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BREDSTRUP - PJEDSTED
KIRKEBLAD

En Barnedaab - malet af Michael Ancher

Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig

og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.

N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847
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Maleriet på forsiden af kirkebladet,
som kan ses på Ribe kunstmuseum,
forestiller dåben af Michael og Anna
Anchers datter, Helga. Det havde
dog en længere tilblivelse, fordi som
P.S. Krøyer skrev i spøg: ”fadderne
gik ud og ind af kirken på billedet”.
Der var simpelthen en vældig ud‐
skiftning i persongalleriet i arbejdet
undervejs.

En sådan udskiftning er netop nem
med lige præcis dette motiv: en bar‐
nedåb. Vi afkoder maleriet på et øje‐
blik, fordi hvis vi ser bort fra dåbsføl‐
gets påklædning, så kunne maleriet
være malet i går. Alt ligner sig selv i
folkekirken lige fra rummet, bænke‐
ne og præstekjolen til dåbens rituelle
udtryk. Der er intet nyt under solen.

Samtidig er der dog intet, der ligner
sig selv i folkekirken. Ingen havde for
130 år siden tænkt på, at vi i dag
skulle have en kirke, hvor mere end
halvdelen af præsterne er kvinder, og
ingen havde næppe heller forestillet
sig det væld af aktiviteter, der er vok‐
set op med babysalmesang, minikon‐
firmander, studenterpræster, sorg‐
grupper, sjælesorg på nettet og meget
mere.

Folkekirken rummer mange aktivite‐
ter og spænder vidt over holdninger
til forskellige emner. Alligevel lykkes
den med at opfatte sig selv som én
kirke. Udefra set er folkekirken litur‐

gisk konservativmen teologisk mang‐
foldig. Fordi vi er enige om, hvordan
vi ser ud, er der plads til, at vi kan
have vidt forskellige holdninger og
stadig føle, at vi hører sammen.

Det skal selvfølgelig ikke lyde sådan,
at det er liturgien (altså ritualernes
opbygning), der samler os. Det er
troen på Kristus, der altid er kernen i
folkekirken. Men i en kommune som
Fredericia ved vi, at troen på Kristus
kan se ud på mange måder: vi har
katolikker, reformerte, apostolske og
sikkert også flere. Kirkesplittelser har
verdenshistorien set nok af. Det er
nemt at smække med døren, men det
er en dyd at holde sammen.

Højmessens liturgi er dog ikke hug‐
get i sten, og den tages med store
mellemrum op til debat, senest i
1992. Biskopperne har nu i længere
tid varslet, at de vil tage diskussionen
op igen. Blandt andet får vi d. 8. fe‐
bruar 2020 i provstiet besøg af bi‐
skop Marianne Christiansen, men
også derudover har biskopperne op‐
fordret til, at diskussionen af fol‐
kekirkens liturgi i denne omgang ik‐
ke bliver for de lærde blot, men at
menighederne, for hvis skyld vi trods
alt holder gudstjeneste, skal ind‐
drages. Vid derfor, at du altid er vel‐
kommen til at henvende dig til dine
valgte menighedsrådsmedlemmer
med din holdning til vores allesam‐
mens gudstjeneste.

Hvordan holder vi gudstjeneste?
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Men på denne tid af året er det na‐
turligvis ikke kun dåben, vi tænker
på, når vi ser et spædbarn på forsi‐
den af et kirkeblad. Vi tænker også
på, hvordan Gud blev menneske i
Jesus Kristus og lå som et lille
uskyldigt barn i moders favn, lige‐
som vi alle engang har gjort. Hvem
andre end Gud kunne dengang se,
hvad dette barn ville blive til?

Netop børnene og Guds tro på dem
spiller en særlig rolle i kirken, og det
har vi ladet os præge af i det for‐
gangne kirkeår, hvor vi har haft stort
fokus på kirkens børnearbejde. Me‐
nighedsrådet har valgt at oppriorite‐
re arbejdet med minikonfirmander
ved at ansætte ekstra kræfter, og vi
har fået stablet Gud og mad på bene‐
ne. Fremmødet har været særdeles
overvældende, og jeg vil gerne takke

alle, der har været med til at gøre det
til en succes, lige fra de frivillige, der
laver maden, til alle de børnefamili‐
er, der spreder budskabet og troligt
møder op. Dejligt er det også, at der
kommer lidt voksne barnlige sjæle
fra menigheden i øvrigt, som også
gerne vil høre evangeliet forkyndt i
børnehøjde – det kan vi alle have
glæde af engang imellem.

Bredstrup og Pjedsted er to kirker,
hvor mennesker mødes og evangeli‐
et forkyndes, både i former som vi
kender det, men også til stadighed
på nye måder; det kendetegner to le‐
vende kirker. Det er en velsignelse at
være præst for jer.

Jeg håber, at vi sammen må få en
glædelig jul og et velsignet nytår.

Michael H. Munch

Et barn er født

Michael fortæller bibelhistorier ved Gud og mad.
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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.

Fællessang i konfirmandstuen er
fortsat en stor succes. Vi mødes hver
tirsdag i konfirmandstuen kl. 18.30
og synger sammen i en lille time,
medmindre der er andre arrange‐
menter i kirken og konfirmandstuen.
Følg i øvrigt siden "Fællessang i
Bredstrup-Pjedsted" på Facebook.

Her vil blive annonceret eventuelle
ændringer og aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved spørgsmål kontakt Louise Slet‐
ting Hvilborg på 25888981 eller
louise@hvilborg.dk

Fællessang
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Ny kirketjener
Mit navn er Dort‐
he Stougaard
Henningsen, jeg
er 45 år og jeg bor
sammen med min
mand Michael og
vores datter i et
dejligt hus i Er‐
ritsø. Derudover
har jeg to voksne
sønner som er
flyttet hjemmefra.
I mit tidligere job
ved PostNord var
jeg i 18 år. Igen‐
nem de mange år
prøvede jeg både
at være i
produktionen og
administrationen.
De sidste 4 år sad
jeg som speditør i deres eksport af‐
deling.

I min fritid elsker jeg at lave mad, gå
ture med vores hund ved stranden
og i skoven, at male og være kreativ,
samt at rejse og opleve nye steder.

Jeg har nu været ansat som kirketje‐
ner ved Bredstrup- Pjedsted kirker i

ca. 2 mdr. og er utrolig glad
for mit nye ar‐

bejde. Det er et me‐
get alsidigt job med
mange forskellige
opgaver, og det er
rigtig dejligt.

Jeg er blevet rigtig
godt modtaget af alle
jeg har mødt, både i
menighedsrådet og
menigheden samt af
præst, kirkesanger,
organist, graverne og
ikke mindst af Thyra.

Jeg håber jeg får
mange dejlige år som
jeres kirketjener i bå‐
de Bredstrup og
Pjedsted.

Konfirmationer

2020
Pjedsted Kirke den 8. maj
Bredstrup Kirke den 10. maj

2021
Pjedsted Kirke den 30 april
Bredstrup Kirke den 2. maj

2022
Pjedsted Kirke den 13. maj
Bredstrup Kirke den 15. maj
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Arrangementer for jul 2019 og vinter 2020
December
Tirsdag den 3. December kl. 19.00

Adventsmødemed gudstjeneste i
Bredstrup kirke og efterfølgende
foredrag i konfirmandstuen. Mette
Geil fortæller denne aften, efter 100-
året for 1. Verdenskrigs afslutning,
om menighedens faldne under kri‐
gen, og om optakten til markeringen
af Genforeningsjubilæet i 2020.
Vi hører også om julens ’fejring’ ved
fronten: Glade jul, dejlige jul.

Tirsdag d. 10. december kl. 19.00
Julekoncert i Pjedsted kirke. Kom til
sognenes årlige julekoncert. I år får
vi besøg af Trinitatis kirkes dygtige
børnekor under ledelse af organist

Dennis Bang Fick. Koncerten er gra‐
tis.

Søndag d. 15. decem‐
ber kl. 14.00
Børnegudstjenesten er
i Bredstrup kirke. Mini‐
konfirmanderne del‐
tager, og Ullerupbæks‐
kolen, afd. Skolesvinget
hjælper med et flot
Luciaoptog. Efterføl‐
gende er der gløgg, saft
og æbleskiver i konfir‐
mandstuen. Alle er vel‐
komne.

Søndag d. 22. december kl. 10.30
De ni læsninger nytænkes i år, såle‐
des at fokus på musikken øges, mens
læsningerne foretages af præsten.
Igen i år samler vi et orkester af lo‐
kale musikere, men vi vil også forsø‐
ge at stable lejlighedskoret på bene‐
ne. Har du lyst til at synge med ved
gudstjenesten? Du skal blot kunne
komme på dagen samt øvedagen d.
19. december, kl. 19.30. Enhver syn‐
ger med den stemme, de har fået af
Gud.

Søndag d. 24. december
kl. 9.30, 13.30, 15.00
Vores kirkelige fællesskab er siden
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sidste år blevet forøget med 800
mennesker, og det er skønt. Derfor
har vi i år tre juleaftensgudstjenester,
så ingen forhåbentligt skal gå forgæ‐
ves. Den ekstra gudstjeneste bliver
lagt ved morgenstunden, så også
køkken- og rejsefolkene kan nå i kir‐
ke. Vel mødt!

Januar
Onsdag d. 1. januar kl. 14.30
Spangen rundt-gåtur og eftermid‐
dagsgudstjeneste. Vi mødes kl.
14.30 foran Pjedsted kirke. Efter gå‐
turen serveres kaffe og te i våbenhu‐
set inden gudstjenesten kl. 16.00.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinan‐
den godt nytår i konfirmandstuen,
hvor menighedsrådet byder på bob‐
ler og kransekage.

Søndag d. 12. januar kl. 12.00
Fællesskab for enlige er et nyt tiltag
for enker og enkemænd i Bredstrup
og Pjedsted sogne. Vi mødes søndag
efter højmessen i konfirmandstuen,
hvor vi spiser frokost og hygger os.
Dernæst vil der under kaffen være et
kort oplæg og mulighed for at tale
om livet. Vi slutter med en sang. Hå‐
bet er et fællesskab, der også kan
rumme de ting, der er svære, når
man er enlig. Tilmelding til sogne‐
præsten foretrækkes af hensyn til
maden men er ikke et krav.

Onsdag d. 15. januar kl. 19.30
Aftenmøde i konfirmandstuenmed
foredrag af Asser Amdisen. Fored‐
raget handler om, hvorfor det er vig‐
tigt at fortælle Danmarkshistorie og
historier i det hele taget. Historike‐
ren Asser Amdisen vil fortælle både
om det at være historiefortæller og
om arbejdet med serien “Prins Joa‐
chim fortæller …”. Foredraget vil væ‐
re krydret med nogle af de mest
blodige, vanvittige og mest un‐
derholdende historier fra Asser Am‐
disens repertoire. Kaffe og kage ko‐
ster tyve kroner.

Torsdag d. 16. januar kl. 17.30
Taizéandagt i Hannerup kirke er en
stille aftenstund med fokus på bøn,
sang, stilhed og lystænding. Taizéan‐
dagterne er et projekt under Frederi‐
cia provsti, som afholdes på skift i
Hannerup og Bredstrup.

Onsdag d. 22. januar kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Pjedsted
kirke. Aftenens refleksion afholdes af
Gurli Hjorth.

Torsdag d. 29. januar kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐
mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne; børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay.
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Februar
Søndag d. 9. februar kl. 12.00
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstuen efter gudstjene‐
sten. Tilmelding til sognepræsten fo‐
retrækkes af hensyn til maden men
er ikke et krav.

Torsdag d. 19. februar kl. 19.00
Taizéandagt i Bredstrup konfir‐
mandstue er en stille aftenstund
med fokus på bøn, sang, stilhed og
lystænding.

Søndag d. 23. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup
kirke. Det er en familiegudstjeneste
og efterfølgende vil der være tøn‐
deslagning og fastelavnsboller i kon‐
firmandstuen. Alle er velkomne –
også udklædte!

Onsdag d. 27. februar kl. 19.30
Aftenmøde i konfirmandstuenmed

foredrag af sognepræst Michael H.
Munch. Menighedsrådet påstår
hårdnakket, at det ikke er på grund
af den billige pris, at Michael er ble‐
vet bedt om at holde foredrag.
Foredraget hedder ”Den hellige, al‐
mindelige kirke” og handler om bå‐
de historiske og nutidige forhold
mellem forskellige kirkesamfund
blandet med historier omMichaels
egne møder med dem som lægmand
og præst. Kaffe og kage koster tyve
kroner.

Marts
Torsdag d. 5. marts kl. 17.00
Refleksion og fællessang i
Bredstrup kirke. Aftenens refleksion
afholdes af Michael B. Sørensen.

Søndag d. 8. marts kl. 12.00
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstuen efter gudstjene‐

sten. Tilmelding til sog‐
nepræsten foretrækkes
af hensyn til maden men
er ikke et krav.

Torsdag d. 12. marts kl.
18.30
Taizéandagt i Han‐
nerup kirke er en stille
aftenstund med fokus på
bøn, sang, stilhed og
lystænding.
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Valeria Bahamiakava er 40 år og bor
i Danmark på sjette år.

Jeg er uddannet musiklærer og har
en bred erfaring som musiklærer og
kordirigent. Jeg har lært noder fra
det Musikpædagogiskuniversitet i
Hviderusland, og jeg har arbejdet

som klaverlærer, akkompagnatør til
ballet og undervist i noder på børne‐
nes koreografiske skole i 15 år.

I Danmark drømmer jeg om at for‐
binde mit liv med kirken. Det er
først sket ved at begynde en ny ud‐
dannelse som organist på Løgum‐
kloster Kirkemusikskolen.

Til daglig bor jeg i Odense med min
mand og datter.

Min ansættelse her i kirkerne er det
bedste, der er sket mig i mange år.
Selvfølgelig har det været svært i be‐
gyndelsen, men alle der kommer til
gudstjenesterne er flinke til at hjælpe
mig, uanset om det er medlemmerne
fra menighedsrådet, mine kolleger
eller menigheden. Alle hjælper mig.

For mig er dette ikke blot et job; det
er et andet nyt og lyst liv.

Ny organist

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

ligesom du er velkommen til at følge os på Facebook:
Søg på @bredstruppjedstedkirker

Torsdag d. 26. marts kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup kirke
med efterfølgende spisning i konfir‐

mandstuen. Maden koster 20 kroner
for voksne; børn er gratis. Der kan
betales med MobilePay.
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Hilsen fra Menighedsrådet.
Julen er hjerternes fest med lys og
glæde, men også kontrasternes tid.
Det er nu hvor mørket føles lidt
mørkere, men også hvor lysene skin‐
ner lidt klarere.

Vi reflekterer over året der er gået,
hvad bragte året os og hvad husker vi
2019 for ? Vi lader vore tanker tage
på vandring, hvad vil det nye år
bringe os…?

Vores sognepræst Michael Munch,
har nu været ansat i et år i
Bredstrup-Pjedsted sogne. Vi er rig‐
tig glade for at det er Michael og
Daina der bor i præstegården og det
er dig Michael der er vores præst.
Her i efteråret er der blevet anlagt en
ny terrasse i præstegårdshaven, så
Daina og Michael kan gå ud fra køk‐
ken- alrummet.

Vi glæder os over det positive frem‐
møde i kirke og ved arrangementer i
præstegården. Dejligt med nye tiltag
som refleksion, fællessang samt Gud
og mad. Refleksion en stille stund på
skift i kirkerne, hvor en person fra
sognet byder ind med overvejelser
og tanker. Fællessang er en gang om
ugen i konfirmandstuen, hvor der
synges af højskolesangbogen. Gud
og mad, hvor kirken og konfir‐
mandstuen summer af liv og glade

børn, forældre og bedsteforældre.
Alle er velkomne til disse arrange‐
menter.

Menigheden skal fremover selv hol‐
de gårdspladsen ved præstegården,
hvis en eller anden har lyst og tid til
at hjælpe med dette, er man meget
velkommen til at henvende sig. Vi‐
sion er blevet et punkt på menig‐
hedsrådets dagsorden, vi vil i de
kommende måneder tage forskellige
emner op på dagsorden.

Tak til alle for den hjælp og hånds‐
rækning der ydes, det være sig ansat‐
te, frivillige, afløsere, personalet på
kirkegårdene og kollegaer i menig‐
hedsrådet. Tak for godt samarbejde.

Lad os minde hinanden om !
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Johannes Johansen 1977.

Menighedsrådet ønsker alle i
Bredstrup-Pjedsted sogne en Glæde‐
lig Jul og et Velsignet Nytår.

- Lisbeth Kjær Poulsen

Nyt fra Menighedsrådet
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Babysalmesang
Velkommen til en ugentlig musi‐
kalsk hyggestund med sang, musik
og bevægelse i kirkerummet for ba‐
by og en voksen.
Aldersgruppen er 0-10 måneder, og
det er gratis at deltage, dog kræves
mindst fire tilmeldte for at holdet
oprettes. Vi slutter af i konfir-
mandstuen 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 hinan‐
den en god
start på ugen
og diskutere

præstens spæn‐
dende prædiken,

inden vi
går hjem!

Alle møder er offentlige – hvis der ikke
står andet – og holdes i konfirmandstuen
• Torsdag d. 9. januar kl. 13.00
• Tirsdag d. 25. februar kl. 10.00
• Tirsdag d. 10. marts kl. 15.00
• Onsdag d. 15. april kl. 14.00
• Onsdag d. 13. maj kl. 13.00
• Torsdag d. 4. juni kl. 19.00

Menighedsrådets møder

Tegning af
Alma Fragtrup

Fotos fra Bredstrup kirke. Taget af Thomas Fragtrup.



December
• Søndag d. 1. kl. 10.30 1. s. i advent

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 8. kl. 9.00 2. s. i advent

Pjedsted kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 15. kl. 14.00 3. s. i advent

Bredstrup kirke. Familiegudstjeneste.
• Søndag d. 22. kl. 10.30 4. s. i advent

Pjedsted kirke. De ni læsninger.
• Tirsdag d. 24. kl. 9.30 Juleaften

Bredstrup kirke.
• Tirsdag d. 24. kl. 13.30 Juleaften

Pjedsted kirke.
• Tirsdag d. 24. kl. 15.00 Juleaften

Bredstrup kirke.
• Onsdag d. 25. kl. 10.30 Juledag

Pjedsted kirke.
• Torsdag d. 26. kl. 9.00 2. juledag

Bredstrup kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 29. Julesøndag

Ingen tjeneste

Januar
• Onsdag d. 1. kl. 16.00 Nytårsdag

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 5. kl. 9.00Helligtrekonger

Bredstrup kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 12. kl. 10.30 1. s. e. H3K

Pjedsted kirke.

• Søndag d. 19. kl. 10.30 2. s. e. H3K
Bredstrup kirke.

• Søndag d. 26. kl. 10.30 3. s. e. H3K
Pjedsted kirke.

Februar
• Søndag d. 2. kl. 10.30 Sidste søndag efter H3K

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 9. kl. 10.30 Septuagesima

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 16. kl. 10.30 Seksagesima

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 23. kl. 10.30 Fastelavn

Bredstrup kirke. Familiegudstjeneste.

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

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 8. kl. 10.30 2. s. i fasten

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 15. kl. 10.30 3. s. i fasten

Bredstrup kirke.
• Søndag d. 22. kl. 10.30Midfaste

Pjedsted kirke.
• Søndag d. 29. kl. 9.00Mariæ bebudelse

Bredstrup kirke. Lise Rind.

Hvor intet navn er nævnt har sognepræsten
gudstjenesten.

Gudstjenester

SognepræstMichael 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 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 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
og følg os på Facebook: Bredstrup og Pjedsted kirker

Adresser


