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Konfirmation 2016
Johs. 14 

Jeg ved ikke nøjagtigt, hvornår jeg 
selv første gang hørte disse ord fra 

Jesu store afskedstale til disciplene: “I 
min Faders hus er der mange boliger”. 
Men første gang jeg ved af, var det i 
alle tilfælde ikke på dansk. Det var 
på engelsk, og det var Elvis Presley, 
datidens helt store rockstjerne, som I 
konfirmander måske ikke kender, men 
det gør jeres bedsteforældre ganske 
sikkert. Fra min gamle spolebåndopta-
ger lød det: “In my farthers house are 
many mansions.” Det ved jeg i hvert 
tilfælde nu. En situation står ganske 
klart for mig. Jeg havde min båndop-
tager med hjemme hos en kammerat, 

hvis forældre var betydeligt mere kir-
keligt engagerede end mine forældre 
var det, for nu at sige det på den måde. 
Og det var altså temmeligt vovet dette 
her med at spille Elvis Presley - ham 
rocksangeren. En temmelig vovet af-
fære. Og ingen af os var altså klar over, 
at det, vi lyttede til, var en amerikansk 
sentimental vækkelsessalme over Jo-
hannesevangeliet kap. 14.
Ret tankevækkende må man sige, når 
man tænker tilbage. Jeg kunne vel 
på det tidspunkt nok engelsk til at 
forstå, at der blev sunget om en far, 
der havde et hus med mange rum el-
ler boliger - og hvad så, alt er jo stort 
derovre i USA, tænk bare på, hvad vi 
ser i Hollywood film, og hvad vi ellers 
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belemres med der ovrefra. Eskilds for-
ældre kendte nok til Jesu afskedstale, 
vidste nok, at Jesus her talte om andet 
og mere end et prangende palads med 
50 eller flere stuer. - Men de forstod til 
gengæld ikke engelsk, og oversatte vi 
det til dansk, strejfede den tanke dem 
sikkert ikke, at der her lød velkendte 
og sikkert kære ord til dem. 
Vi står her over for et klassisk sprog-og 
kulturproblem. Den fælles forståelses 
ramme kulturelt / religiøst og sprogligt 
er ikke til stede. Derfor kommer der 
heller ikke nogen forståelse til stede.
I og for sig kan man jo nok spørge 
om, hvad en sådan barndomsoplevelse 
kommer I konfirmander ved, hvis det 
ikke netop var for det klassiske i si-
tuationen. Sådan kan vi gang på gang 
i vort daglige liv erfare, at forskellig 
baggrund og forskellige erfaringer kan 
gøre en egentlig kommunikation umu-
lig - fordi vi ganske enkelt ikke forbin-
der det samme med de ord, vi bruger. 
Derfor bedømmer vi ikke hinanden 
på en redelig baggrund og kommer til 
forståelse med hinanden på ordentlig 
vis, men vi fordømmer hinanden. Det 
bliver fordommen, der styrer det møde, 
som i virkeligheden slet ikke kommer 
i stand.
Sådan er det naturligvis også med 
evangeliet - det budskab Jesus kom 
til os med. Der skal være eller der må 
dannes en forståelsesbaggrund. Der 
skal på engang etableres en vis viden, 
forkundskaber er som bekendte gode at 
have, som H. C. Andersen udtrykte det. 
Og der skal tales i et sprog, som kan 
finde genklang i den erfaringsverden, 
som er for hånden.

Vi er således nødt til at vide, at de 
ord, ”I min Faders hus, er der mange 
boliger..”, ikke er udtalt af en eller 
anden tilfældig fars søn, der vil prale 
med familiens velstand, men er talt af 
Sønnen, som trøsteord til de disciple, 
som han snart skal forlade for at gå til 
faderen.
Og han forlader dem netop ikke for at 
lade dem sejle deres egen sø, men fordi 
det tjener dem til deres bedste. Han 
går derhen for at gøre en plads rede til 
dem, skaffe dem en bolig hos Faderen, 
der er Gud Herren selv. Hvis ikke ville 
han have sagt det til dem. Det er deres 
tillid, Jesus her appellerer til. I ken-
der mig nu, I må da vide, at jeg ikke 
vil svigte jer! Så føjer han til, at når 
han har gjort en plads rede, når hans 
mission er fuldført efter kors, død og 
opstandelse, da vil han vende tilbage 
igen for at hente dem. For han vil, at 
der hvor han er, der skal de også være. 

Arne Haugen Sørensen, 
Vandringsmanden



 

- 4 -

“Og, hvor jeg går hen, derhen kender I 
vejen.”
Men Thomas siger imidlertid, at de 
ikke ved, hvor han går hen, hvordan 
skal de da kende vejen. Og så får han 
det svar, som vel i virkeligheden er det 
helt afgørende centrum i dagens evan-
gelium. “Jeg er vejen, sandheden og 
livet; ingen kommer til Faderen uden 
ved mig. Kender I mig, vil I også kende 

min Fader. Og fra nu af kender I ham 
og har set ham.”
Det er tydeligt nok, at Jesus nu uden 
forbehold siger, at der ikke findes no-
gen anden vej til Gud end ham.
Han holder et billede op for disciplene 
og os, idet han siger: ”Jeg er… ” Vi har 
hørt noget lignede før: ”Jeg er verdens 
lys”, ”jeg er livets brød”, ”jeg er døren”, 
”jeg er den gode hyrde”, ”jeg er det 

sande vintræ” og ”jeg er opstandelsen 
og livet”.
Dette ”jeg er”... efterfulgt af et billede 
er en utrolig stærk tale, og var det ikke 
mindst for Jesu tilhørere og den første 
menighed. Den rammer nemlig en fæl-
les klangbund i selve jødernes selvfor-
ståelse. Det er med de ord, Gud Herren 
første gang giver sig til kende - åbenba-
rer sig og griber ind i sit folks historie. 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud giver 
sig til kende og fortæller, hvem han 
er til den lamslåede Moses. Jahve er 
hans navn, og det betyder: ”Jeg er”, el-
ler måske bedre: ”jeg er den, jeg er”. 
Det er det samme, som hvis han havde 
sagt: ”jeg er altings op hav, alting er til 
i kraft af mig”. Han er den eneste, og 
det eneste, der er til i kraft af sig selv. 
Som det hedder i Johannesevangeliets 
fortale. “I begyndelsen var ordet, og 
ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Alt blev til ved ham, og uden ham blev 
intet til af det, som er. I ham var liv, og 
livet var menneskers lys.” 
Alt dette er impliceret i dette ”Jeg er”, 
som Jesus siger. 
Her i afskedens stund siger han således 
for at understrege sin ret og autoritet 
til at love dem en plads “hjemme hos 
Gud”, at der ikke kan skydes nogen 
kile ind mellem ham og Faderen - de 
to er ét. Og det betyder til gengæld, at 
vejen alene går igennem ham. Han er 
vejen, sandheden og livet.
Vejen er et religiøst symbol, som in-
genlunde kun er kendt i den jødisk 
kristne tradition. Det er kendt i såvel 
gammel mellemøstlig som gammel 
østlig tænkning. Forskellige lærer, ind-
sigter og religiøse / rituelle handlinger 

Arne Haugen Sørensen, 
Vandringsmanden
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viser vejen til Gud. 
Her kæder Johannes altså vejen og 
livet, forstået som det liv, der er kva-
lificeret og betydningsfuldt, sammen 
med sandheden. Der er en dobbelthed 
på spil her. For med denne sammen-
kædning siger Jesus til sine disciple og 

til os: 1) Jeg er sandheden om Gud, jeg 
kaster lys over hans væsen, eller måske 
bedre: hans væsen gennemlyser Jesus, 
så han erkendes af mennesker. 2) Og 

jeg er sandheden om jer, dvs. Jesu liv er 
svaret på det evigt aktuelle spørgsmål 
om meningen med livet.
Sandheden om Gud er, at han er tro-
fasthed og kærlighed. Han er retfær-
digheden. Denne sandhed kommer til 
syne i Jesus Kristus, i hans handlinger 
og det ord, han taler. Således åbenba-
rer “Jeg er” sig for os og afslører eller 
åbenbarer dermed samtidigt, at menin-
gen med vort liv er, at vi ikke skal for-
tabes, men have evigt liv hos ham. Vi 
skal for hans retfærdigheds skyld blive 
retfærdige med ham, ja det er hans 
retfærdighed: ”Er vi utro, så forbliver 
han dog trofast, thi fornægte sig selv, 
det kan han ikke”. Således udtrykker 
Paulus dette. 
Derfor, idet disciplene tror Jesus på 
hans ord, er de allerede gået over fra 
de dødes rige til de levendes land. Da 
er de på én gang på vejen og ved ve-
jens ende. De er gået ind ad døren, for 
de kender Gud, ja meget mere, de er 
kendte og anerkendte af Gud. Distan-
cen er ophævet, hvad ved Adams fald 
var forliset, er nu ophævet. Intet mindre 
end det.
Men se til, om de ret kan høre, hvad 
det er, Jesus siger. Fillip indvender: 
“Herre, vis os Faderen, det er nok for 
os.” Kommunikationen er slået fejl. 
Men her er det ikke, fordi de ikke kan 
forstå, hvad Jesu siger. Baggrunden er 
i orden, og det er sproget også. Men det 
kræver noget af dem, som de ikke ser 
sig i stand til at yde. Tilliden til Jesu 
ord. De kan eller vil ikke tro ham på 
hans ord, når han siger dem, at han er 
vejen og sandheden og livet - at i troen 
på ham er de allerede givet en bolig i 

Arne Haugen Sørensen, 
Vandringsmanden
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er det hele”, ville han sige. Men for 
ham er der ikke noget kun her. Ordet 
rummer det hele, det er mere end ord 
forstået som tomme lyde. Og sådan er 
det jo også i vore menneskelige sam-
menhænge. 
Den moder der trøster sit rædselsslagne 
barn med ordene: “Du skal ikke være 
bange”, skaber en tryghed i barnet, 
hvis ikke tilliden de to imellem er øde-
lagt. Ligesådan sker der noget mellem 
to mennesker, der erklærer hinanden 
deres kærlighed. “Jeg elsker dig”, sagt 
med hjertets fylde og ægthed, skaber 
ny livskraft og nyt livsmod hos den 
anden. Ligesom den ægte tilgivelse 
skaber nyt liv mellem to parter, hvor 
noget elles var dem imellem og havde 
ødelagt livet.
Det er ord, men dog meget mere end 
tomme lyde - når de finder klangbund. 
Sådan er det også, når Jesus siger til os: 
“ Jeres hjerte må ikke forfærdes Tro på 
Gud og tro på mig, hvor jeg er, der skal 
I også være.”
Da gælder det også, hvis tilliden er til 
stede, da forfærdes hjertet ikke, men 
finder fred - da går ordet til hjertet, og 
det bliver stille i vort bryst. Og det sker, 
hvor Gud selv føjer sin Ånd til det talte 
ord. Det vil og skal ske, for det er hans 
løfte til os. 
Han der også sagde “Jeg er opstandel-
sen og livet”, vil nemlig komme forfra 
fra opstandelsens morgenrøde til os og 
ikke slippe os. Han, der også sagde: 
“Jeg er den gode hyrde” bliver aldrig 
træt af at kalde på os. Når vi lader hånt 
om hans kald, fordi vi ikke tør indlade 
os på at modtage livet af hans hånd, 
overgive os til hans kærlighed, fordi vi 

hans Faders hus. 
De ønsker en sikkerhed, den sikkerhed, 
som ligger i at kende vejen til Faderen, 
og det var de jo vante til, var loven. 
Hvis de kunne være sikre på, at Jesu 
tale var sand, ville de være lykkelige. 
Nu havde de hørt Jesus tale længe nok 
om faderen, nu ville de selv se ham. 
Og så var den henvisning, Jesus giver 
dem til kærlighedens gerninger, åben-
bart ikke nok.
”Ord, Ord, Ord, det er jo alt, du har til 
os”, kunne vi måske forestille os, at de 
sagde, og i alle tilfælde vil vi være til-

bøjelige til at sige og tænke det.
Det er imidlertid en indvending eller 
en protest, som Johannes-evangelisten 
vil nikke anerkendende til. ”Ja, Ord 

Arne Haugen Sørensen, 
Trøst og tilgivelse
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Kirkens sommerfest –
Koncert, fællessang & grill
Torsdag 30. juni kl. 17.

Musikgudstjeneste inspireret af 
150 året for Johannes Jørgensens 

fødsel.
Underholdning med Jeppe Aakjær 
sange også i anledning af hans 150 års 
jubilæum.
Vi har igen formået at få Ulrik R. 
Damm og Birgitte Kaas Sørensen, 
Randers til at komme herned for at 
fejre sommeren sammen med os.
Birgitte Kaas Sørensen skriver:
”Ulrik R. Damm er tidligere organist 
ved henholdsvis Sct. Clemens Kirke og 
Sct. Mortens Kirke i Randers og gik 
for nogle år siden på pension.
Birgitte Kaas Sørensen er tidligere ko-
rist ved Sct. Clemens Kirke i Randers 
og kirkesanger ved kirkerne i Kousted 
og Råsted samt nuværende korist ved 
Sct. Mortens Vokalensemble.
Ulrik og Birgitte arbejder sammen om 
et Børnekor på Jennumparkens fritids-
hjem, hvor Birgitte også er institutions-
leder.
Gennem dette arbejde er de blevet in-
spireret til selv at tage ud at optræde, 
og de har også en fælles fortid i Sct. 
Clemens Kirke i Randers.
I Bredstrup kirke fejrer vi først 150 året 
for Johannes Jørgensens fødsel.
I Danmark fik Johannes Jørgensen al-
drig den position, som hans litterære 
format rettelig gjorde ham fortjent til. 
Men på verdensplan er han især kendt 
for sine store helgenbiografier. 
Hans mange digte har været til inspi-

ration for danske komponister – for-
trinsvis i første halvdel af det tyvende 
århundrede. 
I 1891 skrev han ”Nu lyser løv i lunde” 
og i 1907 ”Sænk kun dit hoved, du 
blomst” – begge sange med melodi af 
Carl Nielsen vil være at finde på afte-
nens program.
I 2009 udkom et sanghæfte med 27 
digte af Johannes Jørgensen til melo-
dier af danske komponister arrangeret 
af Ulrik R. Damm. Denne dag skal vi 
synge nogle af sangene fra sanghæftet - 
14 af digtene har Ulrik R. Damm lavet 
melodier til. 
Der vil være både solo- og fællessang!
I konfirmandstuen efterfølgende er det 
150 året for Jeppe Aakjærs fødsel, der 
skal fejres.
Ulrik Damm fortæller om Jeppe Aak-
jærs opvækst, digtning og livet på 
Jenle.
Sangene i programmet er fra perioden 
1899-1927 med melodier af bl.a. Th. 
Aagaard, Carl Nielsen, Alfred Toft, 
Johannes Nørgaard, Aage Lund og en 
melodi fra 2015 af Ulrik Damm.
Nogle af sangene er meget kendte, men 

Arrangementer
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der vil også være mindre kendte sange 
på repertoiret.
De fleste af sangene introduceres med 
Jeppe Aakjærs begrundelse for og in-
spiration til at skrive digtet. 
Her veksles også mellem solo og fæl-
lessang.”
Det bliver så tredje gang vi holder 
sommerfest i Birgitte og Ulriks gode 
selskab, der borger for både god musik/
sang og godt humør.
Vi kan naturligvis ikke garantere for et 
så vidunderligt vejr som sidste år, men 
vi kan være helt sikre på, at Birgitte og 
Ulrik vil medvirke til et rigtig festligt 
samvær, som vi håber, at mange vil 
slutte op om.

Sogneudflugten 2016 
søndag 28. august kl. 09.00.
I år går turen til Fyn. Vi kører fra 
Bredstrup kirke kl. 9.00. Kl. 10.30 skal 
vi deltage i gudstjeneste i Kærum kir-
ke. Undervejs i bussen vil der blive ser-
veret en kop kaffe/te + et rundstykke.
Efter kirkebesøget kører vi til Gl. Aver-
næs, hvor vi spiser frokost. Undervejs 
til Gl. Avernæs og på vores videre 
rundtur på Fyn efter frokosten vil 

Søren Jacobsen(tidligere museumsin-
spektør)være vores turleder og fortælle 
os om de forskellige herregårde, vi pas-
serer på vores tur.
Senere drikker vi kaffe/te på restaurant 
”Skovlyst” i Svanninge Bakker. Bussen 
kører os hjem – der er en forfriskning 
ved Arreskov sø – og hjemkomsttids-
punktet vil være ca. kl. 18.
Under busturen har vi igen i år for-
nøjelsen af at blive underholdt med 
harmonikaspil og få harmonikaak-
kompagnement  til vores fællessang fra 
højskolesangbogen.
Pris: Alt inklusive(med undtagelse af 
drikkevarer til frokosten) 250 kr. for 
voksne. Børn er gratis deltagere. 
Tilmelding senest torsdag d. 18. aug. til 
Lene Bang
Tlf. 75954246/20196447 eller e-mail: 
lenefindsenbang@gmail.com

Valgflæsk i præstegården!
tirsdag 13. september kl. 17.30
Inden nedenstående orienteringsmøde 
om menighedsrådsvalget bydes der på 
stegt flæsk og persillesovs. Når vi har 
spist er der
Orienterings- og opstillings-
møde.
Ud over det ganske land holdes der 
denne dag et møde i anledning af det 

Kærum kirke

Gl. Avernæs
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forestående menighedsrådsvalg. Det 
nye menighedsråd skal tiltræde 1. s. i 
advent 2016.
På mødet vil formand for menigheds-
rådet Jens Aage Ravn fortælle om den 
periode, der nu er forbi. Hvad har rådet 
beskæftiget sig med? Hvad har det gen-
nemført? Og hvilke opgaver venter det 
nye råd? Ligeledes vil der bliver fortalt 
om det praktiske arbejde i rådet. 
Efter dette orienterende møde er der 
tradition for, at der søges etableret en 
liste, der kan tage over. Hvis ikke der 
inden fristen for anmeldelse af lister til 
menighedsrådet er indkommet en eller 
flere lister yderligere, udgør den liste, 
der er dannet ved mødet, det nye me-
nighedsråd.
Det er vores inderlige håb, at der vil 
være nye og friske kræfter, der vil tage 
stafetten op for at sikre, at der fortsat 
kan være gode vilkår for det kirkelige 
liv i vore to sogne.
En af de mere spændende opgaver, 
som rådet kommer til at arbejde med, 
vil blive valget af en ny præst til 
Bredstrup-Pjedsted, da sognepræsten 
planlægger sin pensionering inden for 
den kommende periode.

Høstgudstjeneste i Bredstrup 
kirke 
søndag 25. september kl. 10.30
Og fernisering af ny udstilling i konfir-
mandstuen
Med de nye og dejlige forhold vi har i 
præstegården er det blevet en tradition, 
at vi fejrer fælleshøstgudstjeneste for 
Bredstrup og Pjedsted.
Igen i år er der derfor også frokost i 
præstegården. 

Der vil blive serveret sild, flæskesteg 
og lidt ost.
Maden koster 50 kr. men er gratis for 
børn. Øl og sodavand 5 kr.

Skulpturer af Horst Jacobsen



 Efter spisning vil ordet blive givet til 
efterårets kunstnere, Ingrid og Horst 
Jacobsen, Ravsted. Horst er bror til 
Günther Jacobsen. Ingrid og han vil 
fortælle om deres billeder og skulptu-
rer. Hun er den malende part, medens 
han holder sig til at fremstille skulptu-
rer og smykker af rav, som han finder 
på stranden, nær deres sommerhus på 
Rømø.
Horst Jacobsen, der foruden billed-
kunstner også er musiker og kompo-
nist, vil også sørge for munter musi-
kalsk underholdning.
Inden Horst Jacobsen for alvor sprang 
ud som kunstner, var han og Ingrid 
forstanderpar på den tyske efterskole 
i Tinglev. Ingrid Jacobsen fortæller, at 
hun har malet hele sit liv. Først var det 
mest naturalistiske billeder. I dag er det 
først og fremmest farverne, der betyder 
noget for hende.

Putin, Rusland, Ukraine og os.
tirsdag 27. september kl. 19.30
Sammen med Pjedsted Bredstrup Fore-

dragsforening byder 
vi på en aften med 
Samuel Rachlin i 
Pjedsted Forsam-
lingshus.
Samuel Rachlin 
behøver nok ikke 

nogen speciel præsentation. Her skal 
jeg blot give udtryk for en glæde over, 
at vi i fællesskab kan byde på et spæn-
dende og aktuelt emne, nemlig Rusland 
og Putin, belyst af en erfaren og uhyre 
kompetent reporter. Det er en aften, 
som jeg glæder mig rigtig meget til.
Entre 100 kr.

”Toner af Guld” 
søndag 9. oktober kl 14.00 i 
Bredstrup Kirke 

Dette sker, 
når duoen af 
samme navn, 
bestående af 
ægteparret 
Helle og Dy-
nes Skovkjær 

fra Bjerringbro, giver koncert. 
Sidste år havde Foredragsforeningen og 
vi stor succes med at samarbejde om 
en koncert i Bredstrup kirke. Det vil 
vi gerne arbejde videre med. Valget er 
faldet på Helle og Dynes.
Dynes, som qua sin opvækst i Pjedsted 
er en slags lokal, akkompagnerer og 
synger duet med sin hustru, kolora-
tursopranen Helle. 
Repertoiret består primært af ope-
rette- og musicalhits, men berører også 
opera-genren samt wienervalse, viser 
og evergreens. Der er noget for enhver 
smag, og med en broget buket af kendte 
og mindre kendte numre, garanterer 
Helle og Dynes for både musikalske 
nyopdagelser og genkendelsens glæde.
Entre koster 50 kr. og inkluderer kaffe/
the i præstegården i den indlagte pause.

Filmaften i præstegården.
torsdag 27. oktober kl. 19.30
På grund af licensbestemmelser må 
der ikke her i bladet reklameres for den 
fremragende film af en meget kendt 
østrigsk filminstruktør, der vandt en 
Oscar for den sidste film han lavede, og 
som vi har vist her i præstegården.
Men der vil blive lavet en lille folder, 
som vi selv trykker og lægger frem i 



kirken og i konfirmandstuen. Her vil 
jeg så fortælle udførligt om de to film, 
vi har på programmet denne sæson.

Tidligere Ambulancelæge/akut-
læge Mogens Zarling fortæller.
onsdag 16. november kl. 14.30 i 
præstegården

Mogens Zarling vil 
fortælle om sit liv, 
der begyndte langt 
fra Fredericia, i 
Berlin og førte ham 
til en lægegerning i 
Danmark og i vores 

by. Naturligvis vil han også fortælle 
om det arbejde, som har gjort ham til et 
begreb i Fredericia og omegn, arbejdet 
som den akutlæge, vi gang på gang har 
læst om, var fremme ved ulykken i lø-
bet af ganske kort tid.

Adventsgudstjeneste i Bred-
strup kirke 
torsdag 1. december Kl. 19.00

Igen i år kan vi glæ-
de os over at holde 
adventsgudstjeneste 
og møde i samar-
bejde med foredrags-
foreningen.
I år er prædikant 
og foredragsholder 
Flemming Chri-

stensen, Vejle, tidligere sognepræst, 
borgmester i Vejle og direktør for det 
private epilepsi hospital Filadelfia i 
Dianalund.
Flemming Christensens emne er: Of-
fentlig-privat samarbejde! 
Bliver den offentlige service bedre, 
hvis der samarbejdes med private orga-

nisationer og frivillige?
Og hvor er velfærdsstaten på vej hen? 
Er den under udvikling eller er der tegn 
på afvikling?
Foredraget tager udgangspunkt i egne 
erfaringer som politiker, borgmester og 
sygehusdirektør, samt aktuelt engage-
ment i bl.a. Da. Diakonhjem, Danmis-
sion, Jysk Børneforsorg og Gudenå 
Hospice.

Julekoncert i Bredstrup kirke 
med Taulov kirkes pigekor 
onsdag 7. december 19.30

Det meget velsyngende pigekor på ca. 
30 sangere ledes af Dorthe Gade.
Som akkompagnatør medvirker Svit-
lana Leonchuk .
Det glæder os, at vi har formået det 
dygtige pigekor fra Taulov til at besøge 
os og hjælpe os med at synge julen ind.
Vi vil blive præsenteret for et rigt vari-
eret program.

Familieadventsgudstjeneste i 
Bredstrup kirke.
søndag 11. december kl. 14.00 
Tredje søndag i advent holder vi tra-
ditionen tro familiegudstjeneste med 
samvær bagefter i konfirmandstuen 
med saftevand, glögg og æbleskiver.
Vi forventer atter i år at kunne sam-
arbejde med skolen med Luciaoptog 
ligesom også minikonfirmanderne 
deltager.



 De ni læsninger i Pjedsted 
kirke 
søndag 18. december kl. 10.30.

Nytårsgudstjeneste i Bredstrup 
kirke.
søndag 1. januar 2017 kl. 16.00

Også 2017 skal begyndes med gudstje-
neste, march og bobler tilsat jazzmusik.
Mød op ved Bredstrup kirke kl. 14.30 
hvorefter vi tager på en lille vandretur, 
der omfatter den nye cykelsti.
Vi er tilbage ved Bredstrup kirke i god 
tid til en kop kaffe inden gudstjenesten.
Efter gudstjenesten går vi over i kon-
firmandstuen for at ønske hinanden et 
glædeligt nytår med et glas boblevand 
i hånden, der kan nydes sammen med 
Kirstens herlige petit fours.
Derpå er der fernisering på en udstil-
ling af en kunstner, hvis navn vi endnu 
ikke kender.
Den musikalske underholdning er igen 
lagt i trygge hænder på Søndags Sep-
tetteten, der ledes af hans Martin Bang.
Der vil også være lidt til at holde den 
værste sult fra døren.

Søren Matthiesen, Vinding 
Ud over al forstand
tirsdag 10. januar kl. 19.30 i 
præstegården
Tilværelse og tro i Dostojevskijs forfat-
terskab

Den russiske forfatter 
Fjodor Dostojevskij 
regnes blandt ver-
dens største forfat-
tere. I hans romaner 
møder vi en række 
dramatiske historier, 

som fører os ned i nogle kælderetager 
af det menneskelige sind, hvor måske 
ingen forfatter har været hverken før 
eller siden. Inspirationen finder han 
blandt andet i sin egen tilværelse, der 
formede sig som en stadig vekslen mel-
lem bratte fald ned i afgrunden og mi-
rakuløse redninger lige på stregen. Det 
drejer sig om de store spørgsmål: tro og 
vantro, Gud og menneske, mening og 
intethed, skyld, straf, tilgivelse og kær-
lighed og der forekommer adskillige 
mord undervejs. Foredraget forudsætter 
ikke noget forhåndskendskab til Dosto-
jevskij, men man kan læne sig tilbage 
og lytte til de dramatiske fortællinger.

Kirsten Berntsen 
“Rytterskolerne - Frederik IV ś 
kongelige skoler - i Fredericia”
onsdag 1. februar kl. 14.30 i 
præstegården
I Fredericia har der været ialt seks 
rytterskoler. Bl.a. har Bredstrup og 
Pjedsted haft hver sin.
Kirsten Berntsen vil i sit oplæg fortælle 
om den historiske baggrund for disse 
skoler og også om udviklingen på sko-
lerne og de historiske bygninger siden 
starten i 1721. 



Filmaften i præstegården.
torsdag 9. februar kl. 19.30 i 
præstegården
Denne aften viser vi en fransk film, 
der foregår i Algier, hvor munkene på 
et kloster altid har haft et godt forhold 
til deres muslimske naboer, men under 
det islamistiske oprør forsøges tvunget 
bort. De vælger at blive for, fordi de 
nægter at lade verdens had styre deres 
liv. Det ender i en massakre.
En meget smuk og tankevækkende film 
om et fredeligt martyrium.
Igen må vi henvise til den folder, som 
vil blive lagt frem i kirkerne og konfir-
mandstuen.

Gunda Lauridsen, Fredericia 
fortæller om nogle af Cecil 
Bødkers fortællinger.
onsdag 1. marts kl. 14.30 i præ-
stegården
Gunda skriver: I et spændingsfelt mel-
lem: svigt & omsorg, - ensomhed & 
fællesskab, - afmagt & styrke, - skyld/
skam & retfærdighed, vil jeg tage jer 
med på en rejse tilbage til årene om-
kring 1900.
Cecil Bødker er ”rejselederen” og for-
fatter til nogle grumme fortællinger 
omkring Malvina og Tavs. – Disse for-
tællinger har gjort stort indtryk på mig, 
og jeg vil gerne - efter bedste evne - 
tage jer med ind i Cecil Bødkers enkle 
og smukke sprogunivers med ganske 
rørende stemningsbilleder, - tilført 
strejf af mine egne indtryk og udtryk 
og overvejelser. 

Foredrag og musikalsk under-
holdning ved Erik Sommer.
tirsdag 21. marts kl. 19.30 i 
præstegården

Den, der synger er 
aldrig alene . . . Et 
højskoleforedrag 
med sange, anek-
doter og fortæl-
linger om poesi, 
begivenheder og 

mennesker. Højskolesangbogen er en 
samling værdifulde beskrivelser af, 
hvad der er væsentligt, og som har vær-
di for os som mennesker og folk.
Erik Sommer, født 1948, er konserva-
torieuddannet musikpædagog og var i 
16 år ansat som lektor i musik ved Nr. 
Nissum Seminarium og forud herfor 
højskolelærer på hhv. Silkeborg og 
Danebod Højskole igennem i alt 12 år. 
Fra 2005 til 2010 var han forstander på 
SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.
Han er en meget efterspurgt foredrags-
holder med fortælling og sang samt 
instruktør ved korstævner for både 
voksne og børn og ved undervisning og 
kurser for musiklærere. Han har end-
videre en organistuddannelse (PO) fra 
Vestervig Kirkemusikskole.
Erik Sommer har en omfattende kom-
ponistvirksomhed bag sig med mange 
sange og salmemelodier, hvoraf en del 
er blevet optaget i højskolesangbogen 
og i den nye salmebog. 
Som påskønnelse for hans mangeårige 
arbejde med musik og undervisning 
har han modtaget Nutzhorns Legat, 
Ringkøbing Amts Musikpris og senest 
Den Folkelige Sangs pris.
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Pjedsted/Bredstrup foredrags-
forening møderække 2016/2017

Korrespondent og forfatter Sa-
muel Rachlin: Putin, Rusland, 
Ukraine og os.
Tirsdag 27. september 2016 kl. 19.30 i 
Pjedsted Forsamlingshus
Entre: 100 kr. for alle.
Arrangeres i samarbejde med Bred-
strup/Pjedsted Menighedsråd

Løvfaldsgyldne toner.
Søndag 9. oktober 2016 kl. 14.00 
Koncert med Operette- og musicalduo-
en Helle og Dynes Skovkjær
I Bredstrup Kirke med kaffe i Konfir-
mandstuen
Entre for alle: 50 kr.
Arrangeres i samarbejde med Bred-
strup/Pjedsted menighedsråd.

Psykolog Anne Kirketerp: Op-
drages børn til hjælpeløshed?
Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 19.30 i 
Pjedsted Forsamlingshus
Gæsteentre: 50 kr.
Arrangeres i samarbejde med den lo-
kale skole.

Adventsmødet starter i Bred-
strup Kirke med efterfølgende 
foredrag i Konfirmandstuen 
ved Præstegården. 
Torsdag d. 1.december 2016 kl. 19.00
Forhenværende præst og borgmester 
Flemming Christensen forestår først 
gudstjenesten, og holder derefter fore-
drag i Konfirmandstuen over titlen: Of-
fentlig - privat samarbejde.

Fri entre.
Arrangeres i samarbejde med Bred-
strup/Pjedsted menighedsråd.

Højskolelærer m.m. Niels Ole 
Frederiksen: Født i Horsens 
Tugthus
Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 19.30 i 
Pjedsted Forsamlingshus
Gæsteentre: 100 kr.

Generalforsamling
Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.00 
Kl. 19.30: ”Mors rok” (Musikalsk duo 
Peter H. Thomsen og Pia Jachobsen) 
spiller, synger og taler over emnet: Ud-
længsel og Hjemve.
Sted: Pjedsted Forsamlingshus
Gæsteentre 100 kr.
Medlemskontingent 150 kr.

Kirkehøjskolens program er 
fremlagt i kirkernes våbenhus

Peter Brandes, kristus som sædemand.
Keramikfad
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Kirkernes somm
erfest 

- Gudstjeneste og grill
torsdag 30. juni kl. 17.00



 

- 16 -

ved, at det kræver, at vi opgiver vort 
krav på selv at styre vognen på vejen, 
så samler han os op igen, når vi kører 
i grøften. For han har skaffet os plads i 
de evige boliger. Der er mange boliger, 
og for hans skyld er der også plads til 
dig og mig, når vi må give op i forsøget 
på selv at skaffe os adgang dertil. 
Han vil på sin måde og til sin time selv 
overvinde enhver spærring eller bom 
som sættes op af sprog og kultur, det er 
den pinsedag vi nu ser frem til at fejre 
et pant på og løfte om - ja, selv vort 
egensinds krav om at vise os faderen 
- om sikkerhed og kontrol vil han over-
vinde - og indtil da, skal vi fortælle 
hinanden om og minde hinanden om de 
gerninger og det løfte, som Jesus har 
givet os, da han sagde at vi skal være, 
der hvor han er. 
Det er i allerhøjeste grad, det vi gør i 
konfirmationen! I de salmer og bønner 
og den velsignelse, som vi sendes ud i 
verden med.

Vi beder om at vejen, Jesus må gå dig i 
møde og velsigne dig i dit liv.

Amen!

Efter prædikenen sang Lisbet Pagh i 
Pjedsted og Marianne Bitsch i Bred-
strup salmen: Må din vej gå dig i 
møde:

1. Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 

2. Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 

3. Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd,
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 

4. Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd. 

v. 1 Per Harling
v. 2-4 Holger Lissner 2005 

Arne Haugen Sørensen, Tilgivelsen
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Kirken på Vej

Under denne overskrift gemmer sig 
et initiativ i Fredericia Provsti i 

forbindelse med reformationsjubilæet i 
2017.
Der er tale om en slags kirke eller 
gudstjenestestafet som inddrager alle 
provstiets kirker samt den reformerte 
kirke. 
I alt er der planlagt 12 gudstjenester fra 
6. september 2016 frem til 3. december 
2017.
Tanken er, at vi indbyder hinanden til 
gudstjenester, der har et historisk af-
sæt. Vi begynder i Pjedsted, hvor tiden 
skrues tilbage til den første kirkes tid, 

inden man endnu havde rejst kirkebyg-
ninger. Det var husmenighedernes tid.
Foruden gudstjenesterne er der også 
planlagt tre foredrag på gymnasiet om 
reformationen og dens betydning for 
samfundet i dag.
Ligeledes er der blevet plads til en Lu-
ther kabaret i Hannerup.
I begge vore kirker kan man finde en 
fin folder med det samlede program.

Første gudstjeneste i rækken 
bliver i Pjedsted på Rosengår-
den tirsdag 6. september fra 
17.00-20.00

I mine 36 år som præst i Bredstrup-Pjedsted har jeg aldrig før oplevet at skulle 
skovle sne for konfirmanderne
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Vi er Else Marie og Laurids Vind tak 
skyldige for, at de vil lægge rammerne 
til denne ”husmenighedsgudstjeneste”. 
På grund af årstiden er temaet høst. 
Vi holder en kort gudstjeneste i Orlas 
Samling, hvor jeg i prædiken fortæller 
noget om, hvordan man mener, at der 
blev holdt gudstjenester i de private 
hjem, før kristendommen blev ”stue-
ren”.
Efter den korte gudstjeneste vil vi spise 
sammen og synge af højskolesangbo-
gen. 
Orla Rudolf og Laurids vil fortælle om 
det, der for os er gamle dage, ligesom 
Laurids vil fortælle om høsten på Ro-
sengården i hans barndom. 
Da dette arrangement er en del af et 
provstiprojekt, er der ingen betaling for 
traktementet. Øl og sodavand koster 
dog 5 kr.

En sommerhilsen fra menig-
hedsrådet.

Kære alle i Bredstrup-Pjedsted 
sogne. Sommeren er over os med 

solskin, pragtfulde aftener med solned-
gange så smukke, at de er en alvorlig 
konkurrent til EM fodbold, hvor 22 
svedende mænd løber rundt for at lave 
et enkelt mål eller to.
Sommeren byder også på arrangemen-
ter i kirken og i vores dejlige konfir-
mandstue. Husk at slutte op om det, det 
er samværet med andre, der giver vort 
liv indhold og værdi, det gælder både i 
kirke og med fællessangen og ved gril-
len. 
I september skal der afholdes oriente-
rings/ opstillingsmøde. En ny fireårig 
periode for et menighedsråd indledes 
faktisk ved dette møde, hvor vi håber, 
mange møder frem. Det er vigtigt, for 
kirkens liv og vækst, at være med også 
den dag. 
Jeg vil slutte dette lille indlæg med at 
ønske alle en dejlig sommer

Jens Aage Ravn

Heste i Spangen
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Mie Gilberg Urbrand
Kristoffer Gilberg Urbrand
Thorbjørn Weiss Garst
Viede:
Lykke Solvej Sæderup Nissen og 
Brian Foder Sæderup Nissen
Døde og begravede:
Martin Thusen
Inge-Lise Aarestrup Larsen
Maren Nielsen

Pjedsted
Døbte:
Jamie Kronsted Jensen
Mikkel Garst Rasmussen
Døde og begravede:
Holger Mølgaard
Bente Folmann- Berthelsen
Erik Hansen

Billeder kan ses på kirkernes 
hjemmeside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk/

NB-KLUBBEN
Alle børn er velkommen på Nyager 12 i 
Bredstrup, hvor vi mødes onsdage 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)

Kirkebil

Det er et stående tilbud til alle i 
Bredstrup og Pjedsted, der har 
behov for transport til kirke og ar-
rangementer i præstegården, at de 
kan bestille en taxa senest en time 
i forvejen hos Fredericia Taxa på 
tlf. 75 50 34 11.
Regningen går til præstegården.

hu
sk

 so
mmer

fer
ie

Gode minder fra en dejlig dag med 
besøg af skolens 5. klasser i kirke og 
præstegård.



 
BREDSTRUP
 26 juni 5. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 3 juli 6. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 10 juli 7. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 17 juli 8. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 24 juli 9. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 31 juli 10. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 7 august 11. s. e. trin.. . . . . . . . . . . . . 10.30
 14 august  12. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 21 august * 13. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 28 august 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . Udflugt
 4 september 15. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 11 september 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 18 september 17. s. e. trin.. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 25 september 18. s. e. trin. 
   høstgudstjeneste . . . . . . . . . 10.30
 2 oktober 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 9 oktober 20. s. e. trin. koncert . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . Ingen gudstjeneste
 16 oktober 21. s. e. trin.. . . . . . . . . . . . . 10.30
 23 oktober 22. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 30 oktober 23. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 6 november Alle Helgens dag . . . . . . . . . 9.00
 13 november 25. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 20 november Sidste s. i kirkeåret . . . . . . . . 9.00
 27 november 1. s. i advent . . . . . . . . . . . . 10.30
  *  Lise Rind

PJEDSTED
 26 juni 5. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 3 juli 6. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 10 juli 7. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 17 juli 8. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 24 juli 9. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 31 juli 10. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 7 august 11. s. e. trin.. . Ingen gudstjeneste
 14 august * 12. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 21 august 13. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 28 august 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . Udflugt
 4 september* 15. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 11 september 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 18 september 17. s. e. trin.. . . . . . . . . . . . . 10.30
 25 september høstgudstjeneste i Bredstrup . . .
    . . . . . . . . . . . Ingen gudstjeneste
 2 oktober 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 9 oktober 20. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 
 16 oktober 21. s. e. trin.. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 23 oktober 22. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 30 oktober 23. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 6 november Alle Helgens dag . . . . . . . . 10.30
 13 november 25. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 20 november Sidste s. i kirkeåret . . . . . . . 10.30
 27 november 1. s. i advent . . . . . . . . . . . . . 9.00
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ADRESSER 
Sognepræst Ole Engberg,
Bredstrupvej 128, Bredstrup,
telf. 75 95 40 24.
mail. oen@km.dk
Træffes bedst kl. 12 - 13 - undtagen mandag 
Menighedsrådsformand Jens Aage Ravn
telf. 75 94 20 26
Kirketjener Gitte Funk Andreasen,
telf. 51 15 03 78, email kirkefunk@gmail.com
Kirkesanger Anette Mouritsen
telf. 75 95 86 16
Organist Peter Toft Poulsen, telf. 75 86 12 52

BREDSTRUP
Kirkeværge Peter Pagh, telf 75 95 40 04
Fredericia Kirkegårdskontor
telf. 75 92 19 75
 
PJEDSTED
Kirkeværge Niels Jørgen Andersen,
telf.  75 95 45 42
Fredericia Kirkegårdskontor
telf. 75 92 19 75
For mere information se
www.bredstruppjedstedkirker.dk

Sognepræsten holder ferie fra den 8. august til og med den 5. september 2016.
I denne periode passes embedet af Lise Rind, Egeskov. Telefon 75957744.


