KIRKEBL AD
BREDSTRUP - PJEDSTED

Marts - April - Maj - Juni 2019

Solen - malet af Edvard Munch

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset landet på verdens kyst!

Ændring af sognegrænserne
Velkommen til Bredstrup-Pjedsted
sogne! For nogle, helt nøjagtigt 745
af jer, vil det være nyt, at I modtager
dette kirkeblad. Årsagen er, at
biskoppen over Haderslev stift sidste
år anmodede om flytning af
sognegrænsen mellem Hannerup
sogn og Bredstrup sogn, og dette er
nu blevet efterkommet af
Kirkeministeriet.
Det betyder helt konkret, at
sognegrænsens forløb nu følger
Bredstrupvej indtil Ullerup Bæk og
derefter følger bækken vestpå til
Stoustrup. Grænseændringen
medfører flytning af ca. 857 beboere,
heraf 745 folkekirkemedlemmer til
Bredstrup sogn. Vi har desværre
ikke modtaget et kort over de nye
sognegrænser endnu.
Grunden til ændringen er, at
Bredstrup-Pjedsted sogne var blevet
for små til at opretholde en fuld
præstestilling og i stedet for at
reducere stillingen valgte man at
søge om en udvidelse af
sognegrænsen. Det skal
understreges, at det ikke fra
Hannerup sogn var et ønske at afgive
en del af sognet.
Ændringen behøver ikke at betyde
det store for jer, der nu er blevet en
del af Bredstrup-Pjedsted sogne. I
må fortsat gerne gå i kirke i
Hannerup, og I kan også fortsat få

kirkelige handlinger i Hannerup
kirke. Men vi håber selvfølgelig, at I
vil gøre brug af kirkerne og vores
arrangementer her i Bredstrup og
Pjedsted. I forvejen glæder vi os
over, at mange børn på vores lokale
afdeling af Ullerup Bæk skole i
forvejen kommer fra det nye
område, og at de derfor allerede har
tilknytning til os gennem
minikonfirmand, juleafslutning,
luciaoptog i kirken, osv.
Sognene er dog også en demokratisk
størrelse med opstilling og valg til
menighedsråd hvert fjerde år.
Ønsker man fortsat at udøve sin
demokratiske pligt i Hannerup sogn,
så kan man kontakte en af præsterne
i Hannerup kirke og løse sognebånd.
Det skal dog bemærkes, at man ikke
kan løse sognebånd til kirken men
kun til en konkret præst. Har man
f.eks. tidligere løst sognebånd til min
forgænger, Ole Engberg, er det altså
nødvendigt på ny at løse sognebånd
til mig, hvis man stadig vil være
tilknyttet Bredstrup-Pjedsted og ikke
bor i sognet.
Uanset hvad I vælger, så skal der
herfra lyde et stort velkommen. Vi
håber, at ændringen vil blive til
glæde og gavn for os alle, og så skal
vi naturligvis huske på, at uagtet
hvor vi bor, så forbliver vi stadig én
samlet kirke.
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Indsættelse af ny præst
Oftest er der ikke den store forskel
på dagen i går og dagen i dag.
Mange forandringer i vores liv er
langsomme glidende bevægelser, der
sker med en sådan hastighed, at vi
ikke lægger mærke til dem, før håret
eller græsset er blevet så langt, at det
skal klippes.
Men indimellem sker der noget nyt.
Noget helt nyt, som ændrer det
hverdagsliv, vi lever, og som vi
derfor er nødt til at markere. Det gør
vi blandt andet i kirken, når vi
markerer de store overgange i
menneskelivet. For det er vigtigt at
markere, at der er sket noget nyt,
inden vi kan vende tilbage til
hverdagen.
Der skete også noget helt nyt, da jeg
1. søndag i advent blev indsat som
sognepræst i Bredstrup-Pjedsted
sogne under stor festivitas. Der skal i
den forbindelse lyde en varm tak fra
Daina og mig til alle jer i
menigheden, til menighedsrådet, til
naboer og kolleger og mange andre
for at have taget del i den særlige dag
og for at byde os velkommen i
menigheden og ikke mindst
lokalsamfundet.
Men livet er naturligvis ikke kun de
store fejringer. Det er måske de store
fejringer, vi husker bedst, men
hvordan vi vælger at leve vores liv
med dets daglige kampe og glæder,
det ser vi primært i tiderne imellem
de store omvæltninger. Hverdagen
har også indhentet os i kirkerne,

heldigvis, for centrum i kirken er
ikke præsten, ny eller gammel, men
det glædelige budskab om Guds
kærlighed til os. Men det er
selvfølgelig en ny hverdag, som vi nu
skal finde os tilrette i, og hvor vi skal
lære hinanden at kende. Indtil nu
har vi i menighedsrådet fået lagt et
nyt program for det næste stykke tid
med både nye tiltag og gamle
kendinge.
Jeg glæder mig til at være kirke
sammen med jer i mange år
fremover, og Daina og jeg glæder os
til at leve vores liv her i Bredstrup og
Pjedsted i mindst lige så mange år.
- Michael H. Munch

Peter Toft Povlsen havde en sjælden god
undskyldning for at spille ”Præsternes
krigsmarch” af Mendelssohn under postludiet
ved indsættelsen.
Fra venstre: provst Børge Munk Povlsen, sp.
Michael H. Munch, sp. Merete Ørskov, sp.
Bent Andreasen, sp. Karina Steinecke
Dahlmann, sp. Lise Rind, sp. Elin Nielsen
Skoven, pastor emeritus Ole Engberg.
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Arrangementer for forår og forsommer 2019
Marts
Søndag den 3. marts kl. 10.30
Familiegudstjeneste i Bredstrup
kirke. Efter gudstjenesten vil der
være tøndeslagning og
fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Alle er velkomne – også udklædte!
Torsdag den 7. marts kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
kirke. Et nyt fyraftensarrangement,
hvor fokus er på sang, stilhed og en
kort refleksion fra et medlem af
menigheden. Varighed ca. 30
minutter med mulighed for
efterfølgende øl og vand. Aftenens
refleksion afholdes af Else Marie
Vind.
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
Forårskoncert i Bredstrup kirke
med Gauerslund Gospelkor.

April
Torsdag den 4. april kl. 17.00
Refleksion og fællessang i
Bredstrup kirke. Aftenens refleksion
afholdes af Michael H. Munch.
Palmesøndag den 14. april kl.
14.00
Familiegudstjeneste i Pjedsted
kirke, hvor påskens begivenheder
fortælles i børnehøjde.

Tirsdag den 30. april kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Jens Aage Ravn.

Maj
Bededag gudstjeneste den 17. maj
kl. 10.30
Konfirmation i Pjedsted kirke.
4. Søndag efter påske den 19. maj
kl. 10.30
Konfirmation i Bredstrup kirke.
Torsdag den 23. maj kl. 18.00
Foredragsforeningen og
menighedsrådet er fællesarrangør af
en aften under sommerfesten. Vi
indleder med spisning kl. 18.00,
dernæst foredraget På hat med H.C.
Andersen, Thøger Larsen og Benny
Andersen ved sognepræst Lisbeth
Filtenborg kl. 19.00, aftenkaffe og
kage kl. 20.30 og så slutter vi aftenen
af med aftengudstjeneste kl. 21.00
ved sognepræst Michael H. Munch.
Det hele foregår i sommerfestteltet,
og der er ikke entré til gudstjenesten.

Juni
2. pinsedag d. 10. juni kl. 10.30
Fællesgudstjeneste for hele provstiet
på Kastellet.

Omtale af arrangementerne kan også ses på kirkernes hjemmeside
www.bredstruppjedstedkirker.dk
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Højskoledag
Lørdag d. 2. marts kl. 8.30 - 15.00 i Pjedsted forsamlingshus
Program
8.30 Ankomst og kaffe med fristbagt bolle.
9.15 Helle Asmild om et menneske på flugt fra Syrien
10.45 Niels Elberlings forunderlige liv
12.15 Let frokost v. Kjeld Hindkjær
13.30 Jørgen Andersen belyser frihed gennem fællessang
15.00 Afslutning på Højskoledagen
Pris 350 kr. incl. foredrag, mad og kaffe. Drikkevarer købes ved baren.
Tilmelding senest 24. februar til Arne Jensen på: post@ullapaaske.dk
eller tlf. 23 31 36 38
Arrangør: Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening

Datoer til kalenderen
Onsdag d. 17. juli – Kirke og grill i Bredstrup kirke og konfirmandstuen
Søndag d. 25. august – Sogneudflugt
Søndag d. 29. september – Høstgudstjeneste i Bredstrup kirke
Næste kirkeblad har deadline 1. juni.

Konfirmationer
2020 Pjedsted Kirke den 8. maj
2021 Pjedsted Kirke den 30. april
2022 Pjedsted Kirke den 13. maj

Bredstrup Kirke den 10. maj
Bredstrup Kirke den 2. maj
Bredstrup Kirke den 15. maj
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NB-klubben lukker efter 33 år
Igennem knap 33 år har der været
børneklub på Nyager 12 hos
Gunhild og Bjarne Gertz Olsen. Men
nu er børneklubben nedlagt. Sidste
børneklub møde var Hellig 3
kongers festen den 9. januar. Der har
igennem årene været tradition for at
gå rundt om juletræet og få en

NB-klubben 1988

julegave fra børneklubben netop ved
Hellig 3 kongers festen.
Grunden til, at børneklubben nu er
blevet nedlagt, skyldes
helbredsmæssige årsager.
Det er med vemod, at vi er kommet
hertil, hvor vi er nødt til at stoppe.
Igennem årene har der været mange
børn i børneklubben og der har
været en rigtig god
forældreopbakning. Tak for det.
Vi vil også gerne rette en tak til
præst og menighedsråd fordi, ”NB–
Klub-annoncen” er blevet bragt i
hvert nummer af kirkebladet. Tak
for samarbejde og opbakning.
De bedste hilsener
Gunhild og Bjarne

Sidste gang i NB-klubben på Nyager 12 den 9. januar 2019

Kirkekaffe

Menighedsrådets møder

Menighedsrådet har besluttet at
genindføre kirkekaffen som fast
afrunding af alle højmesser. Der vil
altså stå et par kander kaffe samt
småkager i våbenhuset, så vi kan
ønske hinanden en god start på ugen
og diskutere præstens spændende
prædiken, inden vi går hjem!

Alle møder er offentlige – hvis der
ikke står andet – og holdes i
konfirmandstuen
Tirsdag d. 12. marts kl. 16.00
Onsdag d. 10. april kl. 14.00
Tirsdag d. 7. maj kl. 19.00
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00
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Nyt fra Menighedsrådet
Solen titter mere og mere frem lyset kommer og fuglene er på vej.
På kalenderen står der forår.
Renoveringen af præstegården er
afsluttet, Daina og Michael er flyttet
ind og er i fuld gang med at indrette
sig. Vi håber og ønsker I må blive
glade for at bo i præstegården, og
føle jer godt tilpas i sognene, nyde I
har naturen og den smukke elbodal
og Bredstrup kirke til nabo.
Tillykke med jeres nye hjem og
velkommen som nye borgere i
Bredstrup-Pjedsted.
Vores trofaste og afholdte organist
Peter Toft Poulsen har valgt at gå på
pension 1. september efter 33 år som
organist ved Bredstrup – Pjedsted
kirker. Det er planen at sige TAK til
Peter søndag den 1. september ved
gudstjenesten og forhåbentlig sige
goddag og velkommen til vores nye
organist ved samme lejlighed.
Afskeden med Peter Toft Poulsen, vil
blive markeret med en reception i
konfirmandstuen samme dag. Vi vil
glæde os over, at vi kan nyde Peters
musik et halvt års tid endnu.
På kirkegården i Bredstrup er 2 af de
4 store kastanjetræer blevet fældet.
De var ramt af kastanjesyge, barken
skallede af og træerne havde det
skidt. Vi håber de 2 tilbageværende
træer kan stå nogle år endnu.
Arrangementudvalget har kreeret et
nyt program, vi håber det vil falde i
god smag hos menigheden og at I vil
slutte op om arrangementerne. (Se
andet sted i bladet.)

I skrivende stund er det netop blevet
offentliggjort at Bredstrup – Pjedsted
sogne er blevet udvidet med den
vestlige del af Hannerup sogn. Det er
vi naturligvis glade for, da det
indebærer at vores præst Michael nu
har en 100 % stilling hos os.
Menighedsrådet ønsker alle en lys og
livgivende forår.
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet !

4. vers af: Du gav o Herre, en lod af
din jord K.L.Aastrup
- Lisbeth Kjær Poulsen

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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Gudstjenester
Marts

Maj

•

•

•
•
•
•

Søndag d. 3. kl. 10.30 fastelavn
Bredstrup kirke - Michael Munch
Familiegudstjeneste
Søndag d. 10. kl. 10.30 1. s. i fasten
Pjedsted kirke - Michael Munch
Søndag d. 17. kl. 10.30 2. s. i fasten
Pjedsted kirke - Michael Munch
Søndag d. 24. kl. 9.00 3. s. i fasten
Bredstrup kirke - Lise Rind
Søndag d. 31. kl. 10.30 Midfaste
Pjedsted kirke - Michael Munch

April
•
•
•
•
•
•
•

Søndag d. 7. kl. 10.30 Mariæ bebudelse
Bredstrup kirke - Michael Munch
Søndag d. 14. kl. 14.00 Palmesøndag
Pjedsted kirke - Michael Munch
Familiegudstjeneste
Torsdag d. 18. kl. 19.30 Skærtorsdag
Bredstrup kirke - Michael Munch
Aftengudstjeneste
Fredag d. 19. kl. 10.30 Langfredag
Pjedsted kirke - Michael Munch
Søndag d. 21. kl. 10.30 Påskedag
Bredstrup kirke - Michael Munch
Mandag d. 22. kl. 10.30 2. påskedag
Pjedsted kirke - Michael Munch
Søndag d. 28. Kl. 10.30 1. s. e. påske
Bredstrup kirke - Michael Munch

•
•
•
•
•

Søndag d. 5. kl. 10.30 2. s. e. påske
Pjedsted kirke - Michael Munch
Søndag d. 12. kl. 10.30 3. s. e. påske
Bredstrup kirke - Michael Munch
Fredag d. 17. kl. 10.30 Store bededag
Pjedsted kirke - Michael Munch
Konfirmation
Søndag d. 19. kl. 10.30 4. s. e. påske
Bredstrup kirke - Michael Munch
Konfirmation
Søndag d. 26. kl. 10.30 5. s. e. påske
Pjedsted kirke - Michael Munch
Torsdag d. 30. kl. 9.00 Kristi Himmelfart
Bredstrup kirke - Lise Rind

Juni
•
•
•
•
•
•

Søndag d. 2. kl. 9.00 6. s. e. påske
Pjedsted kirke - Lise Rind
Søndag d. 9. kl. 10.30 Pinsedag
Pjedsted kirke - Michael Munch
Mandag d. 10. kl. 10.30 2. pinsedag
Fællesgudstjeneste på Kastellet i Fredericia
Søndag d. 16. kl. 10.30 Trinitatis
Bredstrup kirke - Michael Munch
Søndag d. 23. kl. 9.00 1. s. e. trinitatis
Pjedsted kirke - Lise Rind
Søndag d. 30. Kl. 10.30 2. s. e. trinitatis
Bredstrup kirke - Lise Rind

Adresser
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 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
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

