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BREDSTRUP - PJEDSTED
KIRKEBLAD

Kristus i de dødes rige – malet af Joakim Skovgaard

Triumf blev der nu, hvor kun gråd
hørtes før,
kun Død sad i Helved bedrøvet,
keruben oplod den forseglede dør,
skjoldvagten sig kasted i støvet.

Så herlig opstod på den tredie dag
vor frelser, uskyldig korsfæstet;
thi er det på jord nu en
salighedssag:
Guds Søn haver Helvede gæstet!

N.F.S. Grundtvig 1837
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I skrivende stund er arrangementer
aflyst, elever er hjemsendt og i går
lukkede Danmarks grænser. Også
for kirken har det betydet hidtil
ukendte tiltag. Kirkelige handlinger
gennemføres med begrænset antal
deltagere og alt andet, selv søn‐
dagens højmesse, er aflyst i de næste
fjorten dage. Hvor længe bliver det
ved? Vi ved det ikke. Fjorten dages
nedlukning er lang tid for et sam‐
fund, men det tager et virus ikke
hensyn til.

Man kan derfor spørge, hvad grun‐
den til at udsende et kirkeblad er:
Hvis de fleste af gudstjenesterne og
aktiviteterne alligevel er i fare for at
blive aflyst, hvad er så grunden til at
fortælle om dem? Kan det ikke være
lige meget?

Her gives det simple svar, som vi al‐
tid har givet i kirken, nemlig at vi
vælger at leve på håbets vilkår. Et‐
hvert menneske kan leve på frygtens
vilkår. Den frygt, der gør os hårde;
den frygt, der gør os selviske; den
frygt, der gør, at vi glemmer at se
vores næste; den frygt, der leder til
død. Imod alt dette har kirken altid
valgt at stå trodsigt imod og sige jo,
selvom alt ser sort ud, vil vi stadig
plante træer, hjælpe vores næste og
udsende kirkeblade. Frygten er
stærk, men håbet er langt stærkere,
for mens frygten fryser vores hjerter,
så sætter håbet vore hjerter i brand.

Der er meget, vi kan frygte lige nu. I
kirken kan vi leve med nogle aflyste
gudstjenester, men det vil være langt
sværere for kirken, hvis påskegud‐
stjenesterne må aflyses. For påsken
er en af kirkens vigtigste
begivenheder. Men frygten stopper
ikke med påsken, for dernæst vil det
være konfirmationerne, vi vil frygte
at måtte undvære. På den måde fin‐
der frygten altid nyt liv.

Frygten er dog ikke uden fortrin.
Den gør os bl.a. immune over for
skuffelsen. At leve i håb gør os sår‐
bare. For skuffelsen indtræder selv‐
følgelig, hvis vores planer alligevel
ikke bliver til noget. Det må vi tage
med. Men skuffelsen er trods alt kun
en kortvarig begivenhed. I hele tiden
op til skuffelsen, der har vi derimod
levet med håbet. Der har vi levet op‐
muntrede, glade og forventningsful‐
de. Og hvad så, hvis vores håb bliver
gjort til skamme, hvis vejen dertil
var glædelig? Håbet skal nok overle‐
ve skuffelser og igen blomstre på den
anden side af dem. Kærligheden gør
os også sårbar, men jeg har endnu
ikke mødt en enke eller enkemand,
der ville have været den foruden.

Så selvom meget er aflyst, så er tro
ikke aflyst. Håb er ikke aflyst. Kær‐
lighed er ikke aflyst. Disse tre vil al‐
tid bestå. Og størst af dem er
kærligheden.

Michael H. Munch

Tro, håb og kærlighed
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Følgende unge skal konfirmeres i
Bredstrup og Pjedsted i det Herrens
år 2020:

Konfirmation i Pjedsted kirke
d. 8. maj 2020:
Asger Grønlund Jensen
Bertram Lund
Elias Gustav Fragtrup
Felix Høyer Storm
Freja Kjerkegaard Andersen
Jannick Engelbreth
Kaya Ladegaard Andersen
Liv Martine Toft Kjær
Mathilde Niess
Malthe Rishøj Snediker
Nicklas Wænnerstrøm Juul Larsen

Konfirmation i Bredstrup kirke
d. 10. maj 2020:
Frederikke Cecilie Rønnow Nielsen
Jens Jakob Petersen
Terkel Storm Viborg Baermann

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

Konfirmationer Kirkebil

Datoer til kalenderen efter 31. juli
Søndag d. 30. august – Sogneudflugt
Søndag d. 20. september – Høstgudstjeneste i Pjedsted kirke
Tirsdag d. 29. september – foredrag med Rushy Rashid Højbjerg

i samarbejde med foredragsforeningen
Tirsdag d. 1. december – adventsmøde med sognepræst og

salmedigter Holger Lissner
Næste kirkeblad udkommer i ultimo juli.

Kirkekaffe
Husk, at der altid står et par kander
kaffe samt småkager i våbenhuset
efter søndagens gudstjeneste, så vi
kan ønske hinanden en god start på

ugen og diskutere
præstens spæn‐
dende prædi‐
ken, inden vi går

hjem!

Tegning af
Alma Fragtrup
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Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 træder en ny lov om ændring
af valg til menighedsråd i kraft. Den
nye lov beskriver en treleddet proces
frem mod et valg af et nyt menig‐
hedsråd:
- Et offentligt orienteringsmøde tirs‐
dag d. 12. maj, kl. 19.30 i konfir‐
mandstuen. Her giver det nuværen‐
de menighedsråd en orientering om
deres arbejde i indeværende valgpe‐
riode samt påtænkte projekter.
- Der afholdes en valgforsamling
tirsdag d. 15. september, hvor me‐
nighedsrådsmedlemmerne vælges.
Her opfordres alle ligeledes til at
møde op og gøre sin stemme gæl‐
dende.
- I en periode på fire uge efter valg‐
forsamlingen er der mulighed for at
udløse et evt. afstemningsvalg ved
indlevering af kandidatlister med
stillere. Gennemføres et afstem‐
ningsvalg kan der stemmes på kan‐
didater fra valgforsamlingen eller på
en kandidat fra den (eller de) nye li‐
ster. Et evt. afstemningsvalg afholdes
tirsdag d. 17. nov.
Det nye menighedsråds funktions‐
periode starter d. 29. nov.

Vi vil meget gerne opfordre så man‐
ge som muligt til at møde op til en
spændende aften tirsdag d. 12. maj
kl. 19.30 i konfirmandstuen, hvor
der vil blive fortalt, hvad der sker i
vores menighedsråd. Vores vision
kan findes på Kirkernes hjemmeside,
og vi arbejder i spændvidden mel‐
lem tradition og fornyelse i tæt sam‐
arbejde med vores præst, Michael.
Vi vil gerne kunne samle yngre og
ældre fra begge sogne – også Ul‐
lerupområdets borgere – til denne
uforpligtende aften, hvorefter man
kan tage stilling til, om man kunne
tænke sig at stille op til Det Fælles
Menighedsråd.
Menighedsrådet er selvfølgelig vært
med kaffe/the og kage.
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Arrangementer for forår og sommer 2020
April
Mandag d. 13. april kl. 15.00
Anden påskedag, familiegudstjene‐
ste i Pjedsted kirke. Vi holder gud‐
stjeneste i børnehøjde (cirka en halv
times varighed), hvor præsten gen‐
nemgår påskedagenes betydning.
Bagefter går vi over i den gamle præ‐
stegårdshave og finder påskeæg og
får kirkekaffe. I tilfælde af regn bli‐
ver vi inde i kirken.

Torsdag d. 16. april kl. 19.00-19.30
Taizéandagt i Bredstrup konfir‐
mandstue er en stille aftenstund
med fokus på bøn, sang, stilhed og
lystænding. Med udsigt over engen
og til lyden af Helene Tungelunds
harpe finder vi ro fra en travl
hverdag, og med Taizétraditionens
simple men meditative sange tøm‐
mer vi sindet, så vi kan modtage fra
Gud.

Søndag d. 19. april kl. 12.00 (efter
gudstjenesten)
Fællesskab for enlige er et nyt tiltag
for enker og enkemænd i Bredstrup
og Pjedsted sogne. Vi mødes søndag
efter højmessen i konfirmandstuen,
hvor vi spiser frokost og hygger os.
Dernæst vil der under kaffen være et
kort oplæg og mulighed for at tale
om livet. Vi slutter med en sang. Hå‐
bet er et fællesskab, der også kan

rumme de ting, der er svære, når
man er enlig. Tilmelding til sogne‐
præsten foretrækkes af hensyn til
maden men er ikke et krav.

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30
Forårskoncert i Bredstrup kirke
med sange fra den danske romantik.
Louise Sletting Hvilborg, sang, og
Jonas Lindorf, klaver, fremfører en
række danske sange fra romantik‐
ken.
Vi skal blandt andet høre den dra‐
matiske sangcyklus Dyvekes Sange
af Heise, aftensange af Weyse og an‐
dre skønne danske sange.
Undervejs fortæller Louise om mu‐
sikken og komponisterne og der bli‐
ver også mulighed for at høre et kla‐
verstykke eller to.

Louise er uddannet som klassisk
sanger med diplomeksamen fra
Nordjysk Musikkonservatorium i
2006 og senere solistuddannelsen fra

Louise Sletting Hvilborg
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Syddansk Musikkonservatorium i
Odense i 2017. Louise er bosat i
Bredstrup, så det bliver ikke mere lo‐
kalt. Hun arbejder som underviser
og koncertsanger i forskellige sam‐
menhænge.

Jonas musikal‐
ske løbebane
startede i Chri‐
stianskirkens
drengekor,
hvor hans ta‐
lent for klaver‐
spil blev op‐
daget, og i
2015 blev han
færdiguddan‐

net som klassisk pianist fra Syddansk
Musikkonservatorium i Esbjerg. Jo‐
nas optræder i mange forskellige
sammenhænge som akkompagnatør
og solist.
De to er desuden kollegaer på Den
Kreative Skole, hvor de begge under‐
viser og har lavet koncerter sammen
i mange år. Gratis adgang.

Søndag d. 26. april kl. 9.00
Gudstjenesten er denne søndag og‐
så en optakt til Bredstrup-Pjedsted
Beboerforenings årlige affaldsind‐
samling. Sidste år måtte vi ærgre os
over, at kirkegængerne ikke kunne
være med, men i år kan de morgen‐
friske efter endt gudstjeneste begive
sig ned på Landsbytorvet, hvor be‐
boerforeningen byder på kaffe og

rundstykker, inden man begiver sig
ud på en affaldsrute. Efter endt ger‐
ning kan man glæde sig til en grill‐
pølse og en forfriskning.
Så tag din næste under armen denne
søndag, og start dagen med Guds
ord og gå så ud i verden og tag hånd
om skaberværket. Forudgående til‐
melding til affaldsindsamlingen er
ikke nødvendigt. Der er både korte
og lange ture.

Maj
Fredag d. 8. maj kl. 10.30
Bededag gudstjeneste med konfir‐
mation i Pjedsted kirke.

Søndag d. 10. maj kl. 10.30
4. søndag efter påske, gudstjeneste
med konfirmation i Bredstrup kir‐
ke.

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30
Orienteringsmøde til menigheds‐
rådsvalget
Alle danske sogne har et menigheds‐
råd af folkevalgte, der sammen med
præsten skal sørge for, at den lokale
kirke er både levende og stabil. Det
kræver et råd med mange forskellige
kvaliteter, lige fra folk der er gode til
bygninger og budgetter samt folk der
er gode til mennesker og kreativ tan‐
ke. Et menighedsråd vælges for fire
år, og 2020 er valgår. Orienterings‐
mødet d. 12. maj er fx for dig, der
synes menighedsrådsarbejdet lyder

Jonas Lindorf
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spændende, dig, der er fuld af gode
idéer og energi, eller dig der gerne
vil gøre en indsats for, at kirken for‐
sat skal være en aktiv del af lokal‐
samfundet, der henvender sig til alle.

Onsdag d. 13. maj kl. 19.00-19.30
Taizéandagt i Hannerup kirke er en
stille aftenstund med fokus på bøn,
sang, stilhed og lystænding. Med
Hannerup kirkes åbne udsigt og til
lyden af Helene Tungelunds harpe
finder vi ro fra en travl hverdag, og
med Taizétraditionens simple men
meditative sange tømmer vi sindet,
så vi kan modtage fra Gud.

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00
Orgelkoncert medWesley Hall i
Pjedsted kirke.
Da den lokale sog‐
nepræst, Michael,
som udvekslings‐
studerende læste
ved Yale University
i USA, blev han
hurtigt gode venner
med en organiststu‐
derende samme‐
steds ved navn Wes‐
ley Hall. Wesley er
nu ledende organist
og korleder ved
First Baptist Church of Worcester
(en kirke med omtrent 700 sidde‐
pladser), og blev i 2016 af Diapason
Magazine udpeget som en af de 20

ledende musikere under 30 år inden
for orgel-, cembalo- og kirkemusik i
USA. Wesley har spillet koncerter
både som organist og på cembalo i
hele Nordamerika og Europa, og
som organist har han også deltaget i
konkurrencer på højt plan. Derud‐
over bruger han en god del af sin tid
på at hjælpe unge musikere, fungere
som dommer ved konkurrencer og
undervise elever gennem privatlek‐
tioner og masterclasses.
I første halvår af 2020 har Wesley
studieorlov fra sit arbejde for at
studere og spille koncert i Lübeck,
hvor bl.a. Bach og Buxtehude har
haft deres gang. Han har i denne
begrænsede tid indvilget i at give en
koncert i Pjedsted kirke, som

kirkens
orgel næppe
tidligere har
kendt mage.
Trods det
høje niveau
er Wesley
dygtig og
nede på
jorden, og
han sætter
en ære i at
gøre
tidligere

tiders musik relevant for det
moderne publikum. I fyrre minutter
vil Wesley spille for os og
derimellem hjælpe os til at forstå
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stykkerne. Michael vil bistå med
oversættelse fra engelsk til dansk, så
alle kan være med. Gratis adgang.

Wesley Hall ved Newberry Memorial
Orglet, hvor han aflagde sin eksamen
fra Yale Institute of Sacred Music.
Orglet har 12.641 piber. Til sammen‐
ligning har Christianskirkens orgel ca.
2.300 piber.

Søndag d. 24. maj kl. 12.00 (efter
gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstue efter gudstjenesten.
Tilmelding til sognepræsten fore‐

trækkes af hensyn til maden men er
ikke et krav.

Tirsdag d. 26. maj kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐
mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne; børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay. Gud og mad
er navnet på vores børnegudstjene‐
ster, hvor familier fra hele sognet
mødes først til en gudstjeneste i
børnehøjde i kirken, dernæst spiser
vi sammen og sidst får forældrene en
kop kaffe, mens børnene leger. Det
er en god måde at lære andre børne‐
familier at kende på, allerede inden
skolegang.

Juni
Søndag d. 14. juni kl. 12.00 (efter
gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstue efter gudstjenesten.
Tilmelding til sognepræsten fore‐
trækkes af hensyn til maden men er
ikke et krav.

Mandag d. 15. juni kl. 18.30
Sommerfestugen i Bredstrup-Pjed‐
sted byder igen i år på en aften i
samarbejde mellem foredragsfore‐
ningen og de lokale kirker. Denne
gang bliver det musikforedrag og
aftengudstjeneste i sommerfestteltet
om mandagen. Vi begynder med at
spise sammen, derpå har vi foredrag
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Omtale af arrangementerne kan ses på kirkernes hjemmeside
www.bredstruppjedstedkirker.dk

ligesom du er velkommen til at følge os på Facebook:
Søg på @bredstruppjedstedkirker

med musiker Erik Sommer, der bl.a.
har skrevet melodierne til salmerne
Nu går solen sin vej og Du, som har
tændt millioner af stjerner. Vi slutter
aftenen af med en kort aftengudstje‐
neste med den lokale sognepræst,
Michael.
Læs om pris, tilmelding m.m. i
sommerfestbladet. Indtægterne går
til lokalsamfundet.

Juli
Torsdag d. 2. 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 med Valeria ved kla‐
veret, og dernæst går vi over til grill‐
mad og hyggeligt samvær i konfir‐
mandstuen. I tilfælde af dårligt vejr
sidder vi indenfor.
Alle er velkomne!

Søndag d. 19. juli kl. 12.00 (efter
gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstue efter gudstjenesten.
Tilmelding til sognepræsten fore‐
trækkes af hensyn til maden men er
ikke et krav.

Fællessang i konfirmandstuen er
fortsat en stor succes. Vi mødes hver
tirsdag i konfirmandstuen kl. 18.30
og synger sammen i en lille time,
medmindre der er andre arrange‐
menter i kirken og konfirmandstuen.
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

Fællessang
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Nu kommer fuglene igen, og lyset
vælter pludselig ind.
Det er forår i Danmark. - Og Tak til
solsorten, der igen synger sin
morgensang.

2020 – er et valgår - der skal vælges
et nyt menighedsråd.
Menighedsrådet er valgt for en 4 årig
periode og mødes ca. 10 gange om
året, sammen med vores præst
Michael Munch og 1
medarbejderrepræsentant. Det
nuværende menighedsråd i
Bredstrup-Pjedsted er på 8 personer.

Og hvad laver et menighedsråd så?
Arrangementer og aktiviteter i
kirkerne og konfirmandstue drøftes
og arrangeres af kirkens personale
og menighedsråd. Der lægges budget
og det årlige regnskab fremlægges,
drøftes og godkendes.
Kirkebygningernes og præstegårdens
fysiske stand vurderes og der bliver
lagt en arbejdsplan. Blot for at
nævne nogle opgaver
menighedsrådet tager sig af.

Også i vores menighedsråd har vi
taget fat på den debat om
folkekirkens liturgi og gudstjeneste,
som biskopperne har sat i gang.
Kirkernes liv er gudstjenesterne,
hvor de store højtider som jul, påske
og pinse er flettet ind.

At være med i et menighedsråd er et
spændende og meningsfyldt arbejde.
Man kan som medlem have
indflydelse på hvad der rører sig i og
omkring kirkerne. Være med i
samarbejdet med foredragsforening
og sommerfest udvalget. Deltage i
provstiets og stiftets arrangementer.

Menighedsrådet ønsker og håber at
mange vil møde op, til det
orienterende møde tirsdag den 12.
maj i konfirmandstuen, og høre
mere om menighedsrådet og dets
arbejde.

Inden længe er det påske, vi kan
glæde os til den kommende højtid i
vore kirker og for mange nogle
fridage.

Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
DDS. 370

Lisbeth Kjær Poulsen

Nyt fra Menighedsrådet
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Vokseværk
I 2019 blev menigheden i Bredstrup
og Pjedsted større, da Bredstrup
sogn blev udvidet med
Ulleruphavekvarteret. Det mærker vi
både til arrangementer og
gudstjenester. Nedenstående er
kirkeministeriets tal for sognene i
2019.

Året der gik i Bredstrup sogn:
1.671 indbyggere, hvoraf 1.412 er
medlem af folkekirken (84,5%)

• Tre dåb
• Fire konfirmationer
• Tre vielser
• Én begravelse eller bisættelse

Året der gik i Pjedsted sogn:
847 indbyggere, hvoraf 712 er
medlem af folkekirken (84,1%)
• Ni dåb
• Tre konfirmationer
• Én vielse
• Syv begravelser eller bisættelser

Babysalmesang
Velkommen til en ugentlig musi‐
kalsk hyggestund med sang, musik
og bevægelse i Bredstrup Kirke 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 konfir-
mandstuen med kaffe/te og boller.
For tilmelding og information om
opstart, kontakt kirkesanger Lisbet
Pagh – kontaktinfo findes bag på
kirkebladet.

Alle møder er offentlige – hvis der ikke
står andet – og holdes i konfirmandstuen
• Onsdag d. 15. april kl. 14.00
• Onsdag d. 13. maj kl. 13.00
• Torsdag d. 4. juni kl. 19.00

Menighedsrådets møder

Konfirmationer

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

2022
Pjedsted Kirke den 13. maj
Bredstrup Kirke den 15. maj

2023
Pjedsted Kirke den 5. maj
Bredstrup Kirke den 7. maj



April
• Søndag d. 5. kl. 10.30 Palmesøndag

Pjedsted kirke.
• Torsdag d. 9. kl. 19.30 Skærtorsdag

Bredstrup kirke.Aftengudstjeneste.
• Fredag d. 10. kl. 10.30 Langfredag

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 12. kl. 10.30 Påskedag

Bredstrup kirke.
• Mandag d. 13. kl. 15.00 2. påskedag

Pjedsted kirke. Familiegudstjeneste.
• Søndag d. 19. kl. 10.30 1. s. e. påske

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 26. kl. 9.00 2. s. e. påske

Pjedsted kirke. Efterfølgende affaldsindsamling.

Maj
• Søndag d. 3. kl. 10.30 3. s. e. påske

Bredstrup kirke.
• Fredag d. 8. kl. 10.30 Store bededag

Pjedsted kirke. Konfirmation.
• Søndag d. 10. kl. 10.30 4. s. e. påske

Bredstrup kirke. Konfirmation.
• Søndag d. 17. kl. 10.30 5. s. e. påske

Pjedsted kirke.
• Torsdag d. 21. kl. 10.30 Kristi Himmelfart

Bredstrup kirke.

• Søndag d. 24. kl. 10.30 6. s. e. påske.
Pjedsted kirke.

• Søndag d. 31. kl. 10.30 Pinsedag
Bredstrup kirke

Juni
• Mandag d. 1. kl. 10.30 2. Pinsedag

Fællesgudstjeneste på Kastellet i Fredericia
• Søndag d. 7. kl. 10.30 Trinitatis

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 14. kl. 10.30 1. s. e. trinitatis

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 21. kl. 9.00 2. s. e. trinitatis

Pjedsted kirke. Lise Rind
• Søndag d. 28. kl. 9.00 3. s. e. trinitatis

Bredstrup kirke. Lise Rind

Juli
• Søndag d. 5. kl. 10.30 4. s. e. trinitatis

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 12. kl. 10.30 5. s. e. trinitatis

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 19. kl. 10.30 6. s. e. trinitatis

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 26. kl. 19.30 7. s. e. trinitatis

Bredstrup kirke. Aftengudstjeneste.

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: Dorthe Stougaard Henningsen
Tlf.: 5115 0378
Mail: dorthesh@outlook.dk

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

Organist: Valeria Bahamiakava:
Tlf.: 5062 7635
Mail: lera79.792779@mail.ru

Bredstrup Kirkeværge: 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
og følg os på Facebook: Bredstrup og Pjedsted kirker

Adresser


