nygaard kommer og fortæller om Aqua
Akvarium og Dyrecenter i Silkeborg.

Sogneudflugt

Torsdag den 23. maj kl. 8.45.
Turen går til Silkeborgområdet. Undervejs får vi morgenkaffe
med rundstykker m.v.
Vi skal besøge Mariehøj Kirke, hvor vi får en rundvisning og
en lille andagt.
Derefter kører vi til Svostrup Kro, hvor vi indtager vores middag.
Vi besøger Aqua i Silkeborg, hvor der
er en rundvisning af Lars Nygaard, som
også holder foredrag i Sognegården
den 23/4.
Vi afslutter med kaffe og lagkage på
Hotel Julsø ved Himmelbjerget.
Pris 300 kr.
Afgang fra kirkens parkeringsplads.
Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Sidste tilmelding den 15. maj til kontoret på tlf.: 7581 4092.
Betaling til kontoret senest den 22. maj.
Der kommer nærmere oplysninger i Ugeavisen og på kirkens
hjemmeside.

Kirkefrokost

Søndag den 31. marts
Efter gudstjenesten inviteres alle til et hyggeligt samvær med
frokost i Sognegården. Vi synger forårssange. Pris 30 kr. inkl.
drikkevarer.

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Påskens gudstjenester:

Påsken
Palmesøndag den 14. april kl. 16.00
Kunst og koncert
14 malerier præsenteres ved oplæsning, sang og musik – leveret
af operasanger Jesper Buhl og
komponist og pianist Tore Bjørn
Larsen.
Koncerten er en musikalsk rejse
med Jesus på vejen fra Pilatus
op ad Via Dolorosa mod Golgata og videre under hans
lidelser på korset for at slutte med gravlægningen. Vi er,
som lyttere og tilskuere, således med hele vejen den tunge
langfredag. Både teksterne og musikken er nye fortolkninger af begivenhederne langfredag, og de understøtter
malerierne.
Der er således noget både for øjet og for øret i denne
event - som henvender sig både til musikinteresserede,
kunstinteresserede og kirkeinteresserede.
Aktivitetsudvalget
Fællesspisning skærtorsdag den 18. april
kl 17.30 i Sognegården.
Vi har fået en god tradition med
at spise sammen i Sognegården
inden gudstjenesten skærtorsdag
aften. Vi mindes Jesu sidste måltid
med sine disciple. Han kaldte brødet og vinen for sit legeme og blod og lovede, at han altid
vil være hos dem og os.
Vi får serveret lammesteg ifølge traditionen. Efter måltidet
er der gudstjeneste i kirken kl 19.00.
Pris: kr. 50,- Pengene betales om aftenen. Af hensyn til
køkkenet beder vi om tilmelding senest mandag 8. april.
Tilmelding helst på mail bredballe.sogn@km.dk og ellers
tlf.: 75814092.
Vi glæder os til denne højtidelige aften sammen.
Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

kl.
kl.
kl.
kl.

19.00
10.00
10.00
10.00

Sogneindsamling

Den 10. marts
Folkekirkens Nødhjælp er en landsorganisation,
som har mange års erfaring med nødhjælpsarbejde. Deres store landsindsamling falder i år
søndag den 10. marts, og det er en indsamling,
som vi gerne vil støtte op om her i Bredballe. Temaet for indsamlingen i år er „For alt i verden”.
Vi har brug for mange frivillige indsamlere, der
vil samle ind i to eller tre timer denne formiddag. Vi begynder
kl 10 i Sognegården. Der bliver serveret suppe og kaffe, når
man kommer tilbage.
Man kan melde sig som indsamler på www.noedhjaelp.dk eller
til Henrik Johannessen.
Vi håber på en god indsamling igen i år.
Orla Pedersen og Henrik Johannessen

Højskoledag

Mandag den 13. maj kl 10.00-14.35
”Kirken og dens samtid”
v. konsulent i Kirkefondet Berit Weigand Berg.
Kan sange og salmer hjælpe os ved livets
afslutning?
Vi synger nogle sange og salmer, som jeg vil give
lidt liv gennem min fortælling om dem.
Eksempler på, hvordan de kan betyde noget for
os i vanskelige tider gennem livet.
v. Peter Wetche.
Pris 125 kr. inkl. to stykker smørrebrød, vand og kaffe.
Betales på dagen.
Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 8. maj på tlf.:
7581 4092.
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Mandagscafé for kvinder
Mandagscafé for kvinder i Sognegården.
Velkommen til en formiddag i Sognegården og en udflugtsdag.
Mandag den 25. marts kl. 10-12.
Ejgild Kristensen, Hvejsel.
Emne: ”Humor har ingen udløbsdato”.
Tirsdag den 30. april kl. 9.
Udflugt til Julemærkehjemmet i Kollund og Folkehjemmet i
Aabenraa. Tilmelding nødvendig. Nærmere program følger.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe
Føns, Ruth Christensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen tlf.
29 82 59 57.

Det’ for børn:
Baby- og
børneguds
tjenester

er en lille hyggelig
gudstjeneste i kirken.
Bagefter går vi
over i Sognegården
og får lidt mad
og hygger, mens
børnene leger.
Det er altid om tirsdagen kl. 17.00.
De næste gange er: Den 26. marts, den 30. april og
den 28. maj.

Fastelavn

Koncerter

Søndag den 17. marts kl. 16.00
Haderslev Domkirkes Pigekor under ledelse af Thomas BergJuul.
Søndag den 26. maj kl.16.00
Forårskoncert med Bredballe Kirkes Børne- & Pigekor.
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Søndag den 3. marts
er det tid til årets fastelavnfest.
Gudstjenesten begynder
kl. 14.00, og bagefter
skal vi i Sognegården.
Her skal vi slå katten af
tønden, lege og spise
fastelavnsboller.
I kan læse mere herom,
når vi nærmer os på
vores facebook-side for børn, via legestuen eller babysalmesang.

Legestue i Bredballe Kirke om
fredagen.
Babysalmesang i Bredballe Kirke om
mandagen.
Vi glæder os til at se jer.

Døbte
Julie Allesøe

Kirkehøjskolen
Se program på www.vejleprovsti.dk

Højskoledag den 21. marts kl. 10.00
Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13 A,
7100 Vejle.
Tilmelding:
Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. Vil man være sikker på, at der er plads, skal man tilmelde sig også til enkelte
foredrag.

Vera Kristine Skibby Nielsen
Mads Gravesen Eg
Birk Kiholm Terkildsen
Mai Høgh Andersen
Elliot Schmedes Laier
Sean Berg Kure Kristensen
Lucas Lund Olesen
Olivia Levin Harrild Petersen
Freja Isolde Schultz Gerløv

Tilmelding til: Kirsten Meyer Rokkjær, tlf. 75828346/
22886569 e-mail: kirkehojskole.vejle@gmail.com
Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto 7244
1255048, Jyske Bank, eller kontant ved ankomst.

2. pinsedag
Mandag den 10. juni er der som tidligere år friluftsgudstjeneste
ved Skyttehuset kl. 11.00.
Gudstjenesten er i samarbejde med andre kirker i Vejle Provsti.

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

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

Forklaring til gudstjenestelisten
Gudstjeneste: Gudstjeneste evt. med dåb.
Bemærk vi har også gudstjeneste på lørdage ca. 2 gange om
måneden.
Familiegudstjeneste: For hele familien. Oftest kl. 14.00
Fyraftensgudstjeneste: kl. 17.00. Kort gudstjeneste uden nadver
Baby- og børnegudstjeneste 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

Marts
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
April
Tirsdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Maj
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Juni
Søndag

Kl.

Gudstjeneste

2.
3.
3.
5.
10.
17.
23.
24.
26.
31.

10.00
10.00
14.00
17.00
09.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00

Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Familiegudstjeneste
Fyraftensgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Gudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Baby- og børnegudstjeneste
Gudstjeneste

2.
7.
13.
14.
18.
19.
21.

17.00
10.00
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00

Fyraftensgudstjeneste
Gudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Gudstjeneste

22.
27.
28.
28.
30.

10.00
10.00
10.00
14.00
17.00

Gudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Gospegudstjeneste
Baby- og børnegudstjeneste

4.
5.
12.
12.
17.
17.
18.
19.
19.
26.
28.
30.

10.00
10.00
09.00
11.00
09.00
11.00
10.00
09.00
11.00
10.00
17.00
10.00

Konfirmation
Gudstjeneste
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Gudstjeneste
Baby- og børnegudstjeneste
Gudstjeneste

2.

10.00

Gudstjeneste

Dagens navn

Tekst

Præst

Fastelavn
Fastelavn

Matt.3,13-17

1.s.i fasten
2.s.i fasten

Matt.4,1-11
Matt.15,21-28

3.s.i fasten

Luk.11,14-28

Midfaste

Joh.6,1-15

Mariæ bebudelsesdag

Luk.1,26-38

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Matt.21,1-9
Matt.26,17-30
Matt.27,31-56
Mark.16,1-8

2.påskedag

Luk.24,13-35

1.s.e.påske

Joh.20,19-31

2.s.e.påske
3.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag
Bededag

Joh.10,11-16
Joh.16,16-22
Joh.16,16-22
Matt.3,1-10
Matt.3,1-10

4.s.e.påske
4.s.e.påske
5.s.e.påske

Joh.16,5-15
Joh.16,5-15
Joh.16,23-28

Kristi Himmelfartsdag

Mark.16,14-20

Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Michael Berghof
Michael Berghof
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard

6.s.e.påske

Joh.15,26-16,4

Henrik Johannessen

Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Michael Berghof
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
NN
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard og
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen

Schweitzer A/S

