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Vinter - malet af Kirsten Bak

Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på Gud Fader
forlader.
Vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn.
Thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge:
et ære være Gud
for sit julebud!
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- er en meget smuk og stærk julesal-
me, der synger om julebudskabet og 
hele dens betydning for os menne-
sker her i livets tid.
Hvert år sidder jeg i det store dilem-
ma med hvilke salmer jeg skal vælge 
til de forskellige julegudstjenester. 
Alle har deres egne ynglingssalmer 
og holdninger om hvornår de hører 
til. Mange forventer at de skal synge 
en bestemt salme før der kan blive 
jul. Sikken noget pjat! Jesus sang jo 
ikke sange, da han blev født. Sange 
og salmer er kommet til siden.
Alligevel er det jo sådan, at vi er 
mennesker med forskellige vaner. 
Vaner understreger en bestemt 
hændelse eller følelser. Og det tror 
jeg bestemt ikke, vi må nedgøre eller 
benægte. Nogle sange hører til noget 
bestemt.

I Julens budskab fejrer vi det nye, 
der kommer til verden. Det som 
forandrer, giver håb og glæde (må-
ske usikkerhed til dem, som helst 
vil fortsætte i vanens magt). For 
Guds søn kom til jorden og vendte 
alt på hovedet, menneskers måde at 
se, mærke, tænke og leve. På den-
ne måde kommer livet tættere på. 
Måske kræver det at vi må tage del i 
livet og ikke på vores måde? 

Derfor må vi, i julens lyd, også favne 
det nye som kommer til os. Det kan 
være nye eller ukendte sange og 
salmer.

Musik, sange og salmer har stor 
betydning for os. Da musik rammer 
vores følelsesregister og er som regel 
bundet op til hændelser, følelser, 
minder osv.  Noget vi har været en 
del af. Vores pulsslag og hjerteslag 
er musik. Derfor er musik en del af 
livets rytme.
Musik bliver brugt til fester, til 
forskellige slags terapier, til vente-
tone i telefonen, til indlæring, dans, 
afslapning, argumenterer, sansning, 
motiverer, udløse en stemning og 
meget mere.

Jeg mener bestemt at julen har eng-
lelyd, for julen kommer med et bud-
skab til os mennesker hvert år om 
livets forandring, glæde og håb. Lad 
os være julens englelyd for mange i 
juletiden og til hver en tid!

Tak til Bredstrup og Pjedsted sogne 
for en støttende og venlig tid som 
konstitueret sognepræst hos jer. Tak 
til jer alle!
I ønskes en glædelig og håbsfyldt jule-
tid, vintertid og nytår!   

- Lise Rind

Julen har englelyd
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Allerede mens jeg læste på Køben-
havns universitet, vidste jeg, at jeg 
ville være præst for et mindre lokal-
samfund, hvor mennesker kender 
hinanden, og hvor naturen sætter 
rammen om tilværelsen. Det bliver 
nu virkelighed, når jeg fra d. 1. søn-
dag i advent 2018 skal være præst for 
jer i Bredstrup og Pjedsted kirker.
Mit navn er Michael Hvistendahl 
Munch, 32 år, og jeg er født og 
opvokset i Nordsjælland. Mit første 
præstekald var som barselsvikar 
på Anholt, hvor jeg fungerede som 
sognepræst for øens 130 beboere i 
ni måneder. Derefter flyttede min 
kæreste, Daina, og jeg til Hader-
slev. Daina kommer oprindeligt fra 
Letland, hvor hun har undervist som 
lærer, men hun er nu ved at tage den 
danske læreruddannelse i Haderslev. 
Kort efter flytningen fik jeg en vikar-
stilling som sognepræst i Trinitatis 

kirke i Fredericia, hvor jeg har været 
et par måneder. Jeg kender således 
allerede provstiet.
Jeg nyder gåture blandt træer, at 
opleve det danske landskab og at se 
Guds himmel i al sin stjerneglans – 
især når den ikke skal konkurrere 
med skæret fra storbyen. Jeg holder 
meget af at læse både fag- og skøn-
litteratur, og jeg holder af at blive 
udfordret. Af anden erfaring har jeg 
været formand for et menighedsråd 
på Københavns Vestegn, læst i USA 
og Tyskland, stået i suppekøkken, 
været fængselsbesøgsven, kirke-
tjener, rejst til Israel/Palæstina og 
Taizé, og allerede som teenager lærte 
jeg at køre traktor, da jeg hjalp til på 
mine bedsteforældres gård. Alle de 
erfaringer håber jeg at bringe i spil, 
når jeg nu skal til at være jeres nye 
præst. 
Vi glæder os meget til at blive en 
del af lokalsamfundet og møde jer 
alle sammen. Og apropos dét, så er 
julens store budskab jo ikke, at der 
kommer en ny præst, men at Jesus-
barnet kommer til verden. Det er 
derfor kun passende, at min ind-
sættelse bliver overstået 1. søndag i 
advent, så adventstiden går med at 
vente på det evigt glædelige budskab. 

- Michael H. Munch

Velkommen Nytår og Velkommen herhid til ny sognepræst for 
Bredstrup Pjedsted pastorat

Kommende præst, Michael og kæresten Daina
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November
Tirsdag den 27. november kl. 19.00 
Adventsmøde med Gudstjeneste 
i Bredstrup kirke og efterfølgende 
foredrag i konfirmandstuen med 
Kristian Bøcker ”Kunsten at kede 
sig”

December
1. søndag i advent den 2. december 
kl. 14.00
Præsteindsættelse af Michael 
Hvistendal Munch i Pjedsted kirke. 
Efterfølgende serveres kaffe og kage 
i Konfirmandstuen ved Bredstrup 
Præstegård 

Onsdag den 5. december kl. 19.30 
Julekoncert i Pjedsted kirke med 
Taulov pigekor under ledelse af Dor-
the Gade

2. søndag i advent den 9. december 
kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Bredstrup 
kirke med Luciaoptog og krybbespil. 
Efterfølgende serveres gløgg, saft og 
æbleskiver i Konfirmandstuen

3. søndag i advent den 16. decem-
ber kl. 10.30
De 9 læsninger oplæst af sognebørn 
med musikledsagelse af lokale musi-
kere og korsangere

Juleaften 24. december
Bredstrup kirke kl. 14.00 og Pjedsted 
kirke kl. 15.30

Januar
1. januar kl. 14.30 gåtur og kl. 
16.00 Gudstjeneste
Gåtur “Spangen rundt”. Vi mødes kl. 
14.30 på P-pladsen ved Bredstrup 
kirke. Efter gåturen serveres kaffe og 
te i våbenhuset inden gudstjenesten 
kl. 16.00. Efter gudstjenesten ønsker 
vi hinanden “Godt nytår” i Konfir-
mandstuen hvor der skænkes bobler 
og bydes på kransekage.

17. januar kl. 14.30
Foredrag i Konfirmandstuen med 
Luksusvagabonden Lis Ingemann, 
som medrivende fortæller om sine 
12 års oplevelser bag den gamle 
barnevogn, under åben himmel som 
vagabond

Arrangementer for vinter 2018 - 2019
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24. januar kl. 10.30 
Vi opstarter et nyt hold 
Babysalmesang – i alt 6 gange. 
Kontakt/tilmelding til vores kirke-
sanger Lisbet Pagh tlf. 61 75 62 53 
eller mail lisbetpagh@gmail.com

Februar
 
7. februar kl. 19.30
Filmaften - Titel: se ark i kirkerne og 
i Konfirmandstuen

Tirsdag den 22. januar kl. 19.30
Farmer on the Run 
- Bernhard Brunsgaard
Fra 35 malkekøer i Kalvslund til 
100.000 km på motorcykel i den 
store verden.
Entré: Gratis for medlemmer. For 
gæster 100,- kr.

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Foredragsfor-
eningen 
kl. 19.30 Foredrag med Carl Erik 
Lundgaar, Assens. 
“Fra poliopatient til professionel 
musiker”
Entré: Gratis for medlemmer. For 
gæster 100,- kr.

Foredragsforeningens program

Omtale af arrangementerne ses på kirkernes hjemmeside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk eller i det forrige kirkeblad

Begge foredrag afholdes i Pjedsted Forsamlingshus
Husk! Næste Højskoledag den 2. marts 2019

KonfirmationerKreative minikonfirmander
2019  Pjedsted Kirke den 17. maj  
 Bredstrup Kirke den 19. maj

2020  Pjedsted Kirke den 8. maj  
 Bredstrup Kirke den 10. maj

2021  Pjedsted Kirke den 30 april  
 Bredstrup Kirke den 2. maj

Minikonfirmanderne har modeleret flotte 
døbefonde i ler.
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NB-KLUBBEN
Alle børn er velkommen på Nyager 12 i 
Bredstrup, hvor vi mødes tirsdage fra kl. 
1530 til 1630.

NB-Klubben (Nyager Børneklub) er 
tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.

LEdErE:
Gunhild og Bjarne Gertz Olsen
(tlf. 75 95 43 17)
Isabella, Hanne og Mikael Arendt 
Laursen (tlf. 75 92 07 24)

Sogneindsamling 
den 10. marts 2019

• For 5 kroner kan vi udlåne en 
vandpumpe til en lokal bonde.

• For 175 kr. kan en familie få en 
bæredygtig køkkenhave.

• For 225 kr. kan vi plante et træ 
der både neutraliserer CO2, 
giver skygge og føde.

Pengene fra sogneindsamlingen er 
med til at bekæmpe sult, sygdom, 
minefare, tørke, oversvømmelser, 
overgreb, frarøvelse af jord og anden 
ekstrem ulighed i verdens mest 
udsatte områder.

Kirkehøjskolen i 
Fredericia Provsti 
2018 – 2019
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 10.15 
”Emma Gad – Om takt og tone - og 
moderne dannelse” v/ Maria Helle-
bjerg. I flere årtier gjorde alle nar ad 
ideen om dannelse og god tone. Så slog 
dårlig dannelse og dårlig tone igennem, 
og i dag er vi møjsommeligt ved at re-
konstruere formalia, så virkelighed såvel 
som Sociale Medier (SoMe-typisk!) kan 
blive rare steder at færdes...

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 13.00 
”Broen til det andet menneske” v/ Per 
Schultz Jørgensen, psykolog, professor 
i socialpsykologi og forfatter til en lang 
række bøger bl.a. “ Broen til det andet 
menneske”: ”Det er i mødet med andre 
mennesker, at vi bliver anerkendt og 
bekræftet i, hvem vi er. Derfor er det 
vigtigt at forstå, hvordan vi udvikler og 
styrker relationerne.  Jeg kalder det at gå 
over broen til et andet menneske” siger 
Per Schultz Jørgensen.

Praktiske oplysninger; Alle foredrag 
finder sted i Lyng kirke og betales ved 
indgangen. Pris to foredrag: 80,00 kr. 
Et foredrag: 50,00 kr. Frokost: 50,00 kr. 
Tilmelding til frokost senest mandag 
forud for hver højskoledag på mail 
Lyngkirke@lyngkirke.dk eller Lyng 
kirkes mobiltelefon: 3063 1777. Gene-
ralforsamling: 16. januar 2019.
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Dagene er blevet korte og mørke, 
fuglesangen er forstummet, men julen 
og den hyggelige tid med glæde,  lys og 
forventning ligger foran os – endnu et 
år er gået.
I efteråret har håndværkerne haft travlt 
i præstegården, med nyt køkken/alrum 
og badeværelse, gulvene er blevet slebet 
af og nymalet i alle rum. Tak til alle 
håndværkerne for veludført arbejde.
Vi har den glæde at kunne meddele alle 
i sognene, at vi har ansat en ny sogne-
præst Michael Hvistendahl Munch på 
32 år. Midt i januar, flytter Michael med 
sin kæreste Daina ind i præstegården. 
Vi håber at kunne indbyde til åbent hus, 
inden indflytningen i præstegården, 
søndag den 13. Januar, hvor man kan 
få lejlighed til at se den ny renoverede 
præstegård.
Vi vil gerne byde Michael og Daina 
hjertelig velkommen til Bredstrup-Pjed-
sted sogne. Vi håber I må blive rigtig 
glade for at være i blandt os, finde jer 
hjemme og godt tilpas i præstegården 
og at alle vil tage godt imod jer.
Samtidig skal der lyde en stor TAK til 
sognepræst Lise Rind, for det arbejde 
du har lagt i vore sogne, i det halve år 
du har været konstitueret sognepræst. 
Tak til provst Børge Munk Povlsen og 
præster fra provstiet for velvillighed, 
inspiration og godt samarbejde.
Igen i år har det været dejligt at se, vore 
kirkegårde velholdte og er nu vinterpyn-
tet med flotte juledekorationer.

Stor TAK til alle, der er med til at yde en 
indsats i kirke og konfirmandstue. Tak 
til ansatte, frivillige, afløsere, personalet 
på kirkegårdene og kollegaer i menig-
hedsrådet for et rigtig godt samarbejde. 
Det har været et travlt år med mange 
store beslutninger, men spændende har 
det været !
Med denne skønne julesalme, skrevet af 
Emmy Köhler, ønsker menighedsrådet 
alle i Bredstrup-Pjedsted sogne en Glæ-
delig Jul og et Velsignet Nytår.

 Nu tændes 1000 julelys, 
 på jorden mørk og rund, 
 og tusind stjerner stråler smukt 
 på himlens dybblå grund.

 Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,  
 se strålen mild og blid,
 en stråle af Guds kærlighed –
 en signed juletid. 

- Lisbeth Kjær Poulsen

Nyt fra Menighedsrådet

Kirkebil
Det er et stående tilbud til alle i 
Bredstrup og Pjedsted, der har 
behov for transport til kirke og 
arrangementer i præstegården.
Taxa kan bestilles senest en time i 
forvejen hos Fredericia Taxa på  
tlf. 75 50 34 11. Regningen går til 
præstegården.



Gudstjenester

Adresser
Sognepræst Michael H. Munch: 
tlf. 7595 4024 
Mail: micmu@km.dk (fri mandag)

Kirkekontor: Christiansvej 4,
7000 Fredericia;
tlf. 7620 3939 
Mail: gih@km.dk, mans@km.dk

Menighedsrådsformand Lisbeth Kjær 
Poulsen: tlf. 2639 4030

Kirketjener Gitte Funk Andreasen: 
tlf. 5115 0378 
Mail: kirkefunk@gmail.com

Kirkesanger Lisbet Kring Pagh: 
tlf. 6175 6253 
Mail: lisbetpagh@gmail.com

Organist Peter Toft Poulsen: 
tlf. 2311 5954
Mail: peter.skolegade1@gmail.com

Bredstrup Kirkeværke Peter Pagh 
tlf. 7595 4004

Pjedsted Kirkeværge Niels Jørgen  
Andersen: tlf. 7595 4542

Fredericia Kirkegårdskontor: 
tlf. 7592 1975

For mere information se www.bredstruppjedstedkirker.dk

December
• Søndag d. 2. kl. 14.00 1. s. i advent 

Pjedsted kirke  
Indsættelse af præst Michael Hvistendal Munch

• Søndag d. 09. kl.14.00 2. s. i advent 
Bredstrup Kirke. Michael H. Munch/Lise Rind 
Familiegudstjeneste 

• Søndag d. 16.  kl.10.30 3. s. i advent 
Pjedsted kirke   
De 9 læsninger 

• Søndag d. 23. kl.10.30 4. s. i advent 
Bredstrup kirke

• Mandag d. 24. kl.14.00 Juleaften 
Bredstrup kirke 

• Mandag d. 24. kl.15.30 Juleaften 
Pjedsted kirke 

• Tirsdag d. 25. kl.10.30 1. juledag 
Bredstrup kirke 

• Onsdag d. 26. kl.10.30 2. juledag 
Pjedsted kirke 

• Søndag d. 30. kl.10.30 Julesøndag   
Ingen gudstjeneste

Januar
• Tirsdag d. 01. kl. 16.00 Nytårsdag  

Bredstrup kirke 
• Søndag d. 06. kl. 10.30 H.3.K. søndag  

Pjedsted kirke 
• Søndag d. 13. kl. 10.30 1.s. e. H.3 k.  

Bredstrup kirke 
• Søndag d. 20. kl. 10.30 2 s. e. H.3 k  

Pjedsted kirke  
• Søndag  d. 27. kl. 09.00  3.s. e. H. 3 k.    

Bredstrup kirke. Lise Rind 

Februar
• Søndag d. 03. kl. 10.30 4.s.e.H.3 k. 

Pjedsted kirke 
• Søndag d. 10. kl. 10.30 S.s.e. H.3.K  

Bredstrup kirke 
• Søndag d. 17. kl. 10.30 Septuagesima 

Pjedsted kirke 
• Søndag d. 24. kl. 10.30 Seksagesima 

Bredstrup kirke 
Hvor intet navn er nævnt har sognepræsten  
gudstjenesten.


