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”Så får I vor Jesus i tale, thi roserne vokser i dale”
Fra: »Den yndigste rose« Salmebogen nr. 122 vers 8

Rose, 2019 – Monotypi af Maja Lisa Engelhardt
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I menneskers liv er der både endepunk‐
ter og vendepunkter. Hvert år falder
nogle vi kender fra – sommetider alt for
brat og sommetider, så vi
med rette kan sige, at nu
fik de fred. Der er også
samliv der ender, eller ar‐
bejdsliv – og nogle går fal‐
lit med deres virksomhed
– og må starte op fra bun‐
den på ny. Noget ender af
nødvendighed, men det er
alligevel smerteligt, når
det sker.
Ind i denne endelighedens
verden kommer i julen et
uendeligt stort og glæde‐
ligt budskab. Det at vi ikke skal tænke
Gud som en fjern gammelmands stør‐
relse et sted i skyerne. For Gud bliver et
lille menneske i denne vores brogede
verden og går ind i vores modsætnings‐
fyldte virkelighed – i både glæden og
smerten. Selv bliver Jesus i sit liv kendt
med det hele: svigt, forladthed og kær‐
lighedens pris. Og det han bringer med
er glæden uden ende.
Når Jesu fødsel for årtusinder siden
skulle fastlægges, så valgte kirkens lærde
at lægge julen præcist her, hvor der også
i naturen sker en vending. Nu får lyset
igen magt – det vender tilbage. – Og en
anden grund til julens placering var, at
der lå en gammel solhvervsfest, som nu
blev overtrumfet og nyfortolket. For det
var ikke bare sol og frugtbarhedskult, vi
skulle fejre. Det var barnet i krybben,

der var den nye verdens lys og solenes
sol. – Så det nye, der skete med Jesu
komme, blev et vendepunkt og en åb‐

ning mod håbet – for
hele folket – og for alle
folk. Tegnet var uendeligt
lille: en stjerne, et barn,
der skulle pege på det
ubegribeligt store, som vi
kalder Gud.
Der er fortællinger, sal‐
mer og poetiske billeder,
som udfolder betydnin‐
gen af den nye virkelig‐
hed. Et yndet billede om
det nye er, at det ligner
en rose, der skyder op af

en frossen jord – og bringer lyset frem: I
ham brød lyset frem. Eller sagt med
Brorson: Den yndigste rose er funden…
Og den vokser frem, fordi Gud vil det,
på ydmyge steder, i dalene, og bliver
den rose, jeg aldrig vil miste.
Kunstneren Maja Lisa Engelhardt, der
har farvesat Bredstrup Kirke, har givet
os lov til at låne et rosen billede til forsi‐
den af kirkebladet. Hun siger selv om
sine roser: ”Jeg maler roserne, som skul‐
le jeg male mennesker. Ligeså udtryks‐
fulde med sorger og glæder.” Må julens
rose også være et håbets vendepunkt i
vores fælles liv i familier og i en corona
ramt verden.
Glædelig jul til alle familier og hjem –
og et fredfyldt og velsignet nytår.

Bent Andreasen,
vikarpræst indtil nytår

Et håbets vendepunkt
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Billeder fra sommerens friluftsgudstjeneste
på Ullerup Kirketomt

Fotos: Michael B. Sørensen
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Den 14. august blev følgende konfirmeret i Pjedsted Kirke

Maija Zarina Nüchel
Felix Schmidt
Jeppe Kloster Jørgensen
Lea Marie Jensen
Ronja Suhr Jóhannsdóttir

Frederik Bjerregaard
August Emil Poulsen
Maria Engelbreth
Ayla Schmidt Jensen
Philip Neander Hovborg
Nanna Laura Knudsen

Konfirmander 2021

Kirkebil
Det er et stående tilbud til alle i
Bredstrup og Pjedsted, der har
behov for transport til kirke og arran‐
gementer i Præstegården.
Taxa kan bestilles senest en time i for‐
vejen hos Fredericia Taxa på
tlf. 75 50 34 11. Regningen går til Præs‐
tegården.

Årets konfirmander: private fotos

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!
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Niels Sletting Hvilborg
Kristian Papsø Møller
Sarah Riis Røikjær
Ingrid Meiner Gadegaard
Nanna Solberg Hansen

Silas Overmark Løyche
Magnus Emil Nymark Frost
Alexander Wiemann Nygaard
Karoline Mathilde Just Gade
Lærke Lind Engsbye

Den 15. august blev følgende konfirmeret i Bredstrup Kirke

Konfirmander 2021

Årets konfirmander: private fotos

Konfirmationer
Datoer for de kommende års konfirmatio‐
ner er nu fastlagt:
2022 Pjedsted Kirke den 13 maj

Bredstrup Kirke den 15. maj
2023 Pjedsted Kirke den 5. maj

Bredstrup Kirke den 7. maj
2024 Pjedsted Kirke den 26. april

Bredstrup Kirke den 28. april
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Arrangementer for jul 2021 og vinter 2022
November
Tirsdag den 30. november kl. 19.00
Adventsmøde med gudstjeneste i
Bredstrup Kirke og efterfølgende billed‐
foredrag i Præstegården.
Årets adventsmøde bliver ved Sogne‐
præst Egil Hvid-Olsen.
Vi starter som altid med en gudstjene‐
ste, der denne aften er ved Egil.
Efter gudstjenesten følges vi ad over i
Præstegården til kaffe og billedforedrag:
”De nyeste, de bedste, de skæveste og de
letteste…
- moderne billeder af Gud og Kirke”

Sognepræst Egil Hvid-Olsen har en ny
bog på vej om moderne Kirkekunst.
Her får vi et smugkig på de bedste og

skæveste i moderne kirkekunst.
Aftenen arrangeres i samarbejde med
Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening.

December

Lørdag den 4. december kl. 15.00
Denne dag holder Latviešu-dāņu biedrī‐
ba (Lettisk-dansk forening) deres årlige
adventsgudstjeneste, og igen i år finder
den sted i Bredstrup Kirke.

Det er med deltagelse fra foreningens
kor “Rietumvējš” (Vestenvinden). Der
synges lettiske og danske julesalmer og -
sange. Alle er velkomne.
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Søndag den 12. december kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Bredstrup Kirke.
Her midt i december bliver der en fest‐
lig familiegudstjeneste i samarbejde
med 3. klasserne fra Ullerup Bæk Sko‐
len Afd. Skolesvinget. Et stort Lucia‐
optog og sang med ca. 40 børn fra 3.
klasserne vil fylde kirken med lyse og
glade stemmer. For alle aldre: familier
og børn – forældre- og bedsteforældre.

Tirsdag den 14. december kl.19.00
Koncert: Juletoner i Pjedsted Kirke
Kom i julestemning med tre musikalske
kvinder: Svitlana, Bettine og Linda, der
har sammensat et program med nye og
ældre danske julesalmer og sange, samt
iørefaldende musikstykker i en times ju‐
lekoncert.

Sopran - Linda Friis: Erfaren sanger fra
kirke og kor sammenhænge både som
solist og kor.
Uddannet kirkesanger fra Kirkemusiks‐
kolen i Løgumkloster.
Fløjte - Bettine Marott - Mange års mu‐
sikalsk koncerterfaring. Startede med at
spille fløjte som 10-årig, uddannet mu‐
siklærer.
Klaver/orgel - Svitlana Leonchuk - Ud‐
dannet pianist fra Kiev Konservatorium,
i de sidste 20 år organist ved Egeskov
Kirke.
Der er gratis adgang.

Søndag den 19. december kl. 10.30
i Pjedsted Kirke
De ni læsninger er en smuk og enkel
tjeneste, der med udvalgte bibeltekster,
salmer og kor- og musikindslag leder op
til julen. Et til lejligheden sammensat
kor vil medvirke og Lone Herbst Nør‐
gaard vil spille klarinet. Hvis du har lyst
til at deltage i lejlighedskoret, så er du
velkommen til at kontakte kirkesanger
Lisbet Pagh. Kontaktinformation kan
findes bag på kirkebladet.
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Juleaften er der gudstjeneste kl. 10.30 i
Bredstrup, kl. 13.30 i Pjedsted og kl.
15.00 i Bredstrup.
– det bliver en fest. For: ”Det kimer nu
til julefest” – og vi fylder begge kirker
med fortællingen om barnets fødsel og
med de glade og kendte julesalmer. Og
vi fyldes af den store glæde, som er for
hele folket. I år kan vi igen fejre jule-
gudstjenester. Så kom og fyld kirkerne
til de tre gudstjenester!

Januar
Lørdag den 1. januar kl. 14.30
Gåtur og gudstjeneste. Vi mødes kl.
14.30 foran Bredstrup Kirke. Efter gåtu‐
ren serveres kaffe og te i våbenhuset in‐
den gudstjenesten kl. 16.00. Efter
gudstjenesten ønsker vi hinanden godt
nytår i Præstegården, hvor menigheds‐
rådet byder på bobler og kransekage.

Torsdag den 20. januar kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
Kirke. Aftenens refleksion holdes af Else
Marie Holch.

Søndag den 23. 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
Onsdag den 2. februar kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i Præstegården.
Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay. Vi markerer kyndelmisse – lys‐
festen, der fortæller, at vi er halvvejs
gennem vinteren.

Søndag den 27. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup Kir‐
ke. Det er en familiegudstjeneste og
efterfølgende vil der være tøndeslagning
og fastelavnsboller i Præstegården. Alle
er velkomne – også udklædte!



- 9 -

Tirsdag den 8. februar kl. 19.30
Aftenmøde i Præstegården: Læsøs
tang og salt – en ø og dens særpræg
Vikarierende sognepræst og tidl.
højskoleforstander Bent Andreasen for‐
tæller ved aftenmødet i Præstegården.
Han har i 25 år haft et af øens gamle
tanghuse og er kommet der flere gange
årligt. Han vil berette om øens liv fra
middelalder til nutid. Hvor middelal‐
derens munke bragte viden om saltsyd‐
ning med mere med sig, og hvor

kombination af lidt landbrug og lidt
fiskeri blev den typiske levevis for øens
befolkning. Det har resulteret i en
nøjsomhed, der har præget mennesker
og livsvilkår. Vi skal også høre historien
om en bagersvend fra Læsø, der blev
verdenskendt som wienerbrødets apo‐
stel, og lærte det meste af verden at bage
”danish” = wienerbrød!
Foredraget er gratis, men kaffe og kage
koster tyve kroner.

Marts
Søndag den 6. marts kl. 12.00
Kirkefrokost i Præstegården Efter gud‐
stjenesten indbydes til en let frokost
med mad, samvær og sang. Denne før‐
ste gang er menighedsrådet vært, så det
er gratis at deltage.

Torsdag den 10. marts kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup

Kirke. Aftenens refleksion holdes af Lars
Andersen - afdelingsskoleleder ved
Ullerup Bæk Skolen, Afd. Skolesvinget.

Torsdag den 17. marts kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i Præstegården.
Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay.

Omtale af arrangementerne kan ses på kirkernes hjemmeside
www.bredstruppjedstedkirker.dk

ligesom du er velkommen til at følge os på Facebook:
Søg på @bredstruppjedstedkirker
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Et kalenderår er snart slut og gennem
året har man kunnet nyde årstidernes
forunderlige og smukke forandringer.
Hvilket skaberværk – hver årstid sin
charme.
Søndag d. 5. september havde vi det
smukkeste vejr til vores friluftsgudstje‐
neste ved Ullerup kirketomt. Septem‐
bers himmel var så blå og gjorde
himmelhvælvingen over vores gudstje‐
neste så flot. De mange fremmødte kir‐
kegængere nød godt af skolens 3. klasse
elevers glade salmesang. Efterfølgende
sluttede vi af med kaffe og friskbagt
kringle.
I efteråret har vi haft et par arrangemen‐
ter med ”Gud og mad”. Jeg har selv haft
fornøjelsen af at lave mad til et par af
disse arrangementer. En stor fornøjelse
at være sammen med sognenes unge
børnefamilier og her opleve børnenes
nysgerrighed og umiddelbarhed. Vi hå‐
ber, at endnu flere familier har tid og
lyst til at deltage i dette uforpligtende
fællesskab.
Heldigvis blev corona restriktionerne
ophævet, således vi kunne afholde vores
arrangementer sammen med foredrags‐
foreningen samt ”Refleksion og fælles‐
skab”. Dejligt at vi igen kan mødes på
almen vis og nyde fællesskabet i vores to
sogne.

Et af de største projekter, vi hen over
efteråret har haft i menighedsrådet, er
udvidelsen af parkeringspladsen ved
Præstegården. Den er blevet udvidet til
at rumme næsten det dobbelte antal bi‐
ler. Jordvolden er blevet beplantet med
Cotoneaster, som giver et smukt bund‐
dække. Udvidelsen er foretaget således,
at vi fra pladsen kan nyde den flotte ud‐
sigt ud over Elbodalen. Vi håber, at par‐
keringspladsen på sigt vil blive fyldt
godt op med biler til de forskellige ar‐
rangementer i kirke og Præstegården.
Aktivitetsudvalget arbejder ihærdigt på
at planlægge et indbydende og inspire‐
rende program, som også går i tråd med
menighedsrådets vision.
I menighedsrådet har vi i august afholdt
endnu en visionsdag. En inspirerende
dag hvor vi i rådet sammen med kirke‐
værgerne og de ansatte arbejdede videre
ud fra vores vision:
”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 fordybelse og refleksion”.
En dag med mange gode ideer og ind‐
holdsrige dialoger. I rådet arbejder vi
bl.a. videre med grøn kirke med inspira‐
tion fra Danske Kirkers Råd og det at
have åbne kirker, hvor der er rum til
fordybelsen.
Alle i sognene ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår.

På menighedsrådets vegne.
Else Friis Jensen

Nyt fra Menighedsrådet
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Babysalmesang

Efter tre vellykkede hold med stor til‐
slutning til Babysalmesang i efteråret
2021 tilbydes der i det nye år et nyt hold
på ialt 6 gange. Det begynder den 17/2
kl 10.30 og afsluttes den 24/3.
Babysalmesang er en ugentlig musikalsk

hyggestund med sang, musik og be‐
vægelse 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 oprettes. Vi slut‐
ter af med kaffe/te og boller.
Det foregår i Præstegården ved
Bredstrup Kirke. Adressen er
Bredstrupvej 128.
For tilmelding og information om op‐
start, kontakt kirkesanger Lisbet Pagh
allerede nu – kontaktinfo findes bag på
kirkebladet, se også nærmere på kirkens
Facebook-side.

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

• Onsdag d. 19. januar kl. 19.00
• Onsdag d. 23. februar kl. 19.00

Menighedsrådets møder

Konstituering

Menighedsrådet har konstitueret
sig forud for det nye kirkeår. Der
var genvalg over hele linjen:

Formand: Else Marie Vind
Næstformand: Michael B. Sørensen
Kasserer: Carsten Buch Nielsen
Kontaktperson: Thyra Kjærsgaard

Vikaren takker af
Nytårsgudstjenesterne er mine sidste
tjenester hos jer. Jeg siger tak for
mødet med jeres gode og aktive sogne
og må sige: Det er et rart og dejligt sted
at komme til - med den åbenhed og
velvilje i møder hinanden og os, der
kommer til med.
Fra 4. januar er Michael tilbage som je‐
res faste præst.

Bent Andreasen



December
• Søndag d. 5. kl. 10.30 2. s. i advent

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 12. kl. 14.00 3. s. i advent

Bredstrup Kirke. Familiegudstjeneste.
• Søndag d. 19. kl. 10.30 4. s. i advent

Pjedsted Kirke. De ni læsninger.
• Fredag d. 24. kl. 10.30 Juleaften

Bredstrup Kirke.
• Fredag d. 24. kl. 13.30 Juleaften

Pjedsted Kirke.
• Fredag d. 24. kl. 15.00 Juleaften

Bredstrup Kirke.
• Lørdag d. 25. kl. 10.30 Juledag

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 26. kl. 9.00 2. juledag

Bredstrup Kirke. Lise Rind.

Januar
• Lørdag d. 1. kl. 16.00 Nytårsdag

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 2. kl. 10.30 Helligtrekonger

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 9. kl. 10.30 1. s. e. H3K

Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 16. kl. 10.30 2. s. e. H3K
Pjedsted Kirke.

• Søndag d. 23. kl. 10.30 3. s. e. H3K
Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 30. kl. 10.30 4. s. e. H3K
Pjedsted Kirke.

Februar
• Søndag d. 6. kl. 9.00 Sidste s. e. H3K

Bredstrup Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 13. kl. 10.30 Septuagesima

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 20. kl. 10.30 Seksagesima

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 27. kl. 10.30 Fastelavn

Bredstrup Kirke. Familiegudstjeneste.

Marts
• Søndag d. 6. kl. 10.30 1. s. i fasten

Bredstrup Kirke. Kirkefrokost.
• Søndag d. 13. kl. 10.30 2. s. i fasten

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 20. kl. 10.30 3. s. i fasten

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 27. kl. 9.00 Midfaste

Pjedsted Kirke. Lise Rind.

Hvis intet andet er anført, er gudstjenesten ved den tjenstgørende sognepræst.

Gudstjenester

Sognepræst: Michael H. Munch
Tlf.: 7595 4024
Mail: micmu@km.dk (fri mandag)

Vikarierende sognepræst: Bent Andreasen
(indtil 2. januar 2022)
Tlf.: 7595 4024
Mail: bean@km.dk

Kirkekontor:
Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 3939
Mail: gih@km.dk, mans@km.dk

Menighedsrådsformand: Else Marie Vind
Tlf.: 2562 3903
Mail til menighedsrådet: 7914@sogn.dk

Kirketjener: Dorthe Stougaard Henningsen
Tlf.: 5115 0378
Mail: dorthesh@outlook.dk
Tlf.tid: tirsdag til fredag kl. 9-15.

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

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

Bredstrup Kirkeværge: Peter Pagh
Tlf. 7595 4004

Pjedsted Kirkeværge: Ole Lundhede
Tlf. 6131 6566

Fredericia Kirkegårdskontor:
Tlf.: 7592 1975

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

Adresser


