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Juledag 2015

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.
O, Gud ske lov!

”Et barn er født”. Sådan hedder det 
første afsnit af Martin Andersen Nexøs 
fantastiske fortælling om Ditte Men-
neskebarn. Der kan selvfølgelig ikke 
herske nogen tvivl om, at han med den 
overskrift ønsker, at vi skal komme i 
tanker om juleevangeliet. Hvis nogen 
har set filmen, kan man sikkert på sin 
indre skærm genkalde billeder af natte-
himlen med stjernevrimlen og den næ-
sten mediterende rytme i fortællerens 
(Mogens Wieths) prolog:
”Hvert sekund fødes der en menneske-
sjæl til verden. Et nyt lys tændes, en 
stjerne, der måske skal brænde usæd-
vanlig smukt, som i al fald har sit eget, 
aldrig sete spektrum. Et nyt væsen, der 
måske skal strø genialitet, måske skøn-
hed omkring sig, kysser jorden; det 
aldrig sete bliver kød og blod.
Intet menneske er en gentagelse af an-
dre eller skal nogensinde selv gentages, 
hvert nyt væsen ligner de kometer, der 
kun én gang i al evighed rører jordens 
bane og en stakket tid drager deres ly-
sende vej hen over den – en fosforesce-
ren mellem to virkeligheder af mørke.” 
- Det er en stjernestund for menneske-
heden!
Det er vist heller ikke så vanskeligt at 
fornemme, hvordan en anden prolog 
slår gennem her, nemlig den fra Johan-
nesevangeliet, som vi lige har hørt. Or-
det blev kød og tog bolig i blandt os! 

– Og da Ditte blev født var det på trods 
af adskillige og vedvarende forsøg på 
at hindre det ved indtagelse af rigelige 
mængder af sæbe og urteekstrakter af 
forskellig art. Men lyset lod sig ikke 
slukke – mørket fik ikke bugt med det.
Dittes mor er blevet gravid i utide, som 
det hed. Sørine hedder hun, og hende 
er der ikke så meget godt at sige om 
for Andersen Nexø. Hun skrider fra 
barnet. Dets skæbne ligger nu i sognets 
hånd eller i Sørines gamle forældres 
skrøbelige og nedslidte hænder. De kan 
ikke få over deres hjerte at udlevere 
deres barnebarn til den mangel på om-
sorg, som de vidste, ville blive budt det 
i sognets hænder.
De tager opgaven på sig og slider og 
slæber, for de lever, som forfatteren ud-
trykker det, ikke for deres egen lykkes 

Horst Jacobsen



- 3 -

skyld, men for Dittes. I modsætning til 
moderen.
De gør deres yderste for at gøre Dit-
tes første leveår vide, lyse og trygge. 
Hun møder kærlighed, lys og accept, 
der former hende i modsætning til den 
skæbne, der ville have ventet hende, 
hvis hun var kommet på sognet. Der 
kunne hun være blevet berøvet sit 
livsmod med vidtrækkende og skæbne-
svangre konsekvenser.
Vi hørte det før: ”I ham var liv, og livet 
var menneskers lys.” I bjergprædikenen 
siger Jesus, at ”øjet er legemets lys”. 
Det betyder, at lyset går ind gennem 
øjet, men det betyder også, at der udgår 
lys fra øjnene. Et barn lever af det lys, 
der udgår fra forældrenes øjne.
Ditte får dette lys i sine første leveår 
fra de bedsteforældre, som ikke havde 
bedt om at få hende, men som fra det 
øjeblik, hvor de stod med hendes liv i 
deres hånd, var bundet af noget større 
end dem selv.
Det aldrig sete var blevet til kød og 
blod i deres hus.
Søren slider sig bogstavelig talt op for 
den lille familie. Men også efter hans 
død kan Maren trods al modgang gøre 
Dittes verden lys, vid og tryg.
Da hun bliver blind, vil Ditte ikke vige 
fra hendes side. Hun vil ikke ud at lege 
med fiskerlejets andre børn, for så ”har 
bedste ingen øjne”. Det lys, som hun 
har modtaget, lader hun nu skinne til-
bage. Man kunne også sige, at hendes 
opdragelse i eksistentiel forstand var 
lykkedes.
I sin berømte bog Den etiske fordring 
siger professor K. E Løgstrup mange år 
senere det samme, når han udtrykker, 

at vi aldrig har med et andet menne-
ske at gøre uden, at vi holder noget af 
dette menneskes liv i vores hånd. ”Det 
kan være meget lidt, en forbigående 
stemning, en oplagthed man får til at 
visne, eller som man vækker, en lede, 
man uddyber eller hæver. Men det kan 
også være forfærdende meget, så det 
simpelthen står til den enkelte, om den 
andens liv lykkes eller ej.”
Søren og Maren er eminente eksempler 
på, hvordan der kan tages vare på dette 
forhold, og hvordan lyset kan bæres 
frem, medens Sørine er lige det mod-
satte.

Når kommunisten og den officielle 
gudsfornægter Andersen Nexø lader 
helt afgørende afsnit farve af Lukas’ 
og Johannes’ juleevangelier, så er der 
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virkelig grund til at høre efter og lade 
sig anfægte. Måske har netop han hørt 
mere af evangeliet end det, som han 
kunne høre i det gode borgerskabs 
kirke i sin ungdom.
Han insisterer på det enkelte men-
neskes uvurderlige betydning. Ja man 
kunne også sige, at han insisterer på 
dets hellighed. Og for at udtrykke det 
må han finde en sprogtone, der kan 
rumme en sådan erklæring. Og det fin-
der han altså i forkyndelsen af Ordet, 
der blev kød. Gud selv, der lader sig 
føde ind i en verden, der jo i grunden 
lignede Dittes ikke så lidt, men natur-
ligvis med afgørende forskelle. Sørine 
er ikke nogen Maria og Maria er ikke 
nogen Sørine.
Det vigtige er imidlertid at høre, at 
Gud i dette barns fødsel, liv og død 
rører ved denne jord, som den komet, 
Nexø skriver om. Men med en helt af-
gørende forskel. Kometens fosforesce-
rende møde med atmosfæren skinner 
kun op et øjeblik for så at forsvinde ud 
i det uendelige mørke - fra mørke til 
mørke. Det lys, der i Jesus Kristus kom 
til jord forsvandt ikke igen. Mørket fik 
ikke bugt med det – også selvom det af 
og til unægtelig kan se sådan ud.
Vi hørte fra alteret ved gudstjenestens 
begyndelse, at det første Ord, der udgik 
fra Gud, var ordet Lys. Der skal blive 
lys! Lyset er Ordets første fremtræ-
delsesform! Ordet, der var hos Gud og 
var Gud, vælger sin fremtrædelsesform 
som lyset. I dette kærlighedens lys bli-
ver alt det, der er, til. 
Da tiden er inde, træder dette lys ind i 
verden på den utænkeligste måde. Det 
lader sig føde og bringer dermed gud-

billedligheden tilbage til skabningen. 
En ny begyndelse for os, hvor Gud så at 
sige går under huden på os. Med Nexøs 
ord: det aldrig sete blev kød og blod 
hos os. Det er stjernestunden for men-
neskeheden!
Det er en glæde, der skal være for hele 
folket – ubetinget hele folket, nemlig 
os alle.

Maja Lisa Engelhardt har i det efter 
min mening ganske vidunderlige bille-
de, som vi har lånt af hende i Bredstrup 
kirke medens vort eget restaureres, 
udtrykt det på en fantastisk måde. Det 
er et billede af jomfru Marias hoved. 
Maleren har kaldt det for Bebudelsen. 
Det vil sige, at det er det øjeblik, hvor 
englen, der bringer det guddommelige 
lys til den fattige pige i Nazaret, siger: 
”Frygt ikke! Du skal føde et barn, der 
skal være helligt og Guds søn på jord.” 
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Som vi husker det, stiller Maria sig 
lydigt til rådighed med ordene: ”Se jeg 
er Herrens tjenerinde. Det ske mig efter 
dit ord.” Og straks tager Ordet form 
hos hende. Maja Lisa Engelhardt gør 
det spændende, at hun går ind i fortæl-
lingen med dets billedsprog og placerer 
det barn, der skal fødes, i hovedet på 
det menneske, der ikke forstår noget 
af det hele, men lydigt stiller sig til rå-
dighed, som Maren og Søren gør det i 
Nexøs fortælling. Hun får i den bedste 
betydning af ordet Jesus på hjernen 
– men ikke bare der for, som man vil 
kunne se, så trækkes der linjer fra fo-
steret, som udgør en stor del af venstre 
side af Marias hoved, ned til venstre 
mod hjertet. Eller måske er det helt 
modsat, det udspringer fra hjertet og 
tager form i hendes forestillingsverden. 
Det er ikke til at vide, men ét er sik-
kert. Maria har ham fra nu af i hjerte 
og sind. Og vi, der knæler ned ved al-
teret, kan se hendes milde og ydmyge 
blik på os, så vi forstår, at han, der er 
undfanget af kærlighedens lys, og som 
skal fødes gennem en jordisk kvindes 
fødselskanal, kommer til verden, til os. 
Han kommer for at holde os fast på den 
kærlighedsfortælling, som Gud har for 
med ham. 
Han er og skal være Guds tilstedevæ-
relse hos os og være Menneskesønnen! 
Dvs. at han vælger magtesløshedens og 
udleverethedens fremtrædelsesform. 
Sådan ser kærligheden ud! Den kærlig-
hed, der ikke lever og gør sin gerning 
for egen skyld!
Når jeg sagde, at Nexøs fortælling også 
er en anfægtelse, så er det fordi, han 
skriver på baggrund af, at den fortæl-

ling så ofte bliver undertrykt, så vi 
glemmer, at den betyder, at vi også 
får et ansvar overdraget med juledags 
evangelium. 
Det er ikke op til os at gøre det evange-
lium til virkelighed. Det er sket! Men 
det er op til os at fortælle det videre 
– bringe lyset videre – i hvert tilfælde 
ikke stille os i vejen for det ved den 
måde, vi vælger at møde vort medmen-
neske på. Det drejer sig om, hvilken 
holdning, der så at sige, sætter mødet.
I en meget tankevækkende kronik i 
Information 23. december (2015) for-
tæller Københavns biskop Peter Skov 
Jakobsen om en stjernestund for ham. 
Et stjerneglimt på en dyster baggrund. 
Men ikke desto mindre et glimt af lys, 
der er som et ekko af de bedste stjerne-
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den, du er. Du vil have mig til at blive 
bange, til at se på mine medmennesker 
med mistillid, til at ofre min frihed for 
sikkerhed. Men du har tabt.
Jeg så hende denne morgen. Endelig, 
efter at have ventet i dage og nætter. 
Hun var lige så smuk, som da hun gik 
fredag aften, lige så smuk, som da jeg 
blev hovedløst forelsket i hende for 
mere end 12 år siden. Selvfølgelig er 
jeg knust af denne sorg, den lille sejr 
giver jeg dig, men denne smerte vil 
være kort. Jeg ved, at hun vil være hos 
os hver eneste dag, og at vi vil finde 
hinanden igen i et paradis af fri kærlig-
hed, som du ikke har adgang til. Vi er 
kun to, min søn og mig, men vi er stær-
kere end alle hære tilsammen i denne 
verden. Jeg har ikke mere tid at spilde 
på dig. Jeg vil gå ind til Melvil, som er 
ved at vågne fra sin lur. Han er knap 
17 måneder gammel. Han vil spise sine 
måltider som sædvanligt, og vi vil lege, 
som vi plejer, og hver eneste dag vil 
denne lille dreng gennem hele sit liv 
true dig ved at være lykkelig og fri. For 
nej, du vil heller ikke få hans had.«
Peter Skov Jakobsen skriver: Man sid-
der med en fornemmelse af stilhed 
– den samme stilhed, som vi hører i 
englenes sang efter fødslen i Betlehem: 
»Ære være Gud i de Højeste Himle, 
Over jorden fred, Over mennesker 
Guds behag.«
Her kommer ansvaret ind i billedet om 
viderefortællingen – holdningen til vort 
medmenneske. Antoine Leiris vælger 
at erklære hadet og mørket krig ved 
som Søren og Maren gjorde at være lys 
for sin lille søn Melvil.
Vi må gøre op med os selv, om vi vil 

skud i fortællingen om vores europæi-
ske historie. 

Antoine Leiris, der mistede sin kone i 
terrorangrebet på spillestedet Bataclan 
i Paris, opdaterede sin Facebook med 
følgende ord, som fortjener at blive 
gengivet her:
»Fredag aften stjal du et exceptionelt 
liv – mit livs kærlighed, moderen til 
min søn – men du vil ikke få mit had. 
Jeg ved ikke, hvem du er, og jeg ønsker 
ikke at vide det, du er en død sjæl. Hvis 
denne Gud, som du så blindt følger, 
skabte os i sit billede, vil hver en kugle 
i min kones krop være endnu et sår i 
hans hjerte. Så nej, jeg vil ikke give 
dig den gave at hade dig. Du beder om 
det, men at svare på had med vrede er 
det samme som at blive offer for den 
samme ignorance, som har gjort dig til 

Horst Jacobsen
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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.
De ni læsninger i Pjedsted kirke søn-
dag 18. december.
Den festlige musik leveres af vore dyg-
tige lokale musikere, som de senere år 
har givet dette arrangement et meget 
højt musikalsk niveau.
Læsningerne der fører os fra Skabelsen 
frem til jul og lovprisningen af Gud for 
frelseren varetages i år af konfirman-
derne.
Kom og vær med til en festlig optakt til 
julen.

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

Også 2017 skal begyndes med gudstje-
neste, march, fernisering og boblevand 
tilsat svingende glad jazzmusik!
Mød op ved Bredstrup kirke kl. 14.15, 
så begiver vi os ud på en vandring ad 
den nye cykelsti, Stoustrupvej, Stal-
lerupvej, Ågade og Bredstrup Bygade. 
Det bliver en tur på godt og vel 5 km.
Inden gudstjenesten bliver der serveret 
en kop kaffe i våbenhuset.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
godt nytår med et glas bobler, hvorefter 
kunstneren bag den nye udstilling i 
konfirmandstuen, Helle Bente Jensen 
præsenterer sin udstilling.
Derefter spiller Søndagskvartetten op 
og den værste sult holdes fra dørene 
med en bid brød og et glas vin.
Til kaffen serveres Kirstens herlige 
petit fours.

Forårets kunstner:
Helle Bente Jensen født 
i 1943. Billedkunstner. 
Har tegnet og malet 
siden barndommen. 
Først sidst i 90’erne 
kom jeg for alvor i gang 
da jeg kom ind på Vejle 

Kunstskole. Siden har jeg deltaget på:
Studier: Snoghøj Højskole: tegning 
Akvarel Ærø Højskole :Malekursus. 

Silkeborg Højskole. Malekursus, Århus 
Kunstskole. Medlem af: Malergrup-
pen ’Palet 111’. Kunstnerforeningen 
”KunstSpiralen”. Udstillet på Messer 
og private steder. 
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Søren Matthiesen, Vinding 
Ud over al forstand
tirsdag 10. januar kl. 19.30 
i præstegården

Tilværelse og tro i 
Dostojevskijs forfat-
terskab
Den russiske forfat-
ter Fjodor Dostojev-
skij regnes blandt 
verdens største 
forfattere. I hans 

romaner møder vi en række dramati-
ske 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 mellem bratte fald ned 
i afgrunden og mirakuløse redninger 
lige på stregen. Det drejer sig om de 
store spørgsmål: tro og vantro, Gud og 
menneske, mening og intethed, skyld, 
straf, tilgivelse og kærlighed og der 
forekommer adskillige mord undervejs. 
Foredraget forudsætter ikke noget for-
håndskendskab til Dostojevskij, 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 bag-
grund for disse skoler og også om ud-
viklingen på skolerne 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, fordi de næg-
ter 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.

Tidligere Ambulancelæge/akut-
læge Mogens Zarling fortæller.
onsdag 1. marts 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 akut-
læge, vi gang på gang har læst om, var 
fremme ved ulykken i løbet af ganske 
kort tid.



 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.

Pjedsted/Bredstrup foredrags-
forening møderække 2016/2017

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
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lade lysets og kærlighedens fortælling 
være gældende, den som trådte ind i 
denne verden med en hilsen til Maria 
og hyrderne på marken: Frygt ikke! 
Den fortælling, der åbner op for det til-
lidsfulde møde og den hjælpende hånd! 
Eller mørkets og frygtens fortælling, 
der slår porten i vort sind op for mis-
tænkeliggørelse og smålighed.
Da barnet blev voksent gav det os en 
utvetydig guideline: Det første bud er: 
›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er 
én, og du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af 
hele dit sind og af hele din styrke.‹ Der-
næst kommer: ›Du skal elske din næste 
som dig selv.‹ Intet andet bud er større 
end disse.« 
Vi tror derfor på at modets og kærlig-
hedens grundfortælling vil være den 
stærkeste, fordi den er fortalt til os og 
for os af Vor Herre selv!
Det vil vi da ønske hinanden glædelig 
jul på!
Amen! 115,114,107,125,118

Nyt menighedsråd.
1. søndag i advent tiltræder et nyt 
menighedsråd for Bredstrup-Pjedsted 
Pastorat.
Det nye råd består af følgende medlem-
mer:
Bredstrup:
Lisbeth Kjær Poulsen
Peter Pagh
Carsten Buch Nielsen
Else Friis Jensen
Pjedsted:
Niels Jørgen Andersen
Bente Sørensen
Else Marie Vind
Thyra Kjærsgaard
Født medlem af menighedsrådet er sog-
nepræsten, Ole Engberg.

Samtidigt med at jeg gerne vil give 
udtryk for, at jeg ser frem til et godt 

og frugtbart samarbejde i det nye råd, 
vil jeg også gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til det afgående råd. Tak 
for et åbenhjertigt og ofte ganske mun-
tert samarbejde og samvirke. 
Ifølge menighedsrådsloven skal præ-
sten og menighedsrådet udføre deres 
arbejde i samvirke til menighedens 
bedste. Det synes jeg vi har kunnet, og 
det er jeg taknemmelig for.
Sådan er jeg også sikker på, at det vil 
komme til at gå fremover.

Lån af vores kirker

Denne lidt mærkelige overskrift har 
naturligvis en forklaring.

Det er en glæde for os, at vi kan gøre 
vore nabokirker, Egeskov og Hannerup 
en tjeneste, så de under kalknings- og 
vedligeholdelsesarbejder kan låne en 

Horst Jacobsen
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af vores kirker til kirkelige handlinger 
og holde nogle gudstjenester sammen 
med os. 
Egeskov kirke skal kalkes indvendig, 
hvilket vil lukke kirken i perioden uge 
2- uge 8 begge inklusive. Hannerup 
skal have repareret gulv og orgel med 
mere i uge 2 og 3 samt uge 24-27.
Det betyder, at vi i vinter kan tilbyde 
brug af Pjedsted kirke, da vi selv for-
venter at komme i gang med det store 
indvendige maleprojekt i samme pe-
riode.
Vi skulle imidlertid gerne være klar til 
at modtage gæster i en nymalet kirke 
med farvesætning af Maja Lisa Engel-
hardt efter konfirmationerne.
Da der endnu er usikkerhed om, hvor-
når arbejdet kan påbegyndes og være 
afsluttet vil der i dette blad kun blive 
bragt en gudstjenesteliste for begge 
sogne indtil 1. januar 2017. Fra 1. s. e. 
H3K og frem til næste blad er der kun 
planlagt gudstjenester i Pjedsted.
Vi opfordrer i øvrigt til at se på vores 
hjemmeside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk og 
annoncering i dagspressen.
Det er vort store håb, at kirken kan stå 
klar til påske, der i 2017 falder medio 
april.

Nyt fra menighedsrådet.

En lille hilsen til alle som læser vort 
kirkeblad.

Det er efterår, vi har stillet vore ure 
tilbage til normaltid eller vintertid, det 
varsler mørke, triste dage men også 
tilstundende højtidsdage: Advent, Jul 
med lys og fest. For os her i Bredstrup/ 
Pjedsted sogne betyder det også, at 
et nyt menighedsråd tager over første 
søndag i advent. Jeg vil gerne sige 
tak til mine kolleger i nuværende me-
nighedsråd for fire dejlige år. Det har 
været en fornøjelse og glæde at arbejde 
sammen med alle, og vores præstepar. 
Vi har alle arbejdet på ”samme ham-
mel” om vore arrangementer i kirke og 
konfirmandstue til gavn for kirkens liv 
og vækst. Jeg vil også nævne et godt og 
frugtbart samarbejde med foredragsfor-
eningen. Vi har fået godkendt et budget 
for 2017, hvor der er afsat penge til ma-
ling indvending i Bredstrup kirke, en 
god opgave for et nyt menighedsråd at 
gå i gang med. 
Jeg vil her, næsten toårsdagen for min 
kone Toves død, takke for den støtte og 
venlighed jeg er blevet vist af venner, 
bekendte, naboer og menighedsråds-
medlemmer, det har haft meget stor 
betydning for mig. 
Jeg vil ønske det nye råd, med fire nye 
medlemmer, held og lykke, eller rette-
re, lyst og vilje til det kirkelige arbejde 
i, og for vore to sogne.

Med venlig hilsen
Jens Aage Ravn
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Tilbageblik på efterårets arrangementer

Udflugten til Fyn
august 2016

Husmenighedsgudstje-
neste som begyndelse 
på Fredericia Provstis 
fejring af reformations 
jubilæet.

i Orlas samling på Ro-
sengården i Pjedsted 6. 
september 2016

Foto Niels Jørgen Andersen



 

- 14 -

Høstgudstjeneste 2016 og 
fernisering af udstilling i kon-
frmandstuen med værker af 
Ingrid og Horst Jacobsen

Foto Niels Jørgen Andersen
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Alberte Dirks Ekelund Schultz
Louis Hugo Rousau
Ollie Frank Hansen
Iben Mathilde Skjold Vingborg
Rosa Corydon Larsen
Døde og begravede:
Kent Nikolaj Andersen
Jytte Ulriksen 
Doris Hedegaard Baungaard
Vagn Andersen

Pjedsted
Døbte:
Gry Sofienberg Koller
Emily Kjærsgaard Løyche
Martin Nygaard
Leander Erik Garst Seindal
Anthon Misson Møller Kristiansen
Liva Kristine Andersen
Aksel Dyhr-Jahns
Døde og begravede:
Kent Nikolaj Andersen
Michael Beuchert Overgaard  
Fomsgaard

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.

Horst Jacobsen

Svend Hausteen 
Mikkelsen,  
Hørning kirke



 
BREDSTRUP
 27 november 1. s. i advent . . . . . . . . . . . . 10.30
 1 december Adventsmøde . . . . . . . . . . . 19.00
 4 december 2. s. i advent .Ingen Gudstjeneste
 11 december 3. s. i advent . . . . . . . . . . . . . . . . .
   familiegudstjenste . . . . . . . 14.00
 18 december 4. s. i advent .Ingen Gudstjeneste
 
24 december juleaften . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
 25 december juledag . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 26 december 2. juledag . . .Ingen Gudstjeneste
 1 januar Nytårsdag . . . . . . . . . . . . . . 16.00
 8 januar 1. s. e. h3k . . .Ingen Gudstjeneste
 15 januar 2. s. e. h3k . . .Ingen Gudstjeneste
 22 januar 3. s. e. h3k . . .Ingen Gudstjeneste
 29 januar 4. s e. h3k . . .Ingen Gudstjeneste
 5 februar Sidste s. e. h3k Ingen Gudstjeneste
 12 februar Septuagesima Ingen Gudstjeneste
 19 februar Seksagesima Ingen Gudstjeneste
 26 februar Fastelavn . . . .Ingen Gudstjeneste
 5 marts 1. s. i fastem .Ingen Gudstjeneste 
 

PJEDSTED
 27 november 1. s. i advent . . . . . . . . . . . . . 9.00
 1 december Adventsmøde Ingen Gudstjeneste
 4 december 2. s. i advent . . . . . . . . . . . . . 9.00
 11 december 3. s. i advent familiegudstjenste. .
    . . . . . . . . . . .Ingen Gudstjeneste
 18 december 4. s. i advent 
   De ni læsninger. . . . . . . . . . 10.30
 24 december juleaften . . . . . . . . . . . . . . . 15.30
 25 december juledag . . . . .Ingen Gudstjeneste
 26 december 2. juledag . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 1 januar Nytårsdag . . .Ingen Gudstjeneste
 8 januar 1. s. e. h3k . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 15 januar 2. s. e. h3k . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 22 januar 3. s. e. h3k Rytmisk . . . . . . 14.00
 29 januar 4. s. e. h3k . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 5 februar Sidste s. e. h3k . . . . . . . . . . 10.30
 12 februar Septuagesima . . . . . . . . . . . 10.30
 19 februar Seksagesima . . . . . . . . . . . . 10.30
 26 februar Fastelavn . . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 5 marts 1. s. i fasten . . . . . . . . . . . . . 10.30 Redigeret af : O

le Engberg • N
G

J • Tryk: Strandbygaard G
rafisk A

/S tlf. 20 600 925

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

På grund af planlagt maling af Bredstrup kirke ind-
vendigt er der ikke planlagt gudstjenester i Bredstrup 
kirke fra 2. januar og frem.
Skulle der ske ændringer vil dette blive annonceret 
på kirkernes hjemmesde og i dagbladene.

Alle i Bredstrup og Pjedsted 
ønskes en glædelig jul 
og et velsignet nytår!


