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BREDSTRUP - PJEDSTED
KIRKEBLAD

Vandreren over tågehavet malet af Caspar David Friedrich

”Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb
kommer fra ham. Kun han er min klippe og
min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.”

Salmernes bog 62, 6-7
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Da jeg var 29 år blev jeg valgt som for‐
mand for Avedøre Kirkes menighedsråd
på den københavnske vestegn. En bykir‐
ke med 9.000 medlemmer – lige så
mange som Trinitatis Kirke og Sct. Mi‐
chaelis Kirke tilsammen! Jeg havde sid‐
det i foreninger før og også som for-
mand, men det var første gang jeg blev
valgt til et menighedsråd. Det var en
stor mundfuld, men det var også en helt
ny og spændende verden. Pludselig hav‐
de man direkte ansvar for noget, der be‐
tyder så meget for så mange menneskers
liv, og som har eksisteret i over tusind
år. Det var spændende!

I dag er den københavnske vestegn
langt væk, og det er magtens centrum
derfor også. Fra min bolig er der om‐
trent 200 kilometer til Christiansborg.
Der er omtrent 10 kilometer til Frederi‐
cia rådhus. Men der er kun 50 meter til
min lokale kirke. Nuvel, nu ligger præs‐
tegården også klos op ad Bredstrup Kir‐
ke, men jeg tror det gælder for begge
sogne, selv på Kobbelgårdsvej, at der al‐

ligevel er kortere til den lokale kirke end
til rådhuset; kortere til menighedsrådet
end til byrådet.
Folkekirken er den største institution i
Danmark, der aldrig har haft et ønske
om at effektivisere eller centralisere.
Den er en skøn ulogisk størrelse, der
ikke prioriterer at skabe overskud eller
effektivisere, for dens formål er at støtte
og opmuntre til tro på Kristus, fælles‐
skab, ansvarlighed, næstekærlighed og
andet, der ikke kan måles med en lineal
eller skrives ind i et Excel-ark. Folkekir‐
ken står – næsten – upåvirket af tidens
strømninger. Her synger vi fællessang,
inden det blev moderne, og vi forsætter
med at gøre det, når det er gået af mode
igen.

En stor del af folkekirkens succes skyl‐
des dens struktur – eller mangel på
samme. For folkekirken har ikke et sty‐
rende organ, men den er derimod folke‐
ligt forankret helt ned til den mindste
landsby eller den mindste danske ø. I
Pjedsted sogn er det kun de 712 lokale

Din kirke har brug for et godt råd!



- 2 - - 3 -

medlemmer, der har noget at skulle
have sagt, og i Bredstrup Sogn, er det
kun de 1.412 lokale medlemmer, der be‐
stemmer, hvad vej kirkeskibet skal sejle
– og du er én af dem.
Mens der går 32.402 danskere per sæde
i folketinget, og 2.401 borgere i Frederi‐
cia Kommune per sæde i byrådet, går
der kun 265 folkekirkemedlemmer per
sæde (otte i alt) i Bredstrup og Pjedsted
menighedsråd! Det er en styrke, at det
er muligt at få indflydelse på sin lokale
kirke, men det er også en svaghed, for
det kræver, at alle gode kræfter bakker
op.
Et menighedsråd står selvfølgelig ikke
alene, for sognepræsten sidder med i rå‐
det, og der er god opbakning at hente
både hos Landsforeningen af Menig‐
hedsråd og hos provst og biskop, men
det er i sidste ende menighedsrådet, der
har ansvaret.
Menighedsrådsarbejdet kræver da også,
at man kan trække på et væld af forskel‐
lige kompetencer. Menighedsrådet i
Bredstrup og Pjedsted er chef for tre fa‐
stansatte (kirketjener, kirkesanger og or‐
ganist), har ansvaret for præstens
tjenestebolig, ansvaret for dansk kultu‐
rarv og to danske kirker med 900 år på
bagen og så bestyrer de et budget på 1,2
millioner kroner. De penge går selvføl‐
gelig især til mursten, middelalderkirker
er ikke billige at holde smukke, og til
lønninger af kirkens personale, men en
god del går heldigvis også til at skabe
kirkeliv i sognene. Så udover at admini‐
strere skal der også findes på idéer og

aktiviteter, der kan komme menigheden
til gavn. Har vi et bredt udsnit af arran‐
gementer? Kan vi samarbejde mere med
lokale kræfter? Kan vi lave mere socialt
arbejde? Det er et stort ansvar, men det
er et spændende arbejde, hvor der skal
findes balance mellem tradition og for‐
nyelse; der skal prioriteres og træffes
svære valg.

I år er der menighedsrådsvalg for de
næste fire år. Datoerne kan du finde her
i bladet, og jeg vil gerne opfordre dig til
at overveje, om du har lyst til at stille op.
Vi har et godt råd i Bredstrup og Pjed‐
sted, men vi kan altid bruge nye med‐
lemmers synspunkter og idéer, ligesom
vi altid kan bruge suppleanter. Og i
hvert fald synes jeg, at du skal møde op
og høre, hvor meget der foregår i din lo‐
kale kirke. Du vil nok blive overrasket.

Michael H. Munch
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Datoerne for årets konfirmationer er
normalt hugget i sten, men også de blev
beordret flyttet i år. Det lader dog til, at
vi her i vore små landsbysamfund alli‐

gevel er endt et sted, hvor alle er i hvert
fald tilfredse. Stor tak til både konfir‐
manderne og deres familier for den for‐
satte tålmodighed.

Konfirmation

Lørdag d. 13. juni blev Malthe Rishøj
Snediker og Kaya Ladegaard Andersen
konfirmeret i Pjedsted Kirke.

Søndag d. 14. juni blev Jens Jakob Peter‐
sen konfirmeret i Bredstrup Kirke.

Konfirmation
Følgende unge skal yderligere konfirme‐
res i Bredstrup og Pjedsted i det Her‐
rens år 2020:

Konfirmation i Pjedsted Kirke
d. 12. september 2020:
• Asger Grønlund Jensen
• Bertram Lund
• Elias Gustav Fragtrup
• Felix Høyer Storm

• Freja Kjerkegaard Andersen
• Jannick Engelbreth
• Liv Martine Toft Kjær
• Mathilde Niess
• Nicklas Wænnerstrøm Juul Larsen

Konfirmation i Bredstrup Kirke
d. 13. september 2020:
• Frederikke Cecilie Rønnow Nielsen
• Terkel Storm Viborg Baermann
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Arrangementer for sensommer og efterår 2020

August
Mandag d. 3 .august kl. 19.30
Orienteringsmøde til menigheds-
rådsvalget
Alle danske sogne har et menighedsråd
af folkevalgte, der sammen med præsten
skal sørge for, at den lokale kirke er
både levende og stabil. På orienterings-
mødet giver det nuværende menigheds‐
råd en orientering om deres arbejde i
indeværende valgperiode samt påtænk‐
te projekter.

Vi vil meget gerne opfordre dig til, at
møde op til en spændende aften man‐
dag d. 3 august kl. 19:30. Her vil blive
fortalt hvad der sker i vores menigheds‐
råd. Det nuværende menighedsråd har
arbejdet ud fra visionen:
”Bredstrup og Pjedsted Kirker skal med
udgangspunkt i den kristne tro være
imødekommende og rummelige.
Vi vil møde mennesker, hvor de er, og
tilbyde dem et folkeligt fællesskab, hvor
der er plads til fordybelsen og reflek‐
sion.”

Vi arbejder i spændvidden mellem tra‐
dition og fornyelse i tæt samarbejde
med vores præst Michael. Vi vil gerne
kunne samle yngre og ældre fra begge
sogne - også Ullerupområdets borgere -
til denne uforpligtende aften, hvor man
kan tage stilling til, om man kunne tæn‐
ke sig at stille op til Det Fælles Menig‐

hedsråd. Valgforsamlingen / Valg til
menighedsråd finder sted d. 15. septem‐
ber 2020.

Torsdag d. 27. august kl. 17.00

GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmand-
stuen. Maden koster 20 kroner for voks‐
ne; børn er gratis. Der kan betales med
MobilePay. Gud og mad er navnet på
vores børnegudstjenester, hvor familier
fra hele sognet mødes først til en gud‐
stjeneste 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 børnefamili‐
er at kende på, allerede inden skolegang.

Søndag d. 30. august kl. 9.00
Sogneudflugt for Bredstrup og Pjedsted
Sogne. I år er det 100 år siden, at Søn‐
derjylland blev genforenet med Dan‐
mark – sådan tænker vi i hvert fald på
den nordlige side af grænsen. Men for
danskerne syd for grænsen er det i år
100 år siden, at de ikke fik lov at blive
genforenet med hjertelandet. Trods de
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100 år findes det danske mindretal dog
endnu med egne skoler, menigheder og
forsamlingshuse, så i år besøger vi Den
Danske Menighed i Valsbøl, Medelby,
Store Vi og Skovlund.
Bussen kører kl. 9.00 fra Bredstrup par‐
keringsplads til Valsbølhus, hvor vi
blandt andet skal høre om livet som
dansk mindretal, ligesom der vil være
gudstjeneste ved sognepræst Alena Stre‐
low, der selv er barn af det danske min‐
dretal. Vi kommer også forbi Skovlund
danske skole og kirkesal, og på hjemtu‐
ren kører vi forbi Margrethe Kog. Vi
spiser middag på Landgasthof Bus‐
smann i Wallsbüll. Forventet hjem‐
komst er 19.30.
Pris: alt inklusive dog uden drikkevarer
til middagen er 200,- kroner for voksne.
Børn er gratis. Tilmelding til Bente Sø‐
rensen på telefon 23 32 05 95 eller
sorensenbente1@gmail.com senest
d. 23. august.
Der er begrænset antal billetter, som
sælges efter først-til-mølle-princippet.
Maksimum 50 deltagere. Husk pas.

Søndag d. 23. august kl. ??.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. Håbet er et fællesskab, der

også kan rumme de ting, der er svære,
når man er enlig. Tilmelding til Else
Marie Holch foretrækkes af hensyn til
maden men er ikke et krav. Bemærk: Da
den lokale sognepræst har fri denne
søndag, og gudstjenesten derfor allerede
er kl. 9.00, fastsættes tidspunktet for
søndagens frokost ved frokosten i juli.

September
Lørdag d. 12. september kl. 10.30
Konfirmation i Pjedsted Kirke.

Søndag d. 13. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis, gudstjeneste
med konfirmation i Bredstrup Kirke.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00
Valgforsamling / Valg til menighedsråd
Der afholdes Valgforsamling / Valg til
Menighedsråd tirsdag d. 15. september
kl. 19.00, hvor menighedsrådsmedlem‐
merne ved Bredstrup og Pjedsted Kirker
vælges for de næste fire år. Her opfor‐
dres alle til at møde op og gøre sin
stemme gældende.

I en periode på fire uger efter valgfor‐
samlingen er der mulighed for at udløse
et evt. afstemningsvalg ved indlevering
af kandidatlister med stillere. Gennem‐
føres et afstemningsvalg kan der stem‐
mes på kandidater fra valgforsamlingen
eller på en kandidat fra den (eller de)
nye lister.
Et evt. afstemningsvalg afholdes tirsdag
d. 17. november.
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Det nye menighedsråds funktionsperio‐
de starter d. 29. november 2020, 1. søn‐
dag i advent.

Søndag d. 20. september
Høstgudstjeneste i Pjedsted Kirke. Kom
til den årlige høstgudstjeneste, hvor vi
fejrer at høsten er i hus, og Gud igen har
givet os af sine gaver. Efter gudstjene‐
sten byder menighedsrådet alle på mid‐
dag i konfirmandstuen. Maden ved
høstgudstjenesten vil i år være gratis for
både børn og voksne. Vi håber, det vil
gøre den årlige høstindsamling til gavn
for Kirkens Korshær og Folkekirkens
Nødhjælp større. Medbring gerne kon‐
tanter, men MobilePay vil også kunne
anvendes.

Tirsdag d. 29. september kl. 19.30

Foto: Morten Holtum Nielsen
Fra pakistaner til paki-daner med Rushy
Rashid i samarbejde med foredragsfore‐
ningen
Med udgangspunkt i sin egen personli‐
ge udvikling - fra en traditionel paki‐
stansk pige til en moderne karriere-

kvinde – handler dette foredrag om in‐
tegration og assimilation. Og om
hvordan integrationen tackles i det dan‐
ske samfund og hvordan det kommer til
at se ud i fremtiden – eller bør se ud. Er
der håb forude eller ser vi en øget pola‐
risering og isolering af de forskellige
grupper? Har Jante en pakistansk bror
og hvor stor en rolle spiller han i, at in‐
tegrationen lykkes for nogle familier
frem for andre?
Et spændende og provokerende fored‐
rag hvor Rushy Rashid tager fat i den
danske akilleshæl, Jante, og sætter den i
perspektiv – over for den danske selv‐
forståelse og indgangsvinkel til integra‐
tionen.
Foredraget er et samarbejde mellem
Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
samt Bredstrup og Pjedsted Kirker. Det
finder sted i forsamlingshuset. Prisen er
100,- kroner.

Oktober
Tirsdag d. 6. oktober kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstu‐
en. Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med
MobilePay.

Søndag d. 11. oktober kl. 12.00
(efter gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup konfir‐
mandstue efter gudstjenesten. Til‐
melding til sognepræsten foretrækkes af
hensyn til maden men er ikke et krav.
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Onsdag d. 21. oktober kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted Kir‐
ke. Aftenens refleksion afholdes af Hen‐
rik Ladeby.

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Koncert i Bredstrup Kirke med sange
fra den danske romantik.
Louise Sletting Hvilborg, sang, og Jonas
Lindorf, klaver, fremfører en række
danske sange fra romantikken. Vi skal
blandet andet høre den dramatiske
sangcyklus Dyvekes Sange af Heise,
aftensange af Weyse og andre skønne
danske sange.
Undervejs fortæller Louise om musik‐
ken og komponisterne og der bliver
også mulighed for at høre et klaverstyk‐
ke eller to.

Louise er uddannet som klassisk sanger
med diplomeksamen fra Nordjysk Mu‐
sikkonservatorium i 2006 og senere so‐
listuddannelsen fra Syddansk
Musikkonservatorium i Odense i 2017.
Louise er bosat i Bredstrup, så det bliver

ikke mere lokalt. Hun arbejder som un‐
derviser og koncertsanger i forskellige
sammenhænge.
Jonas musikalske løbebane startede i
Christianskirkens drengekor, hvor hans
talent for klaverspil blev opdaget, og i
2015 blev han færdiguddannet som
klassisk pianist fra Syddansk Musikkon‐
servatorium i Esbjerg. Jonas optræder i
mange forskellige sammenhænge som
akkompagnatør og solist.

De to er desuden kollegaer på Den Kre‐
ative Skole, hvor de begge underviser og
har lavet koncerter sammen i mange år.
Gratis adgang

November
Tirsdag d. 3. november kl. 19.00
Aftenmøde i konfirmandstuen med
foredrag af sognepræst Michael H.
Munch. Først blev det aflyst pga. sam‐
menfald med revyen, og siden pga. cor‐
onanedlukningen. Heldigvis er aftenens
foredragsholder (i al beskedenhed) en
fleksibel og munter mand, der glæder
sig til, at vi nu for tredje gange forsøger
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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

at gennemføre foredraget ”Den hellige
almindelige kirke”, der handler om både
historiske og nutidige forhold mellem
forskellige kirkesamfund, blandet med
Michaels egne møder med dem som
lægmand og præst. Kaffe og kage koster
tyve kroner. Foredraget aflyses i tilfælde
af Jesu genkomst.

Tirsdag d. 10. november kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
Kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Mette Stougaard Thomsen.

Søndag d. 15. november kl. 12.00
(efter gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup konfir‐
mandstue efter gudstjenesten. Til‐
melding til sognepræsten foretrækkes af
hensyn til maden men er ikke et krav.

Tirsdag d. 26. november kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmand-
stuen. Maden koster 20 kroner for voks‐
ne; børn er gratis. Der kan betales med
MobilePay.

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
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Babysalmesang
Velkommen til en ugentlig
musikalsk hyggestund med sang,
musik og bevægelse i kirkerummet
for baby og en voksen. Alders-
gruppen er 0-10 måneder, og det er
gratis at deltage, dog kræves mindst
fire tilmeldte for at holdet opret-
tes. Vi slutter af i konfirmand-stuen
med kaffe/te og boller. For
tilmelding og information om
opstart, kontakt kirkesanger Lisbet
Pagh – kontaktinfo findes bag på
kirkebladet.

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

spændende
prædiken, inden

vi går hjem!

Tegning af
Alma Fragtrup

Danmark synger. Det vidste vi i
Bredstrup og Pjedsted inden
Coronakrisen, men det er sikkert
alligevel gået op for flere i det
seneste halve år. Vi planlægger
derfor at starte fællessang i
konfirmandstuen op igen efter
sommerferien. Ugedagen for den
kommende sæson er ikke fastlagt
endnu, men den vil blive meldt ud i
august både på kirkens

facebookside, fra siden "Fællessang i
Bredstrup-Pjedsted" på Facebook og
naturligvis fra prædikenstolen om
søndagen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Medbring den stemme, som Gud har
givet dig, samt masser af sangglæde.
Ved spørgsmål kontakt Louise
Sletting Hvilborg på 25888981 eller
louise@hvilborg.dk

Fællessang
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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 menighedsråd:

• Et offentligt orienteringsmøde man‐
dag d. 3. august, kl. 19.30 i konfir‐
mandstuen. Her giver det
nuværende menighedsråd en orien‐
tering om deres arbejde i indevæ‐
rende valgperiode samt påtænkte
projekter.

• Der afholdes en valgforsamling tirs‐
dag d. 15. september kl. 19.00, hvor
der skal vælges fire menighedsråds‐
medlemmer for Bredstrup Sogn,
fire for Pjedsted Sogn samt supple‐
anter. Her opfordres alle ligeledes til
at møde op og gøre sin stemme gæl‐
dende.

• I en periode på fire uger 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 afhol‐
des tirsdag d. 17. nov.

Det nye menighedsråds funktionsperio‐
de starter d. 29. nov.

Vi vil meget gerne opfordre så mange
som muligt til at møde op til en spæn‐
dende aften mandag d. 3. august kl.
19.30 i konfirmandstuen, hvor der vil
blive fortalt, hvad der sker i vores me‐
nighedsråd, og hvordan vi arbejder i
spændvidden mellem tradition og for‐
nyelse i tæt samarbejde med vores
præst, Michael. Vi vil gerne kunne sam‐
le yngre og ældre fra begge sogne – også
Ullerupområdets borgere – til denne
uforpligtende aften, hvorefter man kan
tage stilling til, om man kunne tænke
sig at stille op til Det Fælles Menigheds‐
råd.
Menighedsrådet er selvfølgelig vært
med kaffe/the og kage.



Det er sommer og for mange af os
også ferie og fridage.
Coronaen spændte ben for
kirkelivet, kirkens døre blev låst og
de fleste aktiviteter blev udsat. Men
heldigvis var det muligt at følge
søndagens gudstjeneste virtuel, via
internettet. – Stor tak til Michael og
personalet for dette flotte arbejde.
Nu er kirkelivet vendt tilbage igen,
dog med visse restriktioner, men
lysere ser det heldigvis ud. Lad os
håbe at vi stille og roligt i løbet af
sommeren og efteråret kan mødes
under sædvanlige former i kirke og
konfirmandstue. Det vil være dejligt.
På begge kirkegårde har der været
kirkegårdssyn, i år deltog også
provsten. Handicapparkerings-
pladsen ved Pjedsted Kirke er blevet
repareret og tilført stabilt grus. Vi
skulle nu alle gerne kunne undgå at
få smadrede sko og kirketjeneren
kan færdes til og fra kirken uden de
store problemer. Den store parke-
ringsplads foran Pjedsted Kirke er
blevet skrabet af, tilført et lag lyse
perlesten og der er sået græsfrø ud
over pladsen. Så parkeringspladsen
på sigt bliver grøn.
Ved Bredstrup Kirke er det lille
”maskinhus” ved kirkediget med vest
blevet fjernet og materialepladsen
bliver på sigt sløjfet.
Materialepladsen øst for kirken
bliver renoveret så gran, jord, grus

mm. kan være i et og samme sted.
Dermed undgår vi transport af
tunge lastbiler foran præstegården.
Valgorienteringsmødet blev udsat og
ny dato er den 3. august kl. 19.30 og
selve valget er 15. september kl. 19,
begge møder i konfirmandstuen.
Alle er velkomne til disse aftener.
Lad os glæde os over den danske
sangskat har fået en opblomstring
her i coronatiden, med syng
sammen - men hver for sig. – Også
udelivet og naturen med fuglesang
og grøftekanter giver os mange
muligheder. Det at komme ud og
bevæge sig, på gå og cykelture, er
godt for os alle.

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Den danske salmebog nr. 729

- Lisbeth Kjær Poulsen

Nyt fra Menighedsrådet
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Alle møder er offentlige – hvis der
ikke står andet – og holdes i
konfirmandstuen

• Tirsdag d. 1. september kl. 19.00
• Onsdag d. 7. oktober kl. 13.00
• Torsdag d. 5. november kl. 19.00

Menighedsrådets møder
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Menighedsrådets møder

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.

Bredstrup og Pjedsted Kirker
inviterer igen i år 3.klasserne til
minikonfirmandundervisning efter
efterårsferien og frem til
fastelavnsgudstjenesten.
Undervisningen foregår i Bredstrup
præstegård sammen med præsten og
kirkens ansatte. Formålet er at give
børnene et indblik i kristendommen
gennem leg og kreativ udfoldelse. En

del af undervisningen er også
forberedelse til at deltage ved en
børnegudstjeneste til jul og
fastelavn.
Tilmelding foregår elektronisk via
hjemmesiden og vil være åben fra 1.-
30. september. Har I spørgsmål, er I
velkomne til at kontakte præsten,
Michael.

Minikonfirmand

Datoer til kalenderen

Tirsdag d. 1. december
– adventsmøde med sognepræst og salmedigter Holger Lissner

Tirsdag d. 8. december
– julekoncert i Pjedsted Kirke

Næste kirkeblad udkommer i ultimo november.



- 14 - - 15 -- 14 - - 15 -

Kom med til lystænding, ”Bænken” og
foredrag om en livstidsfanges historie.

Kirkerne i Fredericia Provsti sætter fo‐
kus på udsathed i uge 47 sammen med
Kirkens Korshærs Varmestue i Dan‐
marksgade og Fredericia Kommunes
Strategi for Udsathed.
Derfor inviteres alle til at deltage i føl‐
gende:

Mandag d. 16. november kl. 17 på
Rådhuspladsen:
Ugen åbnes med varm suppe og tæn‐
ding af ét lys for hver af kommunens
hjemløse.
Det lokale Udsatteråd samt Social- og
Beskæftigelsesudvalget deltager.

Tirsdag d. 17. november
kl. 16.45-19.15 i biografen Panorama i
Fredericia:

Filmanmelder Jes Nysten fortæller om
Per Flys ”Bænken”, som derefter vises og
drøftes.
Entré 50 kr., heraf går 25 kr. til var‐
mestuen.

Torsdag d. 19. november kl. 19-21 i
Trinitatis Sognegård:
”Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges
historie og en vens tanker”.
Foredrag ud fra bogen med samme titel
v. Thomas Bjerg Mikkelsen, leder af Me‐
nighedsfakultetet, Aarhus.

Derudover vil konfirmanderne blive in‐
viteret til en særlig konfirmandgudstje‐
neste i Trinitatis Kirke, hvor fokus vil
være på udsathed, kirkens sociale ar‐
bejde og den kristnes ansvar for Gud og
medmennesker.

Udsatte-Uge: Kirken tager ansvar
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Efteråret 2020 i Lyng Kirke

Onsdag den 21. oktober 2020
Kl. 10: BENNY GREY SCHUSTER, lektor ved FUV, LøgumklosterKirkerum og hvordan de indvirker på os.
Kl. 12-13: Frokost og kaffe
Kl. 13: KARSTEN BIERING DRESSØ, forstander på Jaruplund HøjskoleJaruplund højskole, et mødested mellem det danske, det tyske og detslesvigske.

Onsdag den 25. november 2020
Kl. 10: MARIANNE RATHJE, seniorforsker, dansk sprognævn, BogenseHvordan er det, vi taler?
Kl. 12-13: frokost og kaffe
Kl. 13: Filmfremvisning ved Susanne Charlotte Knudstorp, sognepræst”Onkel” af instruktør René Frelle Petersen

Oplysninger:
Et foredrag: 50,00 kr.
To foredrag: 80,00 kr.
Frokost: 50,00 kr.

Tilmelding til 3063 1777 eller
mail: lyngkirke@lyngkirke.dk senest mandagen før.
Betaling på selve dagen via MobilePay eller kontant.

Fredericia Provsti
kirkehøjskole



August
• Søndag d. 2. kl. 10.30 8. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 9. kl. 9.00 9. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke.Kresten Christensen
• Søndag d. 16. kl. 9.00 10. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind
• Søndag d. 23. kl. 9.00 11. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke. Lise Rind
• Søndag d. 30. Sogneudflugt - ingen

gudstjeneste

September
• Søndag d. 6. kl. 10.30 13. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 13. kl. 10.30 14. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke. Konfirmation.
• Søndag d. 20. kl. 10.30 15. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke. Høstgudstjeneste.
• Søndag d. 27. kl. 9.00 16. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke. Lise Rind

Oktober
• Søndag d. 4. kl. 10.30 17. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 11. kl. 10.30 18. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 18. kl. 9.00 19. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind
• Søndag d. 25. kl. 9.00 20. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke. Lise Rind

November
• Søndag d. 1. kl. 10.30 Allehelgensdag

Pjedsted Kirke. Allehelgensgudstjeneste
• Søndag d. 1. kl. 16.00 Allehelgensdag

Bredstrup Kirke. Allehelgensgudstjeneste
• Søndag d. 8. kl. 10.30 22. s.e.trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 15. kl. 10.30 23. s.e.trinitatis

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 22. 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: 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


