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Gul Rød Blå - malet af Vasilij Vasiljevitj Kandinskij

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og
øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sag‐
de: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte
lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det
aften, og det blev morgen, første dag.

(Første Mosebog 1,1-5)
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Den abstrakte kunst kræver mere af os
end den figurative. For mens et figura‐
tivt maleri slet og ret ligner det, det lig‐
ner (hvilket ikke gør det mindre
spændende at gå på opdagelse i), så
kræver den abstrakte kunst, at vi også
selv kommer på banen og overvejer,
hvad vi ser. Hvad ser du for eksempel i
maleriet på forsiden? Et lysende gult an‐
sigt? En blå planet? En node? En viden‐
skabelig formel? Eller det røde kors i
midten?

Kunsten har mange lighedspunkter med
troen. Kynikeren vil først og fremmest
fremhæve, at de har det lighedspunkt, at
de begge er overflødige. Man kan ikke
spise hverken troen eller kunsten, og in‐
gen af dem er særligt effektive i forhold
til at skabe økonomisk fremgang. Men
mennesket lever som bekendt ikke af
brød alene. For hvordan var vi for
eksempel kommet gennem COVID-19-
isolationen uden musik, bøger, compu‐
terspil, film og serier? Det var måske

stadigt lykkedes, men det havde været
markant mere trist og kedeligt, indimel‐
lem endda uudholdeligt. Ligeledes gæl‐
der det med troens plads i livet.

Et andet lighedspunkt er, at ligesom
med kunsten gælder det også for troen,
at den kan finde mange forskellige ud‐
tryk. Hver tid finder sit eget kunstneri‐
ske udtryk, ligesom vi også selv har
præferencer hver især: Nogle er til jazz
og andre til rock; nogle er til tegneserier

og andre til russiske
murstensromaner;
nogle er til det, der
ligner noget, mens
andre er til det ab‐
strakte – og måske
skifter det undervejs
i vores liv. Det sam‐
me gør sig gældende
med troen på Gud.
For nogle er barne‐
troen – den umiddel‐
bare tro på Gud – det
smukkeste og mest

meningsfulde, der findes, mens andre
ser troen åbne sig i mere krævende pas‐
sager som ”Dine synder er dig forladt.”

Men troen kan som skrevet have mange
udtryk, hvilket Bibelen er et godt
eksempel på. For selvom de fleste dan‐
skere, hvis de får spørgsmålet, nok vil
beskrive Gud som en gammel mand
med et hvidt skæg, der sidder på en tro‐
ne i Himlen, så er Bibelen fantastisk rig
på beskrivelser af Gud. Så selvom der

Kunsten at tro
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intet er i vejen med den gamle mand i
skyen, så kan Gud spille mange roller
for os afhængigt af, hvor vi befinder os i
livet.
Hvad ser du, når du ser Gud? En kærlig
far? (Matt 6,9) En beskyttende høne‐
mor? (Matt 23,37) En dør til noget stør‐
re? (Joh 10,7) En klippefast borg?
(Salme 62,3) En livgivende sol? (Salme
84,12) Et lys i mørket? (Mika 1,8) Eller
slet og ret kærlighed? (1 Joh 4,8) Alle er
de måder, hvorpå vi kan se Gud ifølge
Bibelen.

Alligevel vil jeg dog slå et slag net‐
op for barnetroen, for den får
ind imellem en hård med‐
fart, især når den findes
hos voksne. For voksne
skal jo være fornuftige
og rationelle væsener i
alle døgnets firetyve ti‐
mer. Det er i hvert fald
det, samfundet fortæl‐
ler os. Men man skal
bestemt ikke skamme sig,
hvis man lever i troen på,
at Gud har skabt os, passer på
os og elsker os, og at vi en dag
skal forenes med Gud og hinanden i
Guds rige, selvom verden indimellem
indikerer det modsatte. For hver gang vi
døber et barn eller en voksen, der lyder
Jesu ord: ”Den, der ikke modtager Guds

rige ligesom et lille barn, kommer slet
ikke ind i det.” (Mark 10,15). Det bety‐
der, at vi i kirken altid har et sted, hvor
vi ikke behøver være andet end Guds
børn, uanset hvor meget livets ansvar
tynger på vores skuldre. I kirken er det
at være et barn faktisk det største, vi kan
være.

At børnekår har en helt særlig rolle i
kirken, det burde være indlysende med
tanke på den fest, vi snart begynder at
gøre os klar til, nemlig fejringen af et
barn, der bliver født under kummerlige

forhold i Betlehem.
Her er det barnet,

der er i cen‐
trum. Her ser

vi det mest
skrøbelige,
vi kan
tænke os,
og samti‐
dig får vi

at vide, at
det er større,

end nogen af
os kan forestille

sig. Her kan vi lade
vores tro fødes på ny.

God jul og et velsignet nytår.
Michael Hvistendahl Munch



- 4 - - 5 -

Konfirmationer

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

Den 12. september 2020 blev følgende konfirmeret i Pjedsted Kirke:

Den 13. september 2020 blev følgende konfirmeret i Bredstrup Kirke:

Frederikke Cecilie Rønnow Nielsen
Terkel Storm Viborg Baermann

Kirkebil
Det er et stående tilbud til alle i
Bredstrup og Pjedsted, der har
behov for transport til kirke og ar‐
rangementer i præstegården.

Taxa kan bestilles senest en time i
forvejen hos Fredericia Taxa på
tlf. 75 50 34 11. Regningen går til
præstegården.
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Arrangementer for jul 2020 og vinter 2021

Bemærk: I lyset af de skiftende re‐
striktioner skal listen over arrange‐
menter i denne tid opfattes som et
barns ønskeliste til jul: vi vil rigtig
gerne have alle tingene, men vi vil
nok på et tidspunkt opdage, at vi ikke
kunne få det hele.

Husk derfor at holde øje med hjem‐
mesiden, og hvis du er i tvivl om,
hvorvidt eller hvordan et arrange‐
ment afvikles, er du velkommen til at
kontakte kirketjeneren eller sogne‐
præsten. Kontaktinformation kan
findes på bagsiden.

December
Tirsdag den 1. december kl. 19.00
Adventsmøde med gudstjeneste og
efterfølgende foredrag i Bredstrup Kir‐
ke. Holger Lissner prædiker i kirken og
fortæller derefter om sine salmer. Af
hensyn til restriktionerne og for at vi
kan synge til foredraget, bliver vi i kir‐
ken hele aftenen, men der vil selvfølge‐
lig være en kort pause imellem
gudstjeneste og foredrag. Kaffe og kage
serveres på bænkerækkerne. Advents‐
mødet er arrangeret i fællesskab mellem
menighedsrådet og foredragsforenin‐
gen. For at sikre at vi overholder re‐
striktionerne, skal man tilmelde sig hos
kirketjeneren. Kontaktinformation kan
findes på bagsiden af kirkebladet.

Udover at have fungeret som sogne‐
præst i Sønder Bjert i mange år, så er
Holger Lissner også en af de bedst
kendte nulevende danske salmedigtere.
Han står bag udgivelser af både sang- og
bønnebøger, og han er repræsenteret i
Den Danske Salmebog med flere salmer,
herunder 414 Den mægtige finder vi

ikke, 660 Kom, hjælp mig, Herre Kristus
og 786 Nu går solen sin vej.

Lørdag den 5. december
Denne aften holder Latviešu-dāņu

biedrība (Lettisk-dansk forening) deres
årlige julegudstjeneste, og i år finder det
for første gang sted i Bredstrup Kirke.
Det er med Michael H. Munch som
præst og med deltagelse fra foreningens
kor “Rietumvējš” (Vestenvinden). I år
fejrer koret sit 10-års jubilæum. Koret
øver ugentligt i Vejle og er det største
lettiske sangkor i Danmark.

Pga. pladsbegrænsningerne i forhold til
COVID-19 er gudstjenesten i år
desværre begrænset til foreningens
medlemmer, men vi håber, at gudstjene‐
sten kan være åben for alle til næste år.
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Tirsdag d. 8. december kl. 19.00
Julekoncert i Pjedsted kirke. Kirken by‐
der denne gang velkommen til to frem‐
ragende østeuropæiske musikere: polske
saxofonist Bartlomiej Piotr Wawryniuk
og lettiske akkordeonist Julija Skipore.
Bartlomiej er uddannet fra Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespiller‐
skolen i Odense og Det Jyske Musik‐
konservatorium i Århus, hvor han
udover saxofon også studerede kompo‐
sition. Han har spillet koncerter og opt‐
rådt ved festivaler i Polen, Letland,
Tyskland, Italien og USA, og har desu‐
den spillet sammen med mange aner‐
kendte musikere, som bl.a. Gregory
Hutchinson, Kresten Osgood og Rudi
Mahall.

Julija er uddannet på Jazeps Vitols Let‐
lands Musikakademi i Riga og Syddansk
Musikkonservatorium, og har derud‐
over også studeret på Conservatorio Di
Musica G. Verdi i Milano. Hun har
modtaget priser ved internationale kon‐
kurrencer i Italien, Estland og Rusland,
og har spillet koncerter samt optrådt
ved festivaler i Estland, Litauen,
Rusland, Luxembourg, Norge, Tyskland,
Schweiz, Bulgarien og Italien, både som
solist (uden og med orkester) og i kam‐
mermusikensembler.
Sammen tager de to musikere publikum
med på en spændende rejse gennem et
bredt sortiment af forskellige musiks‐
tilarter. De vil med den unikke klang,
stemning og atmosfære, et saxofon- og
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akkordeonensemble skaber, fremføre
bl.a. varme latinamerikanske rytmer, li‐
denskabelige tangoer og ekspressive
jazzimprovisationer; alt dette skrevet af
komponister som bl.a. Galliano, Corea,
Piazzolla, og Bartlomiej selv. Der er alt‐
så mulighed for at blive ført ind i en ver‐
den af varieret musik fremført af to
musikere i verdensklasse.
Grundet COVID-19 vil der ikke være
mulighed for fællessang. For at sikre at
vi overholder restriktionerne, skal man
tilmelde sig hos kirketjeneren. Kontakt‐
information kan findes på bagsiden af
kirkebladet.

Søndag d. 20. december kl. 10.30
De ni læsninger var en stor succes sid‐
ste år, og det er derfor ærgerligt, at vi
ikke kan køre på samme fulde drøn i år.
Men vi holder de ni læsninger alligevel.
Der vil ikke blive gjort brug af samme
antal musikere, men lejlighedskoret
kommer og vil være med til at give os
en indføring i Bibelens juletekster.

Hvis du har lyst til at deltage i lejlig‐
hedskoret, så er du velkommen til at
kontakte kirkesangeren Lisbet Pagh.
Kontaktinformation kan findes bag på
kirkebladet.

Torsdag d. 24. december kl. 13.00,
15.00
Julen i år bliver enestående, både billed‐
ligt og forhåbentligt også bogstavligt.
Da vi ikke kan være meget mere end 50

personer i kirkerne, og vi sidste år hav‐
de over 400 personer i kirke juleaften
har vi set mod andre løsninger.
Resultatet er blevet, at årets julegudstje‐
nester i Bredstrup og Pjedsted sogne vil
finde sted i Bredstrup-Pjedsted Hallen,

Ågade 70. Her kan vi være lidt over 200
per gang og fylde hele hallen med sang.
Der vil ikke være tilmelding, men vi hå‐
ber, at vi lykkes med at fordele os ud
over de to tidspunkter. Det bliver ikke
det sammen, for en del af glæden ved
julen er, ligesom Josef og Maria at gå til
sin hjemby og gå i sin kirke, men det
bliver helt sikkert en juleaftensgudstje‐
neste vi alle vil kunne huske for andet
end præstens fantastiske prædiken.

Kunne du tænke dig at give en hånd
med for at få juleaften til at fungere? Så
skriv til vores kirketjener, Dorthe (se
kontaktinformation bag på kirkebladet).
Vi kan både bruge en hånd til opsæt‐
ning, afspritning mellem gudstjenester‐
ne og nedtagning efter jul.

Fredag d. 25. december kl. 9.00 og
10.30
Da juleaftensgudstjenesterne bliver i
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Bredstrup-Pjedsted Hallen holder vi ju‐
ledagsgudstjenester i begge kirker. For
som vi synger i Sikken voldsom trængsel
og alarm:
Når man ikke er en doven krop,
står man julemorgen tidligt op.
Klokken kimer, gaden er så glat,
kirken lyser i den stille nat.
Resten af verset bliver ikke relevant.

Januar
Fredag d. 1. januar kl. 14.30
Nytårsdag
Gåtur i Bredstrup og eftermiddags‐
gudstjeneste. Vi mødes kl. 14.30 foran
Bredstrup Kirke. Efter gåturen serveres
kaffe og te i våbenhuset inden gudstje‐
nesten kl. 16.00. Efter gudstjenesten øn‐
sker vi hinanden godt nytår i
konfirmandstuen, hvor menighedsrådet
byder på bobler og kransekage

Tirsdag d. 12. januar kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstu‐
en. Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay.

Torsdag d. 14. januar kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
Kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Else Marie Holch.

Søndag d. 24. januar kl. 12.00
Fællesskab for enlige er et tiltag for en‐
ker og enkemænd samt personer, der

bor alene i Bredstrup og Pjedsted sogne.
Vi mødes søndag efter højmessen i præ‐
stegården, hvor vi spiser frokost og hyg‐
ger 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 sognepræsten fo‐
retrækkes af hensyn til maden men er
ikke et krav. Der betales 50 kroner kon‐
tant per person for maden.

Februar
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30
Foredrag

Aftenmøde i præstegården med fored‐
rag af arkivar Lisbeth Aagaard Lykke fra
Museerne i Fredericia. 2020 blev ikke
helt den fejring af genforeningen, som
vi havde håbet, så vi har inviteret Lis‐
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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

beth Aagaard Lykke til at holde foredrag
over emnet ”Genforeningen set fra Fre‐
dericia”. Udgangspunktet er de tre avi‐
ser, som udkom i Fredericia i 1920, og
som med hvert deres politiske ståsted
og verdenssyn dækkede Genforeningen
og optakten til den.
Foredraget er gratis, men kaffe og kage
koster tyve kroner.

Søndag d. 14. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup Kir‐
ke. Alle dage er fastelavn, når vi går med
mundbind, men vi håber alligevel, at vi
kan fastholde vores fastelavnstradition.
Vi inviterer i hvert fald til familiegud‐
stjeneste og efterfølgende tøndeslagning
og fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Hold dog øje med hjemmesiden og
Facebook for ændringer i dagene op til.
Alle er velkomne – også udklædte!

Søndag d. 28. februar kl. 12.00
Kirkefrokost efter gudstjenesten i
Bredstrup Kirke. Efter gudstjenesten går
vi over i konfirmandstuen og spiser
sammen og, hvis det er muligt, synger
sammen.
Maden koster 75 kroner for voksne.
Børn er gratis. Alle er velkomne.

Marts
Tirsdag d. 9. marts kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Lone Herbst Nørgaard.

Torsdag d. 11. marts kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstu‐
en. Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay.

Søndag d. 14. marts kl. 12.00
Fællesskab for enlige i præstegården
efter gudstjenesten. Tilmelding til sog‐
nepræsten foretrækkes af hensyn til
maden men er ikke et krav. Der betales
50 kroner kontant per person for
maden.
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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

Det nye menighedsråd har ikke haft
mulighed for at konstituere sig inden
deadline for kirkebladet. For mødedato‐
er til og med marts 2021 henviser vi
derfor til hjemmesiden, bredstruppjed‐

stedkirker.dk, hvor de offentliggøres så
snart de haves.
Alle møder er offentlige – hvis der ikke
står andet – og holdes i konfirmandstu‐
en.

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
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Det gik ikke stille for sig, da vi sagde ja
til hinanden den 8. august 2020 i Pjed‐
sted Kirke. Selvom vi ikke kunne fylde
kirken som håbet, så var det skønt at se,
hvor mange der mødte op til receptio‐
nen i den gamle præstegårdshave. Begge
vores familier var meget imponerede, og
vi var meget overvældede.
Det var også skønt med alle de hjælpen‐
de hænder med pyntning i kirken, ære‐

sport ved præstegården, afhentning i
hestevogn og ikke mindst alle de mange
gaver.
Tusind tak for den store opbakning
både fra menighed og kolleger i kirken
og på kirkegården og tusind tak for alle
gaverne. Det mindede os endnu engang
om, at vi bor et helt fantastisk sted.

Daina og Michael

TAK!
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Ved valgforsamlingen d. 15. september
2020 havde vi i Bredstrup og Pjedsted
sogne et flot fremmøde! Hele 48 dukke‐
de op til valgforsamlingen, hvor føl‐
gende blev valgt til menighedsrådet
(alfabetisk opstillet):

Fra Bredstrup sogn:
• Carsten Buch Nielsen
• Else Friis Jensen
• Lisbeth Kjær Poulsen
• Michael Beltrão Sørensen
Stedfortræder:
• Peter Pagh

Fra Pjedsted sogn:
• Else Marie Vind
• Henrik Væver
• Stefan Nüchel
• Thyra Kjærsgaard
Stedfortræder:
• Aase Jørgensen
• Else Marie Holch

Da der ikke er indgivet modlister inden
deadline d. 13. oktober 2020, og der så‐
ledes ikke er udløst afstemningsvalg, så
er de ovenstående nu valgt til menig‐
hedsrådet for Bredstrup og Pjedsted
sogne. Et stort tillykke til de valgte, som
nu sidder på et stærkt mandat de næste
fire år. De tiltræder i begyndelsen af det
nye kirkeår, den første søndag i advent
2020, og skal inden da konstituere sig.

Der skal også lyde en stor tak til det af‐
gående menighedsråd, der har haft en
særdeles travl periode. Den har bl.a.
budt på afsked med sognenes mangeåri‐
ge præst, ansættelse af en ny præst, an‐
sættelse af kirketjener og organist,
udvidelse af sognegrænsen, istandsæt‐
telse af præstegård, herunder kon‐
struktion af carport og terrasse samt
igangsættelsen af en række nye tiltag.
Særligt skal der lyde en stor tak til Bente
Sørensen, Niels Jørgen Andersen og Pe‐
ter Pagh, der alle har båret et stort an‐
svar og ydet en stor indsats for sognene
og folkekirken i hvad der tilsammen ud‐
gør mere end en menneskealder.

Michael H. Munch

Nyt menighedsråd
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Da jeg i sin tid blev kaldet som sogne‐
præst af menighedsrådet for Bredstrup
og Pjedsted, da lå der i stillingsbeskri‐
velsen en mulighed for, at jeg også skul‐
le ind og sidde som Danmarks første
sundhedshuspræst på Fredericia Sund‐
hedshus. Ni måneder efter min indsæt‐
telse i kirkerne blev det virkelighed, da
jeg den 1. september 2019 startede som
Sundhedshuspræst på Fredericia Sund‐
hedshus. Den‐
gang var det med
stor fanfare, un‐
derskrifter fra
provst og byråds‐
medlemmer samt
interview i både
lokale og lands‐
dækkende medi‐
er. Nu har jeg så
haft min gang på
Fredericia Sund‐
hedshus i et år, og
hvordan er det så
gået?
Svaret er, at det er gået rigtig godt – ind‐
til coronaen kom. Jeg sidder ugentligt to
timer, onsdag fra kl. 10 til 12, på et kon‐
tor i sundhedshuset, hvor folk kan kom‐
me forbi. Før coronaen havde jeg i
gennemsnit 1½ besøg per gang – det må
siges at være flot. Der er ingen fæl‐
lesnævner for, hvad folk henvender sig
med – alt lige fra sjælesorgssamtaler til
spørgsmål om kirkebogsføring – men
fælles er, at de alle siger, at det er nem‐
mere at opsøge præsten på sundhedshu‐

set. Det kan jo undre os, eftersom der er
under én kilometer fra mit kontor til
både Trinitatis Kirke og Sct. Michaelis
Kirke, hvor dørene mig bekendt altid er
åbne, men i stedet for at rive os i håret,
må vi nok bare konstatere, at der aldrig
kan blive for mange døre til kirken. Si‐
den coronaen er besøgene reduceret
drastisk, men jeg forventer, at de kom‐
mer igen.

Umiddelbart skal det ikke være en hem‐
melighed, at der er rigeligt med arbejde
i Bredstrup og Pjedsted til at underhol‐
de en præst på fuld tid. Der er derfor
heller ikke en procentdel af min stilling
sat af til arbejdet i sundhedshuset, for
det kan man dårligt, når stillingen i
Bredstrup og Pjedsted allerede svarer til
100%. Men alligevel er det nok meget
sundt – både for sjæl og legeme – indi‐
mellem at have længere på arbejde end
fra stuen og ind på kontoret.
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Folkekirken har et sæt særlige regler,
der gælder for folkekirkens egne lokaler
samt lokaler som vi råder over (fx
Bredstrup-Pjedsted Hallen til juleaften).

I skrivende stund lyder reglerne at:
• Der må maksimum være én person

per to kvadratmeter i folkekirkens
lokaler, hvis vi primært sidder ned.
Det betyder, at der må være cirka 50
personer i hver af kir‐
kerne samt i præste‐
gården.

• Når vi synger, skal der
være to meter imellem
personer, der ikke er i
smittekæde. Personer i
smittekæde er perso‐
ner, der forventes at
ville smitte hinanden
alligevel, fx en familie,
folk i samme husstand
osv. Når vi ikke synger
(fx når vi knæler ved
alteret eller ved en
koncert) er afstands‐
kravet én meter.

• Vi skal være iført
mundbind, når vi be‐
væger os til og fra vo‐
res plads.

• Vi skal huske at hoste
og nyse i ærmet, holde
god håndhygiejne og passe på hin‐
anden.

Derudover kan vi som kirke tilføje:
• Vi skal være respektfulde og tilgi‐

vende over for hinanden.
• Vi skal passe på hinanden, både

krop og sjæl.
Hvis man har spørgsmål eller behov for
særlige hensyn, er man altid velkom‐
men til at kontakte kirketjener eller sog‐
nepræst.

Restriktioner forbundet med COVID-19

sst.dk/corona

coronasmitte.dk
09.10.2020

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mangemennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Hold afstand og bed andre
om at tage hensyn

Vær opmærksom
på rengøring

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den

fysiske kontakt

Gå i selvisolation, hvis du
har symptomer, er testet

positiv eller er nær kontakt
til en smittet

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Host eller nys
i dit ærme

Forebyg smitte
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Nyt fra Menighedsrådet
Skyerne gråner og løvet falder.
Fuglene synger ej mer.
Det er efterår og vinter, mørke og korte
dage. Året 2020 vil blive husket som
Corona året, en helt ukendt fjende er
midt i blandt os. Det giver udfordringer
og restriktioner, hvor vi lærer at holde
afstand, spritte af og nu også at bære
mundbind. Arrangementer og fester
blev udfordret, gik i vasken eller blev
udsat. Mange er desværre også blevet
ramt fysisk, psykisk eller økonomisk.
Rejsebranchen og hoteller lider, ensom‐
heden og alene tiden fylder mere hos
os! Men vi må huske ikke alt er aflyst,
en opringning, brevskrivning, SMS, et
varmt smil og en gå tur i naturen det
kan vi heldigvis. Jeg tror vi alle glæder
os og ser frem til kendte og stabile til‐
stande omkring os.
Det er kunsten at passe på hinanden;
men ikke tabe modet.

I september måned i år havde vi menig‐
hedsrådsvalg, det er 4 år siden, der sidst
var valg. Denne gang må vi sige farvel
til 3 medlemmer af menighedsrådet. – 3
medlemmer der har siddet rådet i man‐
ge år og dermed har stor erfaring og
ekspertise. En ekstra stor TAK skal lyde
til disse 3 medlemmer, for jeres hjælp,
imødekommenhed og positive indsats.
Til det nye menighedsråd er valgt 3 nye
medlemmer, rådet består uændret af 8
medlemmer.

Tak til hele menighedsrådet, incl. Mi‐
chael og Dorthe for jeres hjælp, opbak‐
ning og loyalitet. Det er en fornøjelse og
glæde at arbejde sammen med jer, alle
har ønsket kirkens liv og vækst i vore
sogne.

Ved præstegården er carporten blevet
færdig og taget i brug. På kirkegårdene
er grandækningen afsluttet og vi kan
glæde os over smukke dekorationer og
velholdte kirkegårde. Arrangements‐
udvalget har efter regler og bedste evne
kreeret et nyt program.

Stor tak til ansatte, frivillige, afløsere,
personale på kirkegårdene, vores præ‐
stepar og kollegaer i menighedsrådet for
et godt samarbejde på trods af at Coro‐
naen spænder ben for os.

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang ;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

B.S.Ingemann.
Den danske Salmebog nr. 121.

Menighedsrådet ønsker alle i Bredstrup-
Pjedsted sogne en rigtig glædelig jul og
et velsignet nytår.

Lisbeth Kjær Poulsen



November
• Søndag d. 29. kl. 10.30 1. s. i advent

Bredstrup Kirke.

December
• Søndag d. 6. kl. 9.00 2. s. i advent

Pjedsted Kirke. Lise Rind
• Søndag d. 13. kl. 10.30 3. s. i advent

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 20. kl. 10.30 4. s. i advent

Pjedsted Kirke. De ni læsninger.
• Torsdag d. 24. kl. 13.00 Juleaften

Bredstrup-Pjedsted Hallen
• Torsdag d. 24. kl. 15.00 Juleaften

Bredstrup-Pjedsted Hallen
• Fredag d. 25. kl. 9.00 Juledag

Pjedsted Kirke
• Fredag d. 25. kl. 10.30 Juledag

Bredstrup Kirke
• Lørdag d. 26. kl. 10.30 2. juledag

Pjedsted Kirke
• Søndag d. 27. Juledagsøndag

Ingen tjeneste

Januar
• Fredag d. 1. kl. 16.00 Nytårsdag

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 3. kl. 10.30 Helligtrekonger

Pjedsted Kirke.

• Søndag d. 10. kl. 10.30 1. s.e. H3K
Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 17. kl. 10.30 2. s.e. H3K
Pjedsted Kirke.

• Søndag d. 24. kl. 10.30 Sidste søndag efter
H3K. Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 31. kl. 9.00* Septuagesima.
Pjedsted Kirke. Lise Rind

Februar
• Søndag d. 7. kl. 10.30 Seksagesima

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 14. kl. 10.30 Fastelavn

Bredstrup Kirke. Familiegudstjeneste
• Søndag d. 21. kl. 10.30 1. s. i fasten

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 28. kl. 10.30 2. s. i fasten

Bredstrup Kirke. Kirkefrokost

Marts
• Søndag d. 7. kl. 10.30 3. s. i fasten

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 14. kl. 10.30 Midfaste

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 21. kl. 10.30 Mariæ bebudelse

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 28. kl. 10.30 Palmesøndag

Bredstrup Kirke.
* Bemærk: ændring i forhold til det trykte blad

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: Se hjemmesiden

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: Se hjemmesiden

Pjedsted Kirkeværge: Se hjemmesiden

Fredericia Kirkegårdskontor:
Tlf.: 7592 1975

For mere information se www.bredstruppjedstedkirker.dk
og følg os på Facebook: Bredstrup og Pjedsted Kirker

Adresser


