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Konformation Pjedsted. St. Bededag. 27. april 2018

Konformation Bredstrup. 29. april 2018

Hvad er Livets vilkår?
Sensommeren er begyndt, dernæst
kommer efteråret, vinteren, foråret… – det er årets vilkår. Og det
er vel egentlig også livets vilkår med
fødsel- liv – Død og evighed.
Ifølge skabelses beretning i biblen er
vi er skabt af Gud og vi har fået opgaver af Gud i livet- såsom at passe
på jorden, dyrene, planterne, havene
– ja alt det skabte skal vi passe på.
”hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du
tager dig af det?
v6 Du har gjort mennesket kun lidt
ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet
det.
v7 Du har gjort det til hersker over
dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder,
(David Salme 8)
Det er livets vilkår.
Når vi hører livets vilkår tænker de
fleste nok meget individuel om hvilken vilkår ens liv har- vi glemmer at
tænke de overordnet vilkår baseret
på Gud ind. Og dermed glemmer vi
det livsfællesskab og livs evighed vi
er en del af. Måske glemmer vi det
ikke?

Hvis vi konkret ser på det individuelle livsvilkår kommer mærkeligt
nok skylden op. Hvem har skylden
for at vi er der, vi er og oplever de
hændelser vi gør. Er det gud? Er det
os selv? Er det andre?
Hvis vi ser skylden ud fra det kristne
medansvar og den frie vilje – Ja så
har vi et ansvar for livets vilkår.
Vi har måske ikke medansvar for alt
hvad der sker i vores liv. Fordi hvert
et liv bliver og er påvirket af andre,
samfund, genetik, kultur, familie,
kærlighed, andres opførelser, sygdomme, naturen og så videre. Så
hele skabelsen har altså et sammenhæng.
Og derfor har vi også et medansvar
til at løfte livets vilkår – det kan vi
gøre ved at råbe MØG og række ud
efter eller modtage al den hjælp vi
kan få, for at leve med vores vilkår enten gennem forandring eller
accept.
Hvis vi vil livet, kan vi ikke stikke
hovedet i jorden som strudsen. Livets vilkår er, at vi må leve livet- det
liv som Gud har givet os sammen
med andre mennesker. I den store
helhed, har vi et medansvar og den
frie vilje til at være en del af Livets
vilkår.
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Det lyder måske lidt for letkøbt at
sige at Gud er med os i Livets vilkår
både dit liv og hele jordens liv. Selvom vi føler os fortabte eller overset
og overhørt er Gud hos i det meningsfulde og i det meningsløse.
Hvorfor vi så skal igennem smerte
og lidelse ved jeg ikke? Hvordan du
ser livet efter smerter og lidelser ved
kun du og hvad tror du mening er
med det? Måske er det livets vilkår?
I hvert fald er det livets vilkår, at du
ikke er alene- hvis du gør dig eneskaber du vilkår, som Gud ikke har
skabt. Men selv dér er Gud, tror jeg.

Herre, du ransager mig og kender
mig.
v2 Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min
tanke;
v3 du har rede på, om jeg går eller
ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
v13 Det var dig, der dannede mine
nyrer,
du flettede mig sammen i min mors
liv.
v14 Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger, (David
salme 139)
Sognepræst Lise Rind

Udsigt mod Pjedsted Kirke

Sognepræst Lise Rind

Konfirmationer
2019 Pjedsted Kirke den 17. maj
2020 Pjedsted Kirke den 8. maj
2021 Pjedsted Kirke den 30 april

Bredstrup Kirke den 19. maj
Bredstrup Kirke den 10. maj
Bredstrup Kirke den 2. maj
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Arrangement-kalender for efterår 2018
August

Oktober

Søndag den 26. kl. 08.30
Sogneudflugt til Gram slot.
Bussen kører fra Bredstrup kirke
kl. 8.30
Tilmelding til Bente Sørensen senest
fredag den 17. august på telefon
2332 0595. Pris 250 kr.

Tirsdag den 2. kl. 19.30
Foredrag i Konfirmandstuen med
Arne Mariager

September
Onsdag den 19. kl.10.00
i Bredstrup kirke.
Babysalmesang med Kirkesanger
Lisbet Pagh skaber nærvær og kontakt til kirkens rum, gudstjeneste og
sang, mens børnene får stimuleret
alle deres sanser.
Babysalmesang er ca. 40 min. Efterfølgende tilbydes hygge med kaffe/
te lidt brød i Konfirmandstuen.
Målgruppen er 0-10 mdr. børn og
deres forældre/bedsteforældre.
Tilmelding og information hos Lisbet Pagh.
Søndag den 23. kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Pjedsted Kirke
med følgende frokost i konfirmandstuen

Tirsdag den 9. kl. 19.00
Foredrag i Pjedsted forsamlingshus
med René Nielsen ”Halv mand helt
menneske”
Torsdag den 25. kl. 14.30
Foredrag i Konfirmandstuen med
Esther Jensen ”Mit liv med autisme”

November
Søndag den 4. kl. 14.00 i Pjedsted
og 16.00 i Bredstrup
Allehelgens gudstjeneste.
Navne på årets afdøde nævnes ved
Gudstjenesten. Der tilbydes lys til
gravene ved begge gudstjenester.
Søndag den 11. kl. 10.30
Gudstjeneste, hvor vi mindes
afslutningen på 1. verdens krig med
klokkeringning
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Onsdag den 14. kl. 14.30
Foredrag i Konfirmandstuen med
Nikolaj Frøkjær Jensen ”Den kristne
tro i et religiøst mangfoldig Danmark”
Tirsdag den 27. kl. 19.00
Adventsmøde med Gudstjeneste
i Bredstrup kirke og efterfølgende
foredrag i konfirmandstuen med
Kristian Bøcker ”Kunsten at kede
sig”

December
Onsdag den 5. kl. 19.30
Julekoncert i Pjedsted kirke med
Taulov pigekor under ledelse af
Dorthe Gade
Omtale af arrangementerne ses på
kirkernes hjemmeside www.bredstruppjedstedkirker.dk eller i det
forrige kirkeblad.

Ole Engberg reception og afskedsgudstjeneste
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Sognepræst Ole Engberg siger Tak
TAK
Laila og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til
alle, der medvirkede til at gøre min
afskedsreception festlig og varm.
Tak til alle for den opmærksomhed, som I har givet os. Vi glæder
os hverdag over den gasgrill, som vi
købte for pengene!
De varmeste sommerhilsner
Ole Engberg

Nyt fra Menighedsrådet
Sommeren 2018 vil blive husket i
lang tid af mange af os i. Den sommer vi stort set ikke fik regn.
Træer, buske, planter og afgrøderne
på markerne manglede i den grad
vand. Henrykte var campingfolket,
turisterne og folk der havde ferie.
Badevandet havde nået de eftertragtede temperaturer, så det var lækkert
med en dukkert og en svømmetur i
det blå vand, ved fjord og bælt.
Efter at Ole Engberg er stoppet som
sognepræst, er sognepræst Lise Rind
fra Vejlby sogn konstitueret, det er
vi naturligvis glade for. Vi byder
Lise Rind velkommen og er glade

for, at du vil være vores sognepræst
indtil en ny præst er ansat i Bredstrup-Pjedsted sogne.
Der vil gå et stykke tid endnu, inden
stillingen som sognepræst bliver opslået. Vi er ganske enkelt for
få borgere i Bredstrup – Pjedsted
sogne, til at kunne opretholde en 100
% stilling til en ny sognepræst. Derfor må vi se på en anden løsning, en
udvidelse af sognegrænsen mod øst
via Bredstrupvej er en mulighed. Der
er allerede en del børn i børnehaven, på skolen og i foreningslivet der
kommer fra netop dette område.
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Hvis det lykkes vil det være bæredygtigt, og vi kan tilbyde en 100%
stilling som sognepræst i BredstrupPjedsted. – Men om alle omstændigheder får vi en ny sognepræst
i Bredstrup – Pjedsted, der bor i
præstegården. Der vil fortsat være
bopælspligt.
Som det har været nævnt tidligere,
skal præstegården have en lettere
renovering. Arkitekten har sendt udbudsmaterialet ud til håndværkerne,
og vi venter spændt på deres svar.
Selvom vi er ”præsteløse” går gudstjenesterne og arrangementer ikke
i stå. Der er gudstjeneste på skift i
en af vore kirker hver søndag, en
præst fra provstiet har gudstjenesten.
Arrangementerne i konfirmandstuen
er planlagt her i efteråret og frem til
jul. Babysalmesang ved Lisbet Pagh
har opstart 19. September, minikonfirmander vil starte op efter nytår,
konfirmander tilbydes undervisning
i Hannerup Kirke, med konfirmation i Bredstrup og Pjedsted kirker i
foråret 2019.
Velkommen til alle i kirke og til arrangementer i konfirmandstuen.
Med venlig hilsen
Lisbeth Kjær Poulsen

Konfirmandindskrivning og
undervisning
Konfirmandindskrivning og Konfirmandundervisning forventes at
være ved Hannerup sognegård. Der
vil komme nærmere besked i Elbo-bladet og på kirkernes hjemmeside. I er velkommen til at kontakte
sognepræst Lise Rind vedrørende
spørgsmål.
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.
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NB-KLUBBEN

Alle børn er velkommen på Nyager 12 i
Bredstrup, hvor vi mødes tirsdage fra kl.
1530 til 1630.
NB-Klubben (Nyager Børneklub) er
tilsluttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
LEdErE:
Gunhild og Bjarne Gertz Olsen
(tlf. 75 95 43 17)
Isabella, Hanne og Mikael Arendt
Laursen (tlf. 75 92 07 24)

Gudstjenester
September
Søndag d. 02. kl. 10.30
Søndag d. 09. kl. 10.30
Søndag d. 16. kl. 10.30
Søndag d. 23. kl. 10.30
Søndag d. 30. kl. 10.30

14. s. e. Trin (Bredstrup Kirke) Dåb
15. s. e. Trin (Pjedsted Kirke) 		
16. s. e. Trin (Bredstrup Kirke) 		
17. s. e. Trin (Pjedsted Kirke) Høstgudstjeneste
18. s. e. Trin (Bredstrup kirke) Dåb

Lise Rind
N.N
N.N
Lise Rind
N.N

Oktober
Søndag d. 07. kl. 10.30
Søndag d. 14. kl. 10.30
Søndag d. 21. kl. 09.00
Søndag d. 28. kl. 10.30

19. s. e. Trin (Pjedsted kirke) 		
20. s. e. Trin (Bredstrup Kirke) 		
21. s. e. Trin (Pjedsted Kirke) med kirkekaffe
22. s. e. Trin (Bredstrup Kirke) 		

N.N
N.N
Lise Rind
N.N

November
Søndag d. 04. kl. 14.00 Alle Helgens Dag (Pjedsted kirke)
kl. 16.00 Alle Helgens Dag (Bredstrup kirke)
Søndag d. 11. kl. 10.30 24. s- e. Trin (Bredstrup kirke) 		
Søndag d. 18. kl. 10.30 25. s. e. Trin (Pjedsted kirke) 		
Søndag d. 25. kl. 10.30 Sidste s. i Kirkeåret (Bredstrup kirke)
(Når ny Præst kommer til pastorat indtræder denne i gudstjeneste listen)
Adresser
Konstitueret Sognepræst Lise Rind:
tlf. 51503108.
Mail: liri@km.dk
(fri mandag)
Kirkekontor: Christiansvej 4,
7000 Fredericia;
tlf. 76203939.
Mail: GIH@km.dk, MANS@km.dk
Menighedsrådsformand Lisbeth Kjær
Poulsen: tlf. 26 39 40 30

Lise Rind
Lise Rind
N.N
N.N
N.N

Kirketjener Gitte Funk Andreasen:
tlf. 5115 0378.
Mail: kirkefunk@gmail.com
Kirkesanger Lisbet Kring Pagh:
tlf. 6175 6253.
Mail: lisbetpagh@gmail.com
Organist Peter Toft Poulsen:
tlf. 2311 5954
Mail: peter.skolegade1@gmail.com
Fredericia Kirkegårdskontor:
tlf. 7592 1975

For mere information se www.bredstruppjedstedkirker.dk

