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Hvad Vorherre så fra korset – malet af James Tissot
”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.”
Lukas 23,34

Med den andens øjne
Maleriet på forsiden er malet omkring
1890, skønt det ser nyere ud. Det fore‐
stiller en kendt scene fra påskens for‐
tælling, men det er ikke til at se lige
med det samme. Kun helt nederst på
maleriet afslører et par blodige fødder,
at det forestiller Jesu korsfæstelse på
Langfredag – men fra en helt anden
vinkel, end vi er vant til: for det er kors‐
fæstelsen set med Jesu øjne.

En af de mest populære salmer i Salme‐
bogen, nr. 369 ”Du, som gir os liv og
gør os glade” har et vers, der hedder: ”I
skal se med kærlighedens øjne”. Og det
er et vigtigt vers. For ser vi maleriets
mennesker med vores øjne, så kan vi
selvfølgelig se Jesu mor og de grådkvalte
disciple, men vi kan også se de hoveren‐
de ypperstepræster, soldaternes lige‐
gyldighed og de nysgerrige mennesker,
der er kommet for at se et menneske dø.
Hvad de selvfølgelig ikke vidste var, at
de også var kommet for at se Gud dø.

et – og i livet – med kærlighed. Det er
svært. Det er svært at finde kærligheden
til alle mennesker, både dem, der i vores
øjne er tåbelige, dem, der agerer forkert
under en pandemi, og især dem, der
sender mennesker i krig. ”Der var kun
én sand kristen, og han døde på korset”,
sagde Nietzsche. Kun Jesus magtede den
fulde kærlighed.
Men det ændrer ikke på, at det fortsat er
vores opgave at prøve. Prøve at elske så
godt vi kan, fordi det er dén opgave, vi
har fået, velvidende at vi kun er menne‐
sker. Velvidende, at det hele heldigvis
ikke afhænger af os.
I Pjedsted Kirke udgør altertavlens
hovedmotiv Jesus, der hænger på kor‐
set. Generationer af kirkegængere har
set ham hænge dér, og alle peger vi frem
mod ham, når vi sidder i kirken. Alle
ser vi til ham. Men hvordan mon han
ser os fra sit perspektiv? Svaret er med
kærlighedens øjne, naturligvis, og det
uanset om vi sidder til en gudstjeneste,
en vielse, en begravelse eller bare har
fundet os en rolig stund i kirken alene.
Her er der et rum, der kan rumme os,
uanset hvordan vi er.
Og nedenunder Jesus står opgaven til os
skrevet på altertavlen i Pjedsted Kirke:
”Det samme Sindelag være i eder, som
var i Christus Jesus.”

Og Gud ser os netop med kærlighedens
øjne, hvilket også er udfordringen til os:
at prøve at se alle personerne på maleri‐

Michael H. Munch
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Kære Bent
Cæsar: Jeg kom, jeg så, jeg sejrede.
Takketale til Bent nytårsdag 2022
Kære Bent.
”Du kom, du så, vi sejrede”
Tak, fordi ”Du kom med alt det, der var
dig.”
Allerede ved en af dine første tjenester,
oplevede vi din erfaring og skønne
måde at være på. Der var barnedåb med
masser af gæster på kirkebænkene – sal‐
me, der skulle kopieres, men kopimaski‐
nen virkede ikke – du fik Lisbet til at
læse for, og vi fik den sunget alligevel.
Samtidig inviterede du os alle til at have
øje for, at de, der måtte have brug for en
snak med dig, endelig skulle kontakte
dig.
Du har været så åben og uforbeholden,
givet os så mange gode prædikener, og
altid har du forstået at skabe en god
stemning i alle sammenhænge. I vores
sogne er vi jo så forvænte med en god
præst i Michael, men vi har så sandelig
fået øjnene åbnet for at se, at der også
findes andre gode præster.
Jeg vil i dag bruge den magiske for‐
tælling om Peter Pan, der med tro, tillid
og stjernestøv bekæmper fjenden. Kap‐
tajn Klo har ikke en chance, så længe
der er tro, tillid og stjernestøv. Mere skal
der faktisk heller ikke til, når man skal
lykkes med et vikariat som dette. En tro
på, at noget er større end en selv, en til‐
lid til, at vi vil hinanden det bedste – og

så tryllestøvet, som vi drysser ud, når vi
mindst forventer det og trænger mest til
det.

Selv om du ikke helt kan takke af endnu
– der er lige ”Hellig tre konger” søndag i
Pjedsted Kirke – så skal du fra Menig‐
hedsrådet og Bredstrup/Pjedsted Sogne
have en stor tak for din indsats i de se‐
neste måneder. Vi har sat så stor pris på
dit virke. Rigtig godt nytår til jer alle
fyldt med tro, tillid og tryllestøv.
Else Marie Vind, menighedsrådet
formand
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Året der gik

Tak til Valeria

Tallene dækker over sognenes beboere
og inkluderer f.eks. ikke begravelser og
bisættelser i sognenes kirker, hvis med‐
lemmet ikke boede i sognene.
Året der gik i Bredstrup sogn:
1.691 indbyggere, hvoraf 1.422 er med‐
lem af folkekirken (84,1%)
Ni dåb
Ti konfirmationer
Tre vielser
Tre begravelser eller bisættelser
Året der gik i Pjedsted sogn:
840 indbyggere, hvoraf 715 er medlem
af folkekirken (85,1%)
Elleve dåb
Elleve konfirmationer
Tre vielser og én velsignelse af borger‐
ligt indgået ægteskab
Fire begravelser eller bisættelser
Kilde: Danmarks Statistik

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

Det er med stor vemod vi nu har
måttet sige farvel til vores søde,
flittige og dygtige organist Valeria.
Valeria har fået nyt job i Odense og
har i det nye job fået mange flere
timer end vi kunne tilbyde hende.
Så derfor har Valeria taget denne
beslutning og vi har selvfølgelig
fuld forståelse for hendes valg. Vi
vil savne hende meget, men ønsker
hende alt det bedste for fremtiden.
Thyra Kjærsgaard, menighedsrådet
personalekontaktperson
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Konfirmation
Følgende unge skal konfirmeres i
Bredstrup og Pjedsted i det Herrens år
2022:
Konfirmation i Pjedsted kirke
d. 13. maj 2022:
Anders Ladegaard Andersen
Asger Brixen
Elias Christian Eriksen
Magnus Louis Saugbjerg Rasmussen

Mikkel Oliver Ravn Nielsen
Nikolaj Diederichsen
Sine Bosted Revsbeck
Thilde Broberg Nissen
Viktor Valentin Knudsen Bohlbro
Villads Kirk Greve
William Weimer-Blomstergren

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.

Konfirmation i Bredstrup kirke
d. 15. maj 2022:
Andrea Haldager Weimar Andersen
Benjamin Frank Rehmeier-Madsen
Frederic Sonntag Toft Biinfeldt
Lærke Juhl Hermansen
Laura Hedegaard Holm
Markus Grønlund Jensen
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Arrangementer forår og sommer 2022
April
Tirsdag d. 5. april kl. 19.30
Forårskoncert i Bredstrup Kirke.

DUST SHINES er navnet på en dansk
jazzduo bestående af to af landets for‐
nemste musikere: bassist Jens Jefsen og
pianist Martin Schack. ”Dust shines”
betyder ”støvet skinner”, og det er lige
præcis dét, det gør, når de to musikere
fortolker gamle men gode, danske sange
i spontant samspil. Der vil også være
plads til fællessang. Arrangementet er
gratis, kræver ikke tilmelding og efter‐
følgende kan man få øl og vand i våben‐
huset. Hvis du i forvejen er jazzkender,
så ved du, at det her er store navne i en
lille kirke, og hvis du er nybegynder, så
er det her den bedste introduktion, du
kan forestille dig.
Torsdag d. 14. april kl. 10.30
Skærtorsdag i Bredstrup kirke.

Fredag d. 15. april kl. 19.30
Langfredag i Pjedsted Kirke. Lang‐
fredag cirkler om de
samme temaer som Al‐
lehelgens dag: døden,
det at vi skal miste og
det at vi også selv skal
herfra – og håbet til
trods for alt det. Det er
ikke emner, vi bryder os
om at skænke for man‐
ge tanker i vore travle
liv, men netop derfor gi‐
ver det mening at have
Langfredagsgudstjenesten som et rum,
hvor der er plads til dén dimension af li‐
vet. Dagen er også speciel, da det er
årets eneste dag, hvor vi ikke har alter‐
dug på alteret eller lys i alterlysene un‐
der gudstjenesten, ligesom hele landet
flager på halvt.
Søndag d. 17. april kl. 10.30
Påskedag i Bredstrup Kirke. Vi får sel‐
skab af fløjtenist Freja Kjerkegaard An‐
dersen, der hjælper os med at løfte
gudstjenesten.
Tirsdag d. 20. april kl. 19.30
Taizéandagt i konfirmandstuen. An‐
dagten er en stille aftenstund med fokus
på bøn, sang, stilhed og lystænding.
Med udsigt over engen finder vi ro fra
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en travl hverdag, og med Taizétraditio‐
nens simple men meditative sange tøm‐
mer vi sindet, så vi kan modtage fra
Gud.

Tirsdag d. 26. april kl. 16.30

Koncertfortælling i Fredericia Sund‐
hedshus
I Rigshospitalets kirke har der i 15 år
ligget gæstebøger, som hospitalets besø‐
gende skriver i. I denne koncertfor‐
tælling inviterer Egil Bargfeldt
tilhørerne ind i gæstebøgernes univers
med tanker, bønner og fortællinger. Egil
Bargfeldt arbejder med åndelig og eksi‐
stentiel støtte til patienter og pårørende
på Rigshospitalet. Arrangementet finder
sted i foyeren til Fredericia Sundheds‐
hus. Det er gratis, og alle er velkomne.

Maj
Søndag d. 8. maj kl. 14.00
Pilgrimsvandring fra Pjedsted Kirke. Et
nyt tiltag ved Bredstrup og Pjedsted
Kirker er pilgrimsvandringer – indtil vi‐
dere i lokalområdet. Denne første gang
begynder vi fra Pjedsted Kirke og går til
Pjedsted Kirkeskov, hvor vi nyder en
kop kaffe og præsten siger et par gode
vandreord. Hvordan man bruger turen i
øvrigt, er frit for den enkelte. Både børn
og voksne er velkomne; turen er cirka 6

km af lande- og markvej og ledes af Ma‐
rianne Bitsch og sognepræsten. Til‐
melding er ikke nødvendigt.
Så kom med ud og se himlens fugle,
markens liljer og få nogle gode kilome‐
ter i benene. For som Søren Kierkegaard
skrev: ”Jeg kender ingen tanke så tung,
at man jo ikke kan gå fra den!”
Fredag d. 13. maj kl. 10.30
Bededag gudstjeneste med konfirma‐
tion i Pjedsted Kirke.
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Søndag d. 15. maj kl. 10.30
4. søndag efter påske med konfirma‐
tion i Bredstrup Kirke.

god måde at lære andre børnefamilier at
kende på, allerede inden skolegang.
Torsdag d. 26. maj kl. 19.30
Kristi Himmelfartsaftengudstjeneste i
Pjedsted Kirke. Kom og syng gode
aftensalmer.

Torsdag d. 19. maj kl. 18.00
Foredrag og gudstjeneste i sommer‐
festteltet på sommerfestpladsen. Vi er
igen at finde ved Bredstrup-Pjedsteds
årlige Sommerfest i samarbejde med vo‐
res lokale foredragsforening. Denne
aften får vi besøg af Jakob Bonderup,
forstander for Engelsholm Højskole, og
efterfølgende vil der være en aftengud‐
stjeneste. Det hele foregår i sommerfest‐
teltet. Foredraget kræver billet, men
gudstjenesten er gratis. Hold øje med
sommerfestavisen, når den kommer!

Juni
Torsdag d. 2. juni kl. 19.00
Pilgrimsvandring fra Bredstrup Kirke.
Et nyt tiltag ved Bredstrup og Pjedsted
Kirker er pilgrimsvandringer – indtil vi‐
dere i lokalområdet. Denne gang begyn‐
der vi fra Bredstrup Kirke og tager
mølleturen til Gammelby og Follerup
Møller – sidstnævnte sted nyder vi en
kop kaffe og præsten siger et par gode
vandreord. Hvordan man bruger turen i
øvrigt, er frit for den enkelte. Både børn
og voksne er velkomne; turen er cirka 8
km af landevej og stier, og den ledes af
Marianne Bitsch og sognepræsten. Til‐
melding er ikke nødvendigt.
Så kom med ud og se himlens fugle,
markens liljer og få nogle gode kilome‐
ter i benene. For som Søren Kierkegaard
skrev: ”Jeg kender ingen tanke så tung,
at man jo ikke kan gå fra den!”

Tirsdag d. 24. maj kl. 17.00
GUD OG MAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstu‐
en. Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med Mo‐
bilePay. Gud og mad er navnet på vores
børnegudstjenester, hvor familier fra
hele sognet mødes først til en gudstjene‐
ste i børnehøjde i kirken, dernæst spiser
vi sammen og sidst får forældrene en
kop kaffe, mens børnene leger. Det er en
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Søndag d. 5. juni kl. 10.30

Juli
Søndag d. 3. juli kl. 19.30
Aftengudstjeneste i Bredstrup Kirke. Vi
nyder de lyse nætter og holder en stille
sommeraftensgudstjeneste med gode
aften- og sommersalmer.

Pinsedagsgudstjeneste fra Pjedsted
Kirke. Helligånden er over os, og det
fejrer vi ved at synge skønne pinsesal‐
mer. Vi får selskab af bratschist An‐
nemarie Jakobsen, der hjælper os med
at løfte gudstjenesten..

Torsdag d. 7. juli kl. 17.00
Kirke og grill i Bredstrup Kirke. Kom
til en hyggelig eftermiddag og aften i
Bredstrup Kirke, hvor vi først synger i
kirken, og dernæst går vi over og griller
ved konfirmandstuen. I tilfælde af dår‐
ligt vejr sidder vi indenfor. Alle er vel‐
komne! Prisen for spisning er 60 kroner
inkl. drikkevarer for voksne. Børn er
gratis.

2. pinsedag d. 6. juni kl. 10.30
Fællesgudstjeneste for hele provstiet på
Kastellet i Fredericia.

Datoer til kalenderen:
• Søndag d. 21. august – Sogneudflugt
• Søndag d. 28. august – Gudstjeneste på Ullerup Kirketomt
• Søndag d. 25. september – Høstgudstjeneste i Pjedsted Kirke
Næste kirkeblad udkommer ultimo juli.

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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Nyt fra Menighedsrådet

Der er brug for at vi står sammen –
både i det store og det små.

lejrplads i én af sognets skove. Advents‐
møde og foredrag arrangerer vi sam‐
men med Foredragsforeningen.
Friluftsgudstjeneste på Kirketomten i
Ullerup bliver afholdt sammen med
Hannerup Kirke.

Tiden kalder på at ”stå sammen”.
Det gælder i det store perspektiv, hvor
det er forfærdeligt at se, hvordan natio‐
nalisme og ambitioner hos én (1!) en‐
kelt mand kan starte krig i Europa. Der
er brug for at vi står sammen i Europa
og forlanger, at vi vil leve i fred og for‐
dragelighed med hinanden.

For vi kan mere sammen
På den måde når vi ud til flere deltagere
med de gode arrangementer og

Vi kan mere sammen
Det gælder bestemt også i det små: Vi
kan meget mere, når vi står sammen.
I menighedsrådet har vi mange opgaver,
som går ud på at passe på vores kirker
som vores fælles kulturarv. Vi arbejder
også meget med, hvordan kirkerne og
præstegården kan være rammen om
”tro for alle”.
Samarbejde i byen
Mange af vores arrangementer i menig‐
hedsrådet arrangerer vi sammen med
andre foreninger i byen. BPI og El‐
bospejderne holder Sommerfest for hele
byen og vi er med på kulturaften og
aftengudstjeneste sammen med Foredragsforeningen. Elbospejderne har

vi kan løfte større arrangemen‐
ter, når vi gør det sammen.
Ingenting kommer af sig selv
Vi bor i små landsbyer og ingenting
kommer af sig selv. Alle er velkommen
til at give en hånd med i foreningerne
og menighedsrådet, for ingenting kom‐
mer af sig selv. Hvis vi alle løfter bare en
lille smule, så bliver her langt sjovere at
bo. Bredstrup og Pjedsted Sogne er må‐
ske Danmarks bedste landsby – for os
som kan li’ at være aktive og sammen.
Foreningerne bærer byens aktiviteter og
det vil vi i menighedsrådet meget gerne
bakke op om.

- 10 -

Henrik Væver, menighedsrådet
formand for aktivitetsudvalget

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

•
•
•
•
•
•
•

Torsdag d. 21. april kl. 19.00
Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00
Torsdag d. 9. juni kl. 19.00
Tirsdag d. 16. august kl. 19.00
Onsdag d. 21. september kl. 19.00
Tirsdag d. 11. oktober kl. 17.00
Torsdag d. 17. november kl. 17.00,
inklusive konstitueringsmøde

Babysalmesang

Næste hold babysalmesang begynder d.
8. september 2022.
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 gra‐
tis at deltage, dog kræves mindst fire til‐
meldte for at holdet oprettes. Vi slutter
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.

Indsamling af stearinlysstumper
Som led i vores arbejde for bæredygtighed er det nu muligt at
aflevere stearinlysstumper ved præsteboligen. Det indsamle‐
de stearin vil blive overdraget til Danmission Lys, der sidste
år producerede 91.000 lys til en salgsværdi af 270.390 kro‐
ner. Pengene går blandt andet til Danmissions arbejde for at
hjælpe Cambodjas kristne med at beskytte landets skove
mod ulovlig træhugst. Såfremt præsten ikke er hjemme, kan
stearinlysstumperne efterlades ved døren.
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Helt i skoven
Hvorfor ejer folkekirken jord? Årsagen
er lang og historisk, men den korte ver‐
sion er, at sognepræsten før i tiden leve‐
de af præstegårdsjorden. Det betød, at
Bredstrup og Pjedsted også dengang var
et godt sted at være præst, for her er jor‐
den god og rig.
Systemet blev ændret i 1922, hvorfor
præstens løn i dag betales mestendels af
kirkeskatten men også delvis af staten
(og den danske nationaløkonom, pro‐
fessor og tidligere overvismand Niels
Kærgård har for længst lavet regnestyk‐
ket: folkekirken er en økonomisk over‐
skudsforretning for staten).
Så vidt det historiske. Men det besvarer
ikke, hvorfor folkekirken i dag stadig er
Danmarks tredjestørste jordbesidder
med et samlet areal på 11.000 hektar.
Her er det for det første vigtigt at huske
på, at selvom vi tænker på folkekirken
som én enhed, så er det den mest de‐
centrale demokratiske struktur, vi har i
Danmark. Der er ingen, der har råderet
over de 11.000 hektar, men hver af fol‐
kekirkens 2.158 sogne råder over deres
del gennem det folkevalgte menigheds‐
råd. Det er altså ikke Fredericia Kom‐
mune, Haderslev Stift eller
Kirkeministeriet men Bredstrup og
Pjedsted menighedsråd, der råder over
vores små pletter jord.

til at anvende Pjedsted kirkeskov til
spejderaktiviteter. Vi håber, at vi på den
måde kan være med til at styrke lokale
børn og unges kendskab til naturen
samt udbrede de gode værdier, som Det
Danske Spejderkorps repræsenterer. Vi
håber, at menigheden finder, at det er en
god brug af vores jord.
Michael H. Munch

Konfirmationer
Datoer for de kommende års
konfirmationer 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

I menighedsrådet synes vi, at menighe‐
dens jord dels skal passes på, dels skal
være til gavn. Derfor har vi indgået et
nyt partnerskab med vores lokale El‐
bospejdere, der fremover får fri adgang

2024 Pjedsted Kirke den 26. april
Bredstrup Kirke den 28. april
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Grøn Kirke
et grønt udvalg, udarbejdet en hand‐
lingsplan og på relativt kort tid allerede
formået at sætte hak ved mange af de
punkter, som den kirkelige organisation
Grøn Kirke har sat som krav for regi‐
strering som grøn.
På menighedsrådets visionsmøde sidste
sommer satte vi os for at blive ”Grøn
Kirke”. Det vil sige en kirke, der i tak‐
nemmelighed, respekt og omsorg for
Guds skaberværk arbejder med grøn
omstilling. Kirkens primære opgave er
altid at formidle Guds kærlighed til ver‐
den i ord og gerning, men vi mener, at
arbejdet for at passe på jorden er en del
af den opgave, vi har fået.

Mandag d. 28. februar 2022 fik vi så den
glædelige besked, at vi nu opfylder kri‐
terierne for at være ”Grøn Kirke.” Det
betyder ikke, at arbejdet slutter her! Vi
har en lang handlingsplan med punkter
til forbedringer over de næste to år;
Vorherre har altid rigeligt med arbejde
til os. Men vi er glade for, at vi kan være
en del af den grønne omstilling og hjæl‐
pe med at passe på den jord, som Gud i
skabelsens morgen gav os at passe på.

Vi har i menighedsrådet derfor nedsat

Michael H. Munch

Udbud: Forpagtning af jord tilhørende
Bredstrup Præstegård
Menighedsrådet for Bredstrup og Pjed‐
sted sogne udbyder hermed forpagtnin‐
gen af i alt 8,6945 ha. agerjord matr.nr
1a. Bredstrup by, Bredstrup lod 1 og 3
samt matr.nr 1e Bredstrup by,
Bredstrup. Jordstykket er beliggende
lige overfor Bredstrup Præstegård,
Bredstrupvej 128, 7000 Fredericia.
1,39 ha. af jordstykket er vådområde.
Størstedelen af dette areal er støttebe‐
rettiget.
Forpagtningsaftalen indgås for 4 år, fra
den. 1. september 2022 til den 31. au‐
gust 2026.

Tilbud afgivet i hele kroner pr. ha. skal
være menighedsrådet i hænde senest d.
20. april 2022 kl. 12. Bud afleveres, mai‐
les eller sendes mærket ”Forpagtning”.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til
frit at vælge mellem de indkomne tilbud
eller forkaste alle. Der er søgt EUhektarstøtte til arealet. Rettighederne
hertil overføres til forpagteren.
Bredstrup-Pjedsted menighedsråd
Bredstrupvej 128, 7000 Fredericia
Mail: Elsefj@hotmail.com
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Den lokale sognepræst Michael H.
Munch blev i 2021 valgt til bestyrelsen
for Danmission, Danmarks ældste og
største missionsselskab. Her fortæller han
om organisationen.

konkret ”sendelse”, altså at vi ikke kan
nøjes med at være noget for vores egne,
men at vi også må gøre en forskel ude i
verden.
Udpluk af store danske kirkelige
organisationer:
• Det Danske Bibelselskab
(fra 1814)
• Danmission (fra 1821)
• Diakonissestiftelsen (fra 1863)
• Kirkens Korshær (fra 1912)
• Folkekirkens Nødhjælp
(fra 1922)

Ordet ”mission” er i dag et belastet ord i
det danske sprog. Det er ærlig snak. Når
selv folkekirkekristne kan sige ned‐
ladende om Ateistisk Selskab, at de er
missionerende, så er det hårde vilkår for
ordet ”mission”.
Alligevel er mission en essentiel del af
Kirkens arbejde, og så sent som på lan‐
demodet i 2021 mindede biskop Mari‐
anne Christiansen menighedsråd og
medarbejdere om de fire hovedopgaver,
vi som menigheder har: forkyndelse,
diakoni (dvs. kirkens sociale arbejde),
undervisning og mission.
I dag er det sådan, at de fleste danske
kirker står stærkt på forkyndelsen og
undervisningen, mens diakonien og
missionen i høj grad er overgivet til de
kirkelige organisationer. For førstnævn‐
te er det fx Kirkens Korshær, der driver
varmestuer og lignende, og for sidst‐
nævnte er det fx Danmission.
Danmission er en af Danmarks ældste
kirkelige organisationer, og derfor
bruger vi også stadig ordet ”mission”;
fordi det er en del af vores historie.
Ordet ”mission” er latin og betyder helt

Meget har dog ændret sig siden Dan‐
mission blev stiftet for 201 år siden. I
dag er Danmission på femte år udnævnt
til Strategisk Partner af Udenrigsmini‐
steriet, der støtter vores arbejde med 15
millioner kroner årligt, ligesom vores
arbejde modtager støtte fra EU. Allige‐
vel ønsker vi at fastholde en stærk folke‐
lig forankring og ejerskab over eget
arbejde, hvorfor vi har som pejlemærke,
at mindst halvdelen af vores midler skal
komme fra os selv – det sker gennem
donationer, vores mange genbrugsbu‐
tikker og lignende store frivillige indsat‐
ser.
Selve arbejdet består i dag i samarbejde
med kirkepartnere ude i verden, som vi
- 14 -

har en lang og god fælles historie med –
fyldt med både succeser og fejl men
også med fælles vilje, ærlighed og en
vished om, at ingen af os kan nå vores
fælles mål alene. Vi arbejder især i Tan‐
zania, Myanmar, Cambodja, Libanon,
Syrien og Egypten. Her ønsker vi at
hjælpe kirkerne med at uddanne præ‐
ster, vi ønsker at fremme freden og dia‐
logen mellem forskellige trossamfund
og vi ønsker at bekæmpe både fattig‐
dom og rovdrift på naturen.
Når du kan læse alt dette i Bredstrup og
Pjedsted kirkeblad, så skyldes det, at jeg,
sognepræsten, i 2021 blev valgt til Dan‐
missions bestyrelse på det årlige repræ‐
sentantskabsmøde. Jeg stillede op, dels
fordi jeg synes Danmissions arbejde er
vigtigt og spændende, dels fordi det for‐
pligter at være en af verdens rigeste og
bedst organiserede lutherske kirker. I
har som menighed dog krav på at vide,
hvad jeres sognepræst også bruger sin
tid på, ligesom jeg da heller ikke skal

være bleg for at indskyde lidt reklame
her til sidst: hvis du synes ovenstående
lyder spændende, så koster det kun 200
kroner årligt at være medlem. Derved
sikrer du Danmissions folkelige forank‐
ring og hjælper med at gøre en forskel
ude i verden.
Michael H. Munch

Tak til Dorthe
Vi har desværre måttet sige farvel til vo‐
res kirketjener Dorthe.
Vi takker hende for god arbejdsindsats
og godt samarbejde i de tre år, hvor hun
har været hos os, og vi ønsker hende alt
det bedste i sit videre virke.
Thyra Kjærsgaard, menighedsrådet
personalekontaktperson

Fællessang i konfirmandstuen
Vi startede op igen med fællessang i
præstegården i februar, og det er skønt
at være i gang igen! Datoer inden
sommer er:
3. maj kl. 19.00-20.00
7. juni kl. 19.00-20.00
Vi mødes i konfirmandstuen Bredstrup‐
vej 128 og synger sange fra højsko‐
lesangbogen.
Alle er velkomne!
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Gudstjenester
•

April
•
•
•
•
•
•
•

Søndag d. 3. kl. 10.30 Mariæ bebudelse
Bredstrup Kirke.
Søndag d. 10. kl. 10.30 Palmesøndag
Pjedsted Kirke.
Torsdag d. 14. kl. 10.30 Skærtorsdag
Bredstrup Kirke.
Fredag d. 15. kl. 19.30 Langfredag
Pjedsted Kirke. Aftengudstjeneste.
Søndag d. 17. kl. 10.30 Påskedag
Bredstrup Kirke.
Mandag d. 18. kl. 10.30 2. påskedag
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 24. kl. 9.00 1. s. e. påske
Bredstrup Kirke.

•

Juni
•
•
•
•
•

Maj

Juli

•

•

•
•
•
•

Søndag d. 1. kl. 10.30 2. s. e. påske
Bredstrup Kirke.
Søndag d. 8. kl. 10.30 3. s. e. påske
Pjedsted Kirke.
Fredag d. 13. kl. 10.30 Bededag
Pjedsted Kirke. Konfirmation.
Søndag d. 15. kl. 10.30 4. s. e. påske
Bredstrup Kirke. Konfirmation.
Søndag d. 22. kl. 10.30 5. s. e. påske
Pjedsted Kirke.

Torsdag d. 26. kl. 19.30 Kristi Himmelfart
Bredstrup Kirke. Aftengudstjeneste.
Søndag d. 29. kl. 10.30 6. s. e. påske
Pjedsted Kirke.

•
•
•
•

Søndag d. 5. kl. 10.30 Pinsedag
Pjedsted Kirke.
Mandag d. 6. kl. 10.30 2. Pinsedag
Fælles gudstjeneste på kastellet i Fredericia.
Søndag d. 12. kl. 10.30 Trinitatis søndag
Bredstrup Kirke. Global søndag.
Søndag d. 19. kl. 9.00 1. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 26. kl. 9.00 2. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 3. kl. 19.30 3. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke. Aftengudstjeneste.
Søndag d. 10. kl. 10.30 4. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 17. kl. 19.30 5. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke.
Søndag d. 24. kl. 10.30 6. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 31. kl. 9.00 7. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke. Lise Rind.

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

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

Kirketjener: Stilling er vakant.
Kirkesanger: Lisbet Kring Pagh
Tlf.: 6175 6253
Mail: lisbetpagh@gmail.com
Organist: Stilling er vakant.
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

