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BREDSTRUP - PJEDSTED
KIRKEBLAD

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,

for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Sædemanden - malet af Vincent van Gogh
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Sommeren er ved at være på sit
højeste, og det kan ses både i haver‐
ne og på markerne, at andelen af sol
og vand har været mere ligeligt
fordelt end sidste år. Alting vokser,
og vi bevæger os langsomt igennem
de forskellige blomstringsperioder;
længe går der ikke, før frugten kan
høstes.

Det betyder også, at der ikke er langt
til høstgudstjenesten og dermed
endnu et af de mange arrangementer
her i Bredstrup og Pjedsted sogne,
som jeg fornemmer, at folk ser frem
til. Jeg glæder mig til at deltage i min
første høstgudstjeneste her i sognet.

Dog er det ikke uden frygt og
bæven, for indtil nu har jeg i alle ting
kunnet læne mig op ad gode kolle‐
ger, som altid har været i stand til at
huske, hvordan vi plejer at gøre. Det
er imidlertid ved at være slut: fra 1.
september går Peter på velfortjent
pension efter at have været ansat
som organist i Bredstrup og Pjedsted
kirker siden 1. maj 1986, fire måne‐
der før min fødsel. Samtidig med det
har Gitte, vores kirketjener, også
meldt sin afgang efter 8½ år, da hun
vil prøve nye veje. Det er et tab for
kirkerne at måtte sige farvel til så
dygtige og afholdte ansatte, men livet
dikterer desværre, at har vi først sagt
goddag, bliver der også en dag, hvor

vi skal sige farvel. Jeg ønsker dem
begge alt godt fremover.

Det betyder også, at det siddende
menighedsråd ikke kan ånde lettet
op endnu. Præsteansættelse, større
istandsættelser og ikke mindst udvi‐
delse af sognegrænse er store opga‐
ver og store ansvar for et menigheds‐
råd, men nu kommer der altså også
ansættelse af organist og kirketjener
oveni. Første er i gang, mens det
sidste stadig venter. Jeg vil gerne
herfra rette en tak til menighedsrå‐
dets valgte medlemmer for deres
store og tidskrævende arbejde i
menighedsrådet.

Der er dog også forandringer af
mere entydig positiv karakter. Vi har
allerede iværksat en række nye tiltag,
fx Refleksion og fællessang, vi er
kommet på Facebook, ligesom vi
havde en skøn gudstjeneste ved
Bredstrup-Pjedsted Sommerfest.
Andre nye tiltag, fx familiegudstje‐
nester med spisning på hverdage,
begynder her til efteråret. Der sker
altså meget nyt i disse tider. Der er
dog ingen grund til at frygte, at det
hele skal blive ukendeligt. Nok har
kirken ændret sig i de sidste to tusin‐
de år, men den står stadig urokkeligt
på sin grund; både den bogstavelige
og den billedlige.

Ændringer, ændringer, ændringer…
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Store bededag og den efterfølgende
søndag blev syv skønne unge
mennesker konfirmeret i Pjedsted og
Bredstrup kirker. De var lige så
fantastiske i kirken, som de har
været på alle de onsdag morgener, vi

har tilbragt sammen. En stor tak skal
lyde til konfirmandernes familier og
venner for at støtte op om dem både
i det daglige og på deres store dag.

Michael H. Munch

Konfirmation i Pjedsted kirke
d. 17. maj.

Fra venstre: Andreas Neander
Hovborg, Gorm Houstrup Pedersen,
Rebekka Kjærgaard Jensen

Konfirmation i Bredstrup
kirke d. 19. maj.

Fra venstre: Johanne Sletting
Hvilborg, Alexander Yde
Jensen, Emmelie Kirstine
Frost, Victoria Haldager
Weimar Andersen

(Det er ikke muligt at offentliggøre konfirmationsprædiken her i
kirkebladet, da der blev skrevet to forskellige til de to dage, men
send sognepræsten en mail, hvis du gerne vil læse dem.)

Konfirmationer
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Arrangementer for sommer og efterår 2019
Juli
Onsdag den 17. juli kl. 17.00
Kirke og grill i Bredstrup kirke. Kom
til en hyggelig eftermiddag og aften i
Bredstrup kirke, hvor vi først synger
i kirken, og dernæst går vi over og
griller ved konfirmandstuen. I tilfæl‐
de af dårligt vejr sidder vi indenfor.
Alle er velkomne!

Onsdag den 28. juli kl. 19.30
Aftengudstjeneste i Bredstrup kirke.

August
Søndag den 25. august kl. 8.45
Sogneudflugt for Bredstrup og Pjed‐
sted sogne. I år går sogneudflugten
med bus til Silkeborg, hvor vi skal på
sejltur med Hjejlen. Mødetid på
parkeringspladsen ved Bredstrup
kirke kl. 8.45. Pris: alt inklusive dog
uden drikkevarer til middagen
koster 250,- kroner for voksne. Børn
er gratis. Tilmelding er senest fredag
den 16. august til Bente Sørensen på
telefon 23 32 05 95 eller
mail: sorensenbente1@gmail.com.
Der er begrænset antal billetter, som
sælges efter først-til-mølle-princip‐
pet. Maks 50 deltagere.

Tirsdag den 27. august kl. 17.00
GUD OG MAD – fællesspisning for
børnefamilier i Bredstrup kirke. I
foråret blev jeg spurgt af nogle foræl‐
dre, om jeg kunne tænke mig at lave

gudstjenester for børnefamilier. Vi
nedsatte derfor en fokusgruppe med
lokale forældre, og resultatet er
blevet, at vi i anden halvdel af 2019
vil holde fire familiegudstjenester af
30 minutters varighed med efterføl‐
gende fællesspisning. Gudstjenester‐
ne bliver i børnehøjde med fokus på
sang, bibelhistorier og tryghed i
kirken.
Maden koster 20 kroner for voksne
og børn er gratis. Der kan betales
med MobilePay. Se yderligere infor‐
mation på kirkens Facebookside.
Hvis du kunne tænke dig at være
frivillig og hjælpe med madlavning
på en eller flere af aftenerne, så tag
kontakt til Michael. Kontaktinfor‐
mation findes på bagsiden.

September
Søndag d. 1. september kl. 10.30
Afskeds- og velkomstsgudstjeneste i
Bredstrup kirke for vores henholds‐
vis gamle og nye organist. Den 1.
september slutter en lang og stor
indsats for vores organist, Peter.
Kom og vær med til at fejre de
mange år og byd også velkommen til
vores nye organist. Menighedsrådet
vil være vært ved en reception efter
gudstjenesten.
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Onsdag den 25. september kl.
17.00
GUD OG MAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐
mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne og børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay.

Søndag den 29. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Bredstrup kirke.
Kom til den årlige høstgudstjeneste,
hvor vi fejrer at høsten er i hus, og
Gud igen har givet os af sine gaver.
Efter gudstjenesten byder menig‐
hedsrådet alle på middag i konfir‐
mandstuen, hvor der ved samme
lejlighed vil være fernisering af
konfirmandstuens nye kunst.

Oktober
Torsdag d. 3. oktober kl. 14.30
Foredrag i konfirmandstuen ved
sognepræst i Taulov kirke, Finn
Rønnov. Finn Rønnow har været
sognepræst i Taulov et års tid. Inden
da var han sognepræst i fire danske
menigheder i Sydslesvig. Foredraget
er gratis.

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Foredrag i Pjedsted forsamlingshus
ved meteorolog Mikael Jarnvig, der i
mere end 30 år har præsenteret
vejret på TV.
Mikael Jarnvig er af naturlige årsager
optaget af klimaforandringerne, og
han mener problemet skal ses fra
andre vinkler end kun den videnska‐

belige. Mikael sætter fokus på, hvad
der sker med klimaet i disse år, og
hvad videnskaben siger om fremti‐
den. Foredragsholderen mener også,
at kirken har været alt for tavs, til
trods for at den sidder med noget af
nøglen til løsningen.

Hvad er årsagen til klimaforandrin‐
gerne? Hvad er konsekvenserne? Og
hvem går det ud over?

Foredraget er et samarbejde mellem
Bredstrup og Pjedsted kirker samt
Pjedsted-Bredstrup foredragsfore‐
ning.
Entre 100 kr incl. kaffe/the og brød.

Onsdag den 23. oktober kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Karen Pagh.



- 6 - - 7 -

Tordag den 31. oktober kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐
mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne og børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay.

November
Søndag den 3. november kl. 10.30
Allehelgensgudstjeneste i Pjedsted
kirke.

Søndag den 3. november kl. 16.00
Allehelgensgudstjeneste i Bredstrup
kirke

Tirsdag den 5. november kl. 19.30
i konfirmandstuen

Grundtvig er ikke gået kold! – om
det unikke menneske i fællesskabet.
Sven Primdal fortæller denne aften
om, hvordan menneskets vej til at
finde ind til sig selv går gennem
andre mennesker.

Torsdag den 14. november kl.
17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Henrik Væver.

Tirsdag den 26. november kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐
mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne og børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay.

December
Tirsdag den 3. december kl. 19.00

Adventsmøde med gudstjeneste i
Bredstrup kirke og efterfølgende
foredrag i konfirmandstuen. Mette
Geil fortæller denne aften, efter 100-
året for 1. Verdenskrigs afslutning,
om menighedens faldne under
krigen, og om optakten til markerin‐
gen af Genforeningsjubilæet i 2020.
Vi hører også om julens ’fejring’ ved
fronten: Glade jul, dejlige jul.
Mette Geil er cand.theol. fra Aarhus,
præst i Rødding Frimenighed og
medlem af styrelsen for Grundtvigsk
Forum, Vartov. Foredraget er et
samarbejde mellem Bredstrup og
Pjedsted kirker samt Pjedsted-
Bredstrup foredragsforening.

Omtale af arrangementerne ses på
kirkernes hjemmeside

www.bredstruppjedstedkirker.dk
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Foredragsforeningens program
Tirsdag d. 12. november kl. 19.30
i Pjedsted forsamlingshus
Jakob Høvsgaard og Johnny
Harboe vil gennem otte
fortællinger belyse Dannebrogs
betydning for den danske folkesjæl
igennem de 800 år, der er gået,
siden flaget ifølge myten faldt ned
fra himlen under slaget ved Lynda‐
nisse i år 1219.

Fortællingerne vil bringe publi‐
kum vidt omkring. I krig, til jul, på
ferie, på havet og til landskamp;
Dannebrog har været allesteds‐
nærværende i al den tid danskerne
har kaldt sig for danske. Af samme
grund klinger spørgsmålet om,
hvad det vil sige at være dansk,
med i alle fortællingerne.
Arrangør: Pjedsted-Bredstrup
Foredragsforening

Datoer til kalenderen
• Tirsdag d. 10. december kl. 19.30 – Julekoncert
• Søndag d. 15. december kl. 14.00 – Familieadventsgudstjeneste
• Søndag d. 22. december kl. 10.30 – De ni læsninger
• Onsdag d. 1. januar kl. 14.30 – Spangen rundt-gåtur og

eftermiddagsgudstjeneste
Næste kirkeblad har deadline 1. november 2019.

Konfirmationer
2020 Pjedsted Kirke den 8. maj Bredstrup Kirke den 10. maj
2021 Pjedsted Kirke den 30 april Bredstrup Kirke den 2. maj
2022 Pjedsted Kirke den 13. maj Bredstrup Kirke den 15. maj

Peter går på pension
1/5-86 til 31/8-19 - en ansættelsespe‐
riode med mange dejlige oplevelser
for mig som organist ved Bredstrup
og Pjedsted kirker.
Jeg - gamle mand - må nu sige tak og
gå på pension. Tak til personer, som
jeg har været fælles med i arbejdet -
ingen nævnt og ingen glemt.
Gode ønsker for min efterfølger.
Venlig hilsen
Peter
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Konfirmandtilmelding
Konfirmationerne for 2019 er
veloverstået, og vi glæder os allerede
til at byde nye hold velkommen.
Indskrivningsdagen med kort
gudstjeneste og informationsmøde
er i år onsdag d. 4. september 2019,
kl. 19.00 i Hannerup og Bredstrup
kirker. Hvis du ønsker at blive
indskrevet til konfirmation, skal du
blot møde op på dagen med en
tilmeldingsblanket; den uddeles på
Ullerup Bæk skole og kan også
hentes på kirkernes hjemmesider.
Undervisningen starter ugen efter,
onsdag d. 11. september kl. 8.00 i
Hannerup kirke og Bredstrup præs‐
tegård. I udgangspunktet bliver man
konfirmeret i det sogn, hvor man
bor, men ønsker du alligevel at blive
konfirmeret i et andet sogn, så tag
kontakt til den pågældende sogne‐
præst, og så vil vi forsøge at efter‐
komme ønsker. Dette gælder særligt
for dem, der er blevet flyttet fra
Hannerup til Bredstrup sogn.
Vi glæder os til at se jer!

Fællessang
Fællessang i konfirmandstuen holder
sommerferie i juli og august. Fra
første tirsdag i september mødes vi
hver tirsdag i konfirmandstuen kl.
18.30 og synger sammen i en lille
time, medmindre der er andre
arrangementer i kirken og konfir‐
mandstuen.

Følg i øvrigt siden "Fællessang i
Bredstrup-Pjedsted" på Facebook.
Her vil blive annonceret eventuelle
ændringer og aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved spørgsmål kontakt Louise Slet‐
ting Hvilborg på 25888981 eller
louise@hvilborg.dk

Sundhedshuset
Fra september får jeg ikke blot fast
plads i præsteboligen til Bredstrup-
Pjedsted men også på Fredericia
sundhedshus. Her får jeg ugentlig
træffetid, så sundhedshusets brugere
også her kan finde en præst. At være
præst på et sundhedshus kan natur‐
ligvis kun på overfladen sammenlig‐
nes med at være hospitalspræst, for
der er ingen, der bliver indlagt på
sundhedshuset. Jeg håber dog, at jeg
kan virke dels som bindeled mellem
folkekirken og de mange andre aktø‐
rer, der findes på sundhedshuset,
således at vi bliver mere synlige for
hinanden, dels som endnu en
indgang til kirken for sundhedshu‐
sets mange brugere.
Sundhedshuspræsten er et samar‐
bejde mellem Fredericia Kommune
og Fredericia Provsti. Lige nu er der
stadig fuld gang i renoveringen af
Sundhedshusets lokaler, men jeg
håber at kontoret står klart, så jeg
kan være på plads og træffes fra den
1. September.

Michael
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Babysalmesang
Velkommen til en ugentlig musi‐
kalsk hyggestund med sang, musik
og bevægelse i kirkerummet for
baby og en voksen. Aldersgruppen
er 0-10 måneder, og det er gratis at
deltage, dog kræves mindst fire
tilmeldte for at holdet oprettes. Vi
slutter af i konfirmandstuen med
kaffe/te og boller. For tilmelding og
information, kontakt kirkesanger
Lisbet Pagh – kontaktinfo findes bag
på kirkebladet.
Næste opstart ventes at være i uge
37. Vi glæder os til at se dig og dit
barn.

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.

Dropindåb
For at ingen af ydre årsager skal
undlade at blive døbt, tilbyder

Folkekirken i Fredericia DropInDåb,
hvor alle med permanent ophold i
Danmark* kan blive døbt på en stil‐
færdig og smuk måde uden forudgå‐
ende tilmelding. Man kan komme
når som helst i det tidsrum, kirken
er åben.
Når man møder op, får man først en
kort samtale med en præst, og
bagefter bliver man døbt i kirken.
Selve dåben foregår på normal vis.
Der vil være musik i kirkerummet,
og bagefter bydes på en forfriskning
og en dåbsgave, som kan hjælpe med
at folde dåbens betydning ud.
Alle er velkomne, børn som voksne,
også selvom man ikke bor i byen.
Man er velkommen til at tage gæster
med, og man kan komme alene.
For myndige voksne er det eneste,
der skal medbringes, gyldig legiti‐
mation med foto og CPR-nummer.
Børn under 18 år skal have forældre
eller værge med. Er de under konfir‐
mationsalderen desuden to faddere.
Har alle, der har del i forældremyn‐
digheden, ikke mulighed for at
deltage, skal der foreligge skriftligt
samtykke fra de forældremyndig‐
hedsindehavere, der ikke er tilstede.
Tid og Sted:
Lørdag d. 21 september fra 11:00 til
16:00 i Michaelis Kirke, Vendersgade
30B
* Har man ikke permanent ophold i
Danmark og dansk CPR nummer
henvises til immigrantpræsten.
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Bredstrup-
Pjedsteds
nuværende
kirketjener
”synger på
sidste vers”,
idet jeg har
min sidste
arbejdsdag

søndag den 30. juni. Det har været
mig en stor fornøjelse at være den
”tjenende ånd” igennem de sidste 8,5
år, og jeg vil i den forbindelse række
en speciel tak til:
• De mennesker, der i 2010 var

med til at stykke en
kirketjenerstilling sammen under
devisen ”dette er en prøve” og
var så modige at ansætte mig.

• Günther, som har været med til
at tænke tanker og ført tanke til
handling

• Frivilliggruppen, som frisk er
kommet, når der blev kaldt!
Uden jer har menigheden måtte
smaske med tørre kæver!

• Nørkleklubben, som var med på
at lave de smukke dåbsklude til
glæde for sognenes dåbsbørn.

• Gartnerne Michelle og Jørgen
for altid at være behjælpelige og
for de gode samtaler.

• Lisbet kirkesanger, Peter
organist, Michael præst. Det er
en fornøjelse at have en
gudstjeneste sammen med jer.
Tillige med Thyra,
kontaktperson, har I alle været
en god og tro støtte.

Tak til alle jer i menigheden, jeg har
mødt på min vej igennem mit
arbejde som kirketjener. I har været
med til at skabe en aktiv menighed
og en spændende arbejdsplads. Jeg
kommer til at savne jer, men musik‐
ken kalder! Nu skal jeg ud og ”slå på
tromme” for duoen Gitte og Gema‐
len, ”røre ved nogen strenge” og ikke
mindst ”danse efter egen pibe”.
Held og Lykke til Bredstrup og Pjed‐
sted sogne – I er de bedste!

Gitte går nye veje

- 11 -

Minikonfirmand
Bredstrup og Pjedsted kirker invite‐
rer igen i år 3.klasserne til minikon‐
firmandundervisning efter efterårs‐
ferien og frem til fastelavnsgudstje‐
nesten. Undervisningen foregår i
Bredstrup præstegård sammen med
præsten og kirkens ansatte. Formålet
med undervisningen er at gøre Bibe‐
len, kirken og troen spændende,

kreativ, naturlig samt forståelig for
børn. En del af undervisningen er
også forberedelse til at deltage ved
en børnegudstjeneste til jul og ved
fastelavnsgudstjenesten.
Tilmeldingsblanket kan findes på
hjemmesiden og vil også blive
fordelt via Afd. Skolesvinget. Har
man spørgsmål, er man velkommen
til at kontakte præsten, Michael.
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Nyt fra menighedsrådet
Det er ferietid med glade skolebørn
og studenter omkring os, det er en
herlig tid med lange lyse
sommerdage. Blomster, grønne
træer og buske omkring os. Ja, vi
synger… Danmark nu blunder den
lyse nat.
Som tidligere omtalt forlader vores
organist Peter Toft Poulsen os. Vi
har ansat en ny organist, der hedder
Valeria. Valeria er en hviderussisk
kvinde på 40 år, har boet i Danmark
i 6 år og taler dansk. Valeria bor i
Odense med sin mand. Vi markerer
organistskiftet efter gudstjenesten i
Bredstrup kirke ved en reception i
konfirmandstuen søndag den 1.
september. Hvor vi hilser af med
Peter og siger goddag og velkommen
til Valeria. Efter 8 år ved Bredstrup-
Pjedsted kirker, søger kirketjener
Gitte Funk Andreasen nye udfor‐
dringer. Gitte har sidste dag ved
gudstjenesten den 30. juni, efter
gudstjenesten vil der være lejlighed
til at sige farvel til Gitte i konfir‐
mandstuen, hvor der serveres hvid‐
vin og sandwich. En stor TAK skal
lyde til Peter og Gitte for jeres
indsats, trofasthed og hjælp, vi

ønsker jer alt det bedste fremover.
Kirkekaffe er kommet tilbage, -
rigtig dejligt. Mange nyder en kop
kaffe/the efter gudstjenesten og får
en hyggelig snak, inden søndagen
fortsætter.
Hen over sommeren har vi planlagt
en kirke og grill aften, hvor Peter
Toft Poulsen vælger de salmer og
sange vi synger i Bredstrup kirke,
inden vi nyder den dejlige grill mad i
konfirmandstuen.
Sogneudflugten i august, bussen
kører i år til det skønne naturområde
ved Himmelbjerget og Silkeborg.
Den årlige og traditionsrige Høstfest,
denne gang i Bredstrup Kirke med
efterfølgende mad i konfirmandstu‐
en, den sidste søndag i september.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
Forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Lisbeth Kjær Poulsen

Menighedsrådets møder
Alle møder er offentlige – hvis der
ikke står andet – og holdes i
konfirmandstuen.

Onsdag d. 14. august kl. 19.00
Torsdag d. 12. september kl. 19.00
Tirsdag d. 22. oktober kl. 9.30
Onsdag d. 20. november kl. 13.00
Torsdag d. 9. januar kl. 13.00



Juli
• Søndag d. 7. kl. 9.00 3. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke. Lise Rind
• Søndag d. 14. kl.10.30 4. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke
• Søndag d. 21. kl.10.30 5. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 28. kl.19.30 6. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke. Aftengudstjeneste
August
• Søndag d. 4. kl. 10.30 7. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 11. kl.10.30 8. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke
• Søndag d. 18. kl.10.30 9. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 25. Sogneudflugt - ingen

gudstjeneste
September
• Søndag d. 1. kl. 10.30 11. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke. Organistgudstjeneste
• Søndag d. 8. kl. 10.30 12. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 15. kl. 9.00 13. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke. Birthe V. Henriksen
• Søndag d. 22. kl. 10.30 14. s.e. trinitatis -

Pjedsted kirke

• Søndag d. 29. kl. 10.30 15. s.e. trinitatis -
Bredstrup kirke. Høstgudstjeneste

Oktober
• Søndag d. 6. kl. 10.30 16. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 13. kl. 9.00 17. s.e. trinitatis

Bredstrup kirke. Birthe V. Henriksen
• Søndag d. 20. kl. 9.00 18. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke. Birthe V. Henriksen
• Søndag d. 27. kl. 10.30 19. s.e. trinitatis -

Bredstrup kirke
November
• Søndag d. 3. kl. 10.30 Allehelgensdag

Pjedsted kirke. Allehelgensgudstjeneste
• Søndag d. 3. kl. 16.00 Allehelgensdag

Bredstrup kirke. Allehelgensgudstjeneste
• Søndag d. 10. kl. 10.30 21. s.e. trinitatis

Pjedsted kirke
• Søndag d. 17. kl. 9.00 22. s.e. trinitatis -

Bredstrup kirke. Birthe V. Henriksen
• Søndag d. 24. kl. 10.30 Sidste søndag i

kirkeåret. Pjedsted kirke

Hvor intet navn er nævnt har sognepræsten
gudstjenesten.

Gudstjenester

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 Stilling er vakant:
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 Kirkeværge Peter Pagh
tlf. 7595 4004
Pjedsted Kirkeværge Niels Jørgen
Andersen: tlf. 7595 4542
Fredericia Kirkegårdskontor:
tlf. 7592 1975

Adresser


