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BREDSTRUP - PJEDSTED

KIRKEBLAD

Hyrdernes tilbedelse – malet af Gerard van Honthorst (1592–1656)

Mit hjerte altid vanker af Hans Adolph Brorson 1732

1 Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker

i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

2 Du mørke stald skal være
mit hjertes frydeslot,
dér kan jeg daglig lære

at glemme verdens spot;
dér kan jeg bedst besinde
hvori min ros består,
når Jesu krybbes minde
mig ret til hjerte går.
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Tiden er en underlig størrelse.
Det sker for eksempel stadig
indimellem, at jeg møder folk i
sognet, som jeg ikke har mødt
før, og som siger: ”Ja, men du
er jo også lige startet. Vi skal
nok snart komme op og høre
dig!”. Lidt flove bliver de, når
jeg er nødsaget til at afsløre, at
når det næste kirkeår begynder
den første søndag i advent, så
har jeg været præst i
Bredstrup-Pjedsted i fire år.

Heldigvis kan jeg berolige dem
med, at jeg hverken keder mig
eller prædiker for tomme bæn‐
ke. Tværtimod er vi en af de få
heldige kirker, der allerede er
tilbage til god kirkegang efter
årene med nedlukning, ligesom
der ikke mangler aktiviteter i
kalenderen. Det er en velsig‐
nelse at være præst på et sted,
hvor opbakningen til kirken er
så stor. Det gør det nemmere at
række ud og gøre en positiv
forskel i sognenes og menne‐
skers liv.

Men tiden er netop underlig
deri, at den er relativ. Vi lægger
forskellige ting i den. I år mar‐
kerer Haderslev Stift sit 100-års

jubilæum; det markeres over
hele stiftet på første søndag i
advent i år, og til marts næste
år kommer vor biskop og for‐
tæller om jubilæet. 100 år – dét
er lang tid! Medmindre altså du
spørger Roskilde Stift, der i år
har fejret 1000-års jubilæum.
Tiden er relativ. Vi vil fejre ju‐
bilæet alligevel.

Lukasevangeliet, hvor vi hører
om rejsen fra Nazaret til stal‐
den i Betlehem, hyrderne på
marken og Frelserens fødsel,
forstår Jesu liv som tidens mid‐
te. Altså verdenshistoriens
midtpunkt: her var sket noget
afgørende nyt, fordi evigheden,

Tidens midte
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Gud, var trådt ned i vores tids‐
begrænsede verden. Tiden før
Jesus var profeternes tid. Jesus
selv var tidens midte (vi kender
det fra vores tidsregning: vi går
snart ind i år 2023 efter Kristi
fødsel). Tiden efter Jesus er kir‐
kens tid.

Og det er dén tid, vi stadig be‐
finder os i. Den tid, hvor vi
med Helligåndens hjælp har
fået til opgave at vise os selv og
hinanden, at vi har forstået,
hvad Gud ønsker skal definere
sit skaberværk: tro, håb, kærlig‐
hed. Det er en kæmpe opgave,
men det er en opgave, vi må
tage på os.

For det er netop afgørende,
hvad vi gør med den tid, vi nu
engang får, hvad end vi synes,
den er kort eller lang. ”Det vil
tiden vise” er et fast udtryk i
det danske sprog, men det er
indholdsløst. For tiden viser in‐
genting andet end at den går,
og at vi opfatter den lidt for‐
skelligt. Tiden vil ikke vise, om
Haderslev Stift også en dag fyl‐
der tusind år. Tiden vil ikke
vise, om Bredstrup og Pjedsted
Kirker fortsat skal være en vig‐

tig og blivende del af vores
gode lokalsamfund. Tiden vil
ikke vise, om vi mennesker
nogensinde vil formå at leve i
kærlighed til hinanden og til
verden. Nej, alt det må vi vise.
Det må vi gå sammen om og
holde hinanden op på at jo, så‐
dan skal det være! For det er
dén opgave, vi har fået af Vor‐
herre; den er tidløs.

Opgaven er nok ærligt talt en
for stor mundfuld for os. Vi er
trods alt kun mennesker. Men i
kirken er vi vant til at kæmpe
på trods, fordi vi ved, at vi er
elsket på trods. Og fordi vi ved,
at det vi ikke lykkes med i ti‐
den, det vil Gud lykkes med i
evigheden. Men til dén tid er
det nok for sent at høre mig
prædike.

Med ønsket
om en god
jul.

Michael H.
Munch
Sognepræst
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Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Kirkekaffe

Husk, at der altid står et par kander kaffe samt
småkager i våbenhuset efter søndagens gud‐
stjeneste, så vi kan ønske hinanden en god
start på ugen og diskutere præstens spæn‐
dende prædiken, inden vi går hjem!

Vær med til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
søndag den 12. marts 2023.

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra Corona og tydelige konsekvenser af
klimaforandringer har kastet verden ud i en alvorlig fødevarekrise. Særligt
lande som Etiopien og Kenya er hårdt ramt. Afrikas Horn oplever den
værste sultkatastrofe i 40 år og ikke mindst her, dør mennesker af sult. Mere
end 37 millioner børn og voksne oplever akut sult, og syv millioner børn
under fem år er fejlernærede i regionen.

Sammen gør vi en forskel for mennesker i nød.
Søndag den 12. marts kan du være med til at gøre en forskel ved at samle
ind til konkrete løsninger og akut nødhjælp, der redder liv. Du kan nu også
melde dig som indsamler i Bredstrup og Pjedsted Sogne. Kontakt allerede
nu Michael B. Sørensen på tlf.nr. 2252 9951 – gerne på sms for at melde dig
som indsamler.
Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk. Mere information følger på
kirkernes hjemmeside og Facebook. For hver indsamler, der går en rute,
planter Folkekirkens Nødhjælp et træ i Etiopien.
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Fællessang i Præstegården

Konfirmationer
2023 Pjedsted Kirke den 5. maj Bredstrup Kirke den 7. maj
2024 Pjedsted Kirke den 26. april Bredstrup Kirke den 28. april
2025 Pjedsted Kirke den 16. maj Bredstrup Kirke den 18. maj

Fællessang er skønt! Derfor mødes
vi på følgende tirsdage kl. 19.00 og
synger sammen i en time:
• 13. december 2022
• 3. januar 2023
• 7. februar 2023
• 7. marts 2023

Uanset om du kender alle eller ingen
af højskolesangene, så kan du være

med. Louise Sletting Hvilborg
guider os altid godt gennem aftenen
og med højt humør.
Vi mødes i konfirmandstuen
Bredstrupvej 128 og synger sange
fra højskolesangbogen. Alle er
velkomne!
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Arrangementer for advent og jul 2022 samt vinter 2023

Tirsdag d. 29. november kl. 19.00
Adventsgudstjeneste med foredrag.
Fortællinger fra havvendt kyst.
Kom med Christian og Henning Toft
Bro på en musikalsk vandretur i de lige
landevejes land mellem Vesterhav og
Limfjord.
Undervejs kommer vi til at møde skæve
eksistenser og lokale originaler, som bli‐
ver taget under kærlig behandling gen‐
nem musik, sang og fortælling på både
rigsdansk og vestjysk dialekt. Der bliver
rig lejlighed til fællessang.
Lev dit liv mens du har det. Lev det i
stilhed og storm…
Sådan starter teksten til sangen ”FUG‐
LENE LETTER”, som Henning Toft Bro
skrev i 2003. Simpelt og sandt. Siden
blev han biskop over Aalborg Stift og

lagde guitaren fra sig. Offentligt i hvert
fald. Nu er bispeembedet overdraget –
og nu er den gamle Thyborøn-dreng til‐
bage med sine sange og historier i følge‐
skab med sønnen Christian.

Praktiske oplysninger
29. november Adventsgudstjeneste kl.
19 med Henning Toft Bro i Bredstrup
Kirke. Naturligvis gratis adgang.
Efterfølgende ”Fortællinger fra
havvendt kyst” i Præstegården med
Christian og Henning Toft Bro
Adgang: Kun 80 billetter til arrange‐
mentet i Præstegården kr. 100,- pr. per‐
son + kaffe/kage. Billet kan købes på
denne hjemmeside:
https://www.place2book.com/da/sw2/
sales/78kqk3fbqw

November

Mød Christian og Henning Toft Bro som kommer med musik, sang og fortælling.
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December

Tirsdag d. 6. december kl. 19.00
Julekoncert i Pjedsted Kirke.
Julens hjerter.
- få hjertet med ind i julen
En god julekoncert kan fylde kirken
med jul og give alle deltagerne en tanke‐
vækkende og smuk juleoplevelse. "Ju‐
lens hjerter" er en aften med sang,
fortællinger og refleksioner over, hvad
vi forstår ved julens hjerte.
Koncerten udføres af en trio bestående
af Morten Gildberg på klaver, Mathilde
Helding på cello og Maria Skuladottir i
front som solist. De vil til koncerten
formidle glæden over, hvad der sker
mellem os mennesker, når vi samles i
fællesskaber, og herigennem sammen
kan drømme store tanker om medmen‐
neskelighed, kreativitet og lyst.
Julekoncerten varer 40 min. og 30 min.
med en pause derimellem. I pausen ser‐
verer vi en kop kaffe og lidt til i våben‐
huset
Fællessang, en musikalsk oplæsning af
HC. Andersens eventyret om Pigen med

svovlstikkerne,
julehjertefor‐
tællinger og
kendte sange fra
den danske ju‐
lesangskat vil
danne rammerne
om en aften med
plads til nydelse
og fortabelse i
tankernes verden.

Søndag d. 11. december kl. 14.00
Familiegudstjenestemed luciaoptog og
kirke i børnehøjde i Bredstrup Kirke.
Gudstjenesten er kortet ned og på
børnenes præmisser. Bagefter er der
gløgg og æbleskiver i Præstegården.

Søndag d. 18. december kl. 10.30
De ni læsninger med lejlighedskoret.
En gudstjeneste der varmer menighe‐
den op til jul med salmer, musik samt
læsninger af advents- og juleteksterne
fra Bibelen.
Hvis du har lyst til at deltage i lejlig‐
hedskoret, så er du velkommen til at
kontakte kirkesanger Lisbet Pagh. Kon‐
taktinformation kan findes bag på kir‐
kebladet.

Torsdag d. 24. december kl. 13.30, 15.00
Juleaftens gudstjenester. Først kl. 13.30
i Pjedsted og dernæst kl. 15.00 i
Bredstrup.
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Januar
Søndag d. 1. januar kl. 14.30
Gåtur i Pjedsted og eftermiddagsgud‐
stjeneste. Vi mødes kl. 14.30 foran
Pjedsted Kirke. Efter gåturen serveres
kaffe og te i våbenhuset inden gudstje‐
nesten kl. 16.00. Efter gudstjenesten øn‐
sker vi hinanden godt nytår med
kransekage og bobler.

Torsdag d. 26. januar kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
Kirke. Aftenens refleksion holdes af
Stefan Nüchel.

Februar
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00
GUDOGMAD 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 d. 19. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup Kir‐
ke. Det er en familiegudstjeneste og
efterfølgende vil der være tøndeslagning
og fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Alle er velkomne – også udklædte!

Tirsdag d. 21. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Præstegården
I Tanzania bor Lærke i byen Sum‐
bawanga, hvor hun arbejder med foræl‐
dreløse børn – både dem, der er så

heldige at bo på børnehjemmet og få en
god opvækst og uddannelse, men også
dem som stadig lever på gaden, hvor
Lærke er med i et program, der tilbyder
gadebørn et måltid mad, tøjvask og om‐
sorg.

”Det er så vildt og godt at være hernede.
Peters House er det skønneste børne‐
hjem med de mest livsglade unger. Jeg
er glad for at kunne hjælpe til og være et
sted, hvor jeg kan vise børnene en mas‐
se opmærksomhed og kærlighed”, for‐
tæller Lærke fra Tanzania.

Haderslev Stift har for anden gang ansat
en stiftsvolontør for at sætte fokus på
den globale kirke og international mis‐
sion i en folkekirkelig kontekst. Denne
gang gennem det folkekirkelige mis‐
sionsselskab Brødremenighedens Dan‐
ske Mission. Lærke Holst Rechnagel fra
Christiansfeld/Kolding rejste i slutnin‐
gen af august til Tanzania for at bo og
arbejde på børnehjemmet Peters House.
Det er gratis at deltage, men kaffe og
kage koster tyve kroner.
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Marts
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted Kir‐
ke. Aftenens refleksion holdes af
Åshill Nordgård.

Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
Fra Ammundsen til Christiansen –
100 år med Haderslev Stift.
Aftenmøde i Præstegården. Den første
søndag i advent 2022 markerer folkekir‐
ker i hele Haderslev Stift, at stiftet fylder
100 år. Haderslev Stifts første biskop,
Valdemar Ammundsen (1875-1936),
trådte sine barnesko i Pjedsted, hvor
hans far, Peter Ammundsen, var præst
fra 1878-1889. I marts får vi så besøg af
stiftets – og det vil sige vores – nuvæ‐
rende biskop, Marianne Christiansen.
Biskoppen vil stå for en aftengudstjene‐
ste i Bredstrup Kirke, og derefter går vi
sammen over i Præstegården, hvor hun
vil fortælle om stiftets 100-års ju‐
bilæum.
Det er gratis at deltage, men kaffe og
kage koster tyve kroner.

Foto: Haderslev Stift/Lene Esthave

Onsdag d. 29. marts kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i Præstegården.
Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay.

Datoer til kalenderen:
• Søndag d. 30. april kl. 14.00

Landskoret giver koncert i
Bredstrup-Pjedsted

• Uge 22
Sommerfestuge i Bredstrup-Pjed‐
sted

• Søndag d. 20. august kl. 10.00
Friluftsgudstjeneste på Ullerup Kir‐
kebakke i samarbejde med Han‐
nerup Kirke.

• Næste kirkeblad udkommer ultimo
marts

Omtale af arrangementerne kan ses
på kirkernes hjemmeside

www.bredstruppjedstedkirker.dk
ligesom du er velkommen til at følge

os på Facebook:
Søg på @bredstruppjedstedkirker



- 10 -

Indsamling af stearinlysstumper
I september var sognepræsten forbi og aflevere næsten 20 kg stearin fra sognene til
Danmission Lys i Hårslev på Fyn. Her sidder en gruppe gode frivillige og smelter
den gamle stearin om til nye lys, der bliver solgt i Danmissions genbrugsbutikker i
bl.a. Vejle og Haderslev. Lysene er af høj kvalitet men til en fin pris.

For de 35 kroner, som en pakke med ti lys fra Danmissions lys‐
støberi indtjener, kan et indisk kostskolebarn spise sig mæt i
14 dage, en kvinde i Tanzania kan købe et myggenet eller
en præstestuderende i Cambodja kan få én dags under‐
visning, kost og logi.

Stearinindsamlingen er et af vore Grøn Kirke-tiltag, fordi
stearinstumperne derved bliver genanvendt i stedet for at

ende i skraldespanden.

Har du stumper af stearin, så kan de afleveres ved præstegården.
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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.

Høstoffer

Den 25. september 2022 fejrede vi høst‐
gudstjeneste for Bredstrup og Pjedsted
Sogne. Vi samlede som vanligt ind til
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens

Korshær. I år kom der samlet 4.645 kro‐
ner ind, der vil blive sendt videre til
gavn for næsten lokalt og globalt.
Tak for gaven!

Høstgudstjeneste
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I sommeren 2021 var jeg sammen med
min mand forbi Bredstrup Kirke, da jeg
efter min slægtsforskning havde fundet
frem til, at min tip-tipoldefar Jens Pe‐
dersen Barsøe havde været kirkesanger
i Bredstrup Kirke og lærer i Bredstrup
skole, som lå lige udenfor kirkegården.
Jeg faldt i snak med gartneren, som for‐
talte, at en granitgravsten med navnet
Barsøe fra en ellers nedlagt grav netop
var blevet stillet op i et fint blomsterbed.
Til min store glæde og overraskelse viste
det sig at være min tip-tipoldefar og tip-
tipoldemors gravsten.

Jens Pedersen Barsøe blev født d. 12.6.
1816 i Smidstrup skole, hvor hans far
var lærer - og før ham hans morfar. Han
blev, ligesom sine to brødre, uddannet
lærer fra Lyngby Seminarium. Efter læ‐
rerstillinger i bl.a. Vork, Tågelund og
Trelde bliver Jens i 1859 lærer ved
Bredstrup skole. En stilling han har
frem til 1889.

Jens Pedersen Barsøe var gift med Ane
Catrine Frederikke , født Olesen. Sam‐
men får de 9 børn, hvoraf den ældste
Peter Jensen Barsøe (min tipoldefar)
bliver født i 1840 i Vork, da Jens er 23 år
og Ane Catrine er 17 år gammel. 8 af
børnene er født inden Jens og Ane Ca‐
trine kommer til Bredstrup - en stor
børneflok vokser op i Bredstrup skole.
I 1865 dør Ane Catrine 42 år gammel.
Jens står alene med børnene, hvor de
ældste ikke længere er hjemme, mens
den yngste kun er 6 år gammel.

Jens gifter sig derefter med Gjertrud
Mortensdatter, enke efter en gårdmand.
De bor fortsat i Bredstrup skole. Af fol‐
ketællingen for 1870 ses, at kun de to
yngste børn af første ægteskab bor i
hjemmet. De er 11 og 13 år. Desuden
har Gjertrud to døtre på 10 og 11 år - og
en ny lillebror er kommet til og er 2 år
gammel.

Et historisk tilbageblik
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Familen bliver boende i Bredstrup sko‐
le frem til 1889, hvor Jens søger sin af‐
sked 73 år gammel. Forinden er han
som 60-årig blevet udnævnt til Danne‐
brogsmand.

Af folketællingen 1890 ses, at familien
nu er flyttet fra skolen til et hus i
Bredstrup. Jens 73 år angives nu som
pensioneret lærer og Dannebrogsmand.
Jens har bygget et hus, hvor der også er
jord til at holde en ko. Han har planlagt

selv at passe det hele, men det bliver for
meget og efter en tid må han og Gjertr‐
ud flytte til Stallerup hos en af Gjertruds
døtre.

Jens dør i Stallerup d. 15.5.1911. 94 år
gammel. Ved hans død blev der skrevet
om ham i "Folkeskolen": "Barsøe var i
mange henseender en mærkelig mand
med et varmt hjerte for de små, han var
en udmærket fortæller med et uopslide‐
ligt humør og et barnligt livsglad sind
helt op i den høje alderdom."

Ved begravelsen talte hans brorsøn
stiftprovst Barsøe, Aalborg i kirken. Jens
Pedersen Barsøe bliver begravet sam‐
men med sin første hustru. På grav‐
stedet fik hans børn af første ægteskab
rejst en mindesten over deres forældre.
Denne mindesten, som nu igen står på
Bredstrup kirkegård, var inspirationen
til denne lille beretning.

Susanne Barsøe-Jensen
(tip-tip oldebarn til J.P. Barsøe)

Babysalmesang

Velkommen til en ugentlig musikalsk
hyggestund med sang, musik og be‐

vægelse i præstegården for baby og en
voksen. Aldersgruppen er 0-10 måne‐
der, og det er gratis at deltage, dog kræ‐
ves mindst fire tilmeldte for at holdet
oprettes. Vi slutter af med kaffe/te og
boller. For tilmelding og information
om opstart, kontakt kirkesanger Lisbet
Pagh – kontaktinfo findes bag på kirke‐
bladet. Næste opstart er torsdag den
19/1 kl. 10.30.
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Det’ sørme, det’ sandt...

... ”det er koldt, blæsende og mørkt”
kunne fortsættelsen lyde denne decem‐
ber måned. En december hvor vi med
bekymring ser ind i en mere mørk må‐
ned end i mange år. Hvor vi har skruet
ned for varmen hjemme og på arbejds‐
pladserne for at spare energi, og hvor
det ikke gør helt så meget, hvis det blæ‐
ser, for så ved vi, at elprisen falder.

Men december er også hygge, julekalen‐
dere på tv og fortællingen om dengang,
to mus faldt ned i en spand med mælk
og svømmede som aldrig før, så mælken
til sidst blev til smør, som Gnags synger
i deres julesang. En sang, der handler
om at lede efter håbet, se på de lyse si‐
der. For bekymringer er der nok af, det
er bare at lytte til nyhederne, læse avi‐
sen, se på faldende aktiekurser eller sti‐
gende renter.

Og december er om noget en måned
fyldt med ventetid og længsel. Længsel
efter juleaften og gaver for de yngste,
efter samvær i familien og med venner‐
ne for de lidt ældre og efter traditioner
og faste holdepunkter jo ældre, vi bliver.

Midt i alt det står julens glade budskab
med et forventningens budskab, et lys i
mørket og et barn i en krybbe. Jeg tror,
det kommer til at stå særligt stærkt for
rigtig mange af os netop i år.

Noget, der forhåbentlig også kan blive
en stærk oplevelse, er julekoncerten ”Ju‐
lens hjerter” som menighedsrådet ind‐
byder til tirsdag den 6. december i
Pjedsted Kirke. En aften med sang, for‐
tællinger og refleksioner. Senere i de‐
cember venter ”Ni læsninger”,
julegudstjenesterne og gåtur og gudstje‐
neste omkring nytår … og lige pludselig
går vi mod lysere tider.

I menighedsrådet har vi også forholdt
os til energikrise, besparelser og grøn
kirke. Der bliver ikke helt så meget lys i
og omkring kirkerne denne vinter, men
vi skal nok holde kirkerne åbne for akti‐
viteter, kirkelige handlinger og gudstje‐
nester. Det kan godt være, at en ekstra
varm jakke er på sin plads, når det bli‐
ver rigtig koldt udenfor, men det klarer
vi også … for vi kan varme os ved
samværet, ved julens glade budskab og
ved at vi egentlig har det meget godt her
i Bredstrup og Pjedsted.

Med ønsket om
en glædelig de‐
cember.

Stefan Nüchel,
menighedsråds‐
medlem.

Nyt fra Menighedsrådet
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Tak for mange forrygende succe‐
ser i den forgangne kirkebladspe‐
riode. Det er skønt, at vi igen kan
fylde kirken til arrangementer, og
især er det skønt, at vi igen har

god og solid kirkegang om søn‐
dagen. Vi modtager altid gerne
billeder fra arrangementer, hvis
du har taget nogle gode. De kan
sendes til sognepræsten.



December
• Søndag d. 4. kl. 9.00. 2. s. i advent.

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 11. kl. 14.00. 3. s. i advent.

Bredstrup Kirke. Familiegudstjeneste.
• Søndag d. 18. kl. 10.30. 4. s. i advent.

Pjedsted Kirke. De ni læsninger.
• Lørdag d. 24. kl. 13.30. Juleaften.

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

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

Pjedsted Kirke.
• Mandag d. 26. kl. 10.30. 2. juledag.

Bredstrup Kirke.
Januar
• Søndag d. 1. kl. 16.00.Nytårsdag.

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 8. kl. 10.30. 1. s. e. H3K.

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 15. kl. 9.00. 2. s. e. H3K.

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 22. kl. 10.30. 3. s. e. H3K.

Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 29. kl. 10.30. Sidste s. e. H3K.
Pjedsted Kirke.

Februar
• Søndag d. 5. kl. 10.30. Septuagesima.

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 12. kl. 10.30. Seksagesima.

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 19. kl. 10.30. Fastelavn.

Bredstrup Kirke. Familiegudstjeneste.
• Søndag d. 26. kl. 9.00. 1. s. i fasten.

Pjedsted Kirke. Lise Rind.

Marts
• Søndag d. 5. kl. 10.30. 2. s. i fasten.

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 12. kl. 9.00. 3. s. i fasten.

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 19. kl. 10.30. Midfaste.

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 26. kl. 10.30. Mariæ bebudelse.

Pjedsted Kirke. Husk sommertid.

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

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

Kirketjener: Gitte Funk.
Tlf. 51 15 03 78
Mail: kirkefunk@gmail.com

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

Organist: Bartlomiej Piotr Wawryniuk
Mail: wawryniukbart@gmail.com

Bredstrup Kirkeværge: Peter Pagh
Tlf. 7595 4004

Pjedsted Kirkeværge: Ole Lundhede
Tlf. 5183 6990

Fredericia Kirkegårdskontor:
Tlf.: 7592 1975

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

Adresser


