KIRKEBL AD
BREDSTRUP - PJEDSTED

August - September - Oktober - November 2022

Stjernenatten – malet af Vincent van Gogh

Ikke i dag, Satan!
Jeg kører med cykelhjelm – det bør der
ikke være noget chokerende i at læse.
Ikke bare lever jeg af mit hoved og vil
derfor mægtigt gerne passe på det, men
jeg har også i præsteløftet skrevet under
på, at jeg skal foregå menigheden med
et godt eksempel. Så når jeg bevæger
mig rundt i sognet på jernhesten, hvor
især mange børn kender mig, så er det
med hjelmen solidt plantet på hovedet.
Nogle af de ældre beboere har dog med
mild forfærdelse set, at min hjelm også
bærer et budskab: på hjelmens forkant
sidder et klistermærke med ordene:
”Not today, Satan!” eller på dansk ”Ikke
i dag, Satan!” Og jeg forstår godt, hvis
det virker lidt voldsomt.
Hjelmen, jeg bruger, har en fortid fra
dengang, jeg stod på longboard, som er
en type langt skateboard (ja, nok ser je‐
res præst ung ud, men han har været
endnu yngre engang!). Dengang var jeg
den eneste i min vennegruppe, der insi‐
sterede på at køre med hjelm, skønt det
var mindst lige så risikabelt som at sætte
sig op på en cykel. Det krævede derfor
vedholdenhed at være den eneste, der
stadig insisterede på at bære hjelm, når
nu alle de andre ikke gjorde det.
Og derfor satte jeg førnævnte klister‐
mærke på hjelmen – ikke som en be‐
sked til min omgangskreds, men som en
besked til mig selv. For når jeg forlod
hjemmet, så skete det ofte, at forfænge‐

lighedens grimme ansigt viste sig og
prøvede at få mig til at lade hjelmen bli‐
ve derhjemme. Så klistermærket kom på
for at minde mig om ikke at lade det
mørke, der også bor i mig, få magten i
mit liv. ”Ikke i dag, Satan! Heller ikke i
dag skal du få mig til at lade hjelmen
blive hjemme, så jeg kan slå mig og
komme til skade!”
I trosbekendelsen forsager vi Djævelen.
Ikke sådan en djævel med trefork og
horn i panden men som personificerin‐
gen af ”det mørke, som kommer fra os”,
som vi synger det i den skønne aftensal‐
me: Du, som har tændt millioner af
stjerner. Det gør vi i erkendelsen af, at
selvom vi ikke altid vil kendes ved det,
så ved vi desværre af bitter erfaring, at
der er en lille djævel gemt i os alle. At vi
ikke altid elsker vores næste, som vi
burde, ja selv familie og venner kan det
indimellem knibe med.
Det sker ikke af manglende vilje eller af
manglende indsigt, men oftest af
uagtsomhed. Fordi vi i korte øjeblikke
glemmer, hvem vi gerne vil være, og så
kommer vi pludselig til at give en finger
i stedet for plads i trafikken.
Det er én af mange grunde til at komme
i kirken om søndagen. Fordi her ser vi
både mørke og død i øjnene. Vi siger
højt, at det ikke er ondskaben, vi vil
med vores liv, og så styrkes vi med Guds
Ord, nadver og velsignelse til at gå ud i
verden og i stedet prøve at sprede glæde.
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Martin Luther sammenfattede det i
formlen: ”på én gang retfærdig og syn‐
der”. At vi som mennesker på én gang
bliver tilgivet alle vores fejltrin og taget
til nåde af Kristus – vi bliver retfærdig‐
gjort – men at ondskaben stadig findes i
os, og at vi derfor har brug for dagligt at
tage kampen op mod den, både for vo‐
res egen og for vores næstes skyld. Det
er vores opgave hver dag at se mørket i
øjnene og sige: ”Heller ikke i dag, Sa‐
tan!”

Det kan også fint illustreres med en god
og ærlig bøn, som en kollega formulere‐
de:
”Kære Gud, indtil nu har jeg i dag hver‐
ken sladret, bagtalt eller været urimelig.
Jeg har ikke været sur, trodsig eller egoi‐
stisk. Men om et par minutter står jeg
op af sengen, og fra da af kommer jeg til
at behøve en hel del hjælp. Amen.”

Michael H. Munch

Velkommen til nyansat kirketjener
Jeg hedder Gitte Funk, og er den nyansat‐
te kirketjener ved Bredstrup og Pjedsted
Kirker. For nogen er jeg sikkert et vel‐
kendt ansigt, idet jeg varetog kirketjener‐
stillingen i perioden 2010-2019. I
mellemtiden har jeg nu rundet de 58 år
og bor fortsat i Høll sammen med min
mand og svigermor. Vores tvillinger, som
er fyldt 25 år, er fløjet fra reden.
Jeg nyder at synge og spille musik i friti‐
den sammen med min gemal (Henrik),
være fysisk aktiv ved at gå lange ture, dyr‐
ke yoga, gymnastik og pilates - herefter
slappe af med en god bog eller køre en
hyggelig biltur ud i det blå med svigermor
ombord.
Jeg ser frem til samarbejdet med persona‐
le, menighedsråd, gartnere samt de frivil‐
lige, og glæder mig til at møde jer, der bor
i Pjedsted og Bredstrup Sogne.
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Konfirmation i Pjedsted Kirke
Den 13. maj 2022 blev følgende
unge konfirmeret i Pjedsted Kirke:
•
•
•
•

Anders Ladegaard Andersen
Asger Brixen
Elias Christian Eriksen
Magnus Louis Saugbjerg
Rasmussen

100 salmer til begge kirker
En af de fantastiske ting ved den danske salmetradition
er, at den er levende. Der produceres og udgives fortsat
salmer i massevis, der på nye måder og på et moderne
sprog udtrykker indholdet af den kristne tro. Menig‐
hedsrådet har i år indkøbt salmebogstillægget 100 sal‐
mer til begge kirker, der indeholder 100 danske salmer
fra slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. år‐
hundrede. De bliver næppe alle sammen klassikere,
men det er 100 gode bud på salmer, der taler ind i vo‐
res tid. Vi er allerede i fuld gang med at bruge dem –
og bare rolig: klassikerne fra Den danske salmebog går
ingen steder. Kom og syng med!
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Konfirmation i Bredstrup Kirke
Den 15. maj 2022 blev følgende unge konfirmeret i Bredstrup Kirke:
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Haldager Weimar Andersen
Benjamin Frank Rehmeier-Madsen
Frederic Sonntag Toft Biinfeldt
Laura Hedegaard Holm
Lærke Juhl Hermansen
Markus Grønlund Jensen
Mikkel Oliver Ravn Nielsen

•
•
•
•
•
•

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

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!
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Arrangementer efterår 2022
August
Søndag d. 21. august kl. 9.00
Sogneudflugt.
Årets udflugt for Ullerup, Bredstrup og
Pjedsted går i år til Christiansfeld, Tøn‐
der og Marsktårnet.
Bussen kører kl. 9.00 fra Bredstrup Kir‐
kes parkeringsplads og videre til Brød‐
remenighedens kirke i Christiansfeld,
hvor vi deltager i gudstjenesten kl.
10.30.
Der er kaffe og rundstykker undervejs i
bussen.
Efter gudstjenesten kører vi til Tønder,
og på Hotel Hostrup nydes middag og
kaffe.
Senere kører vi til Marsktårnet ved
Skærbæk, hvor der er mulighed for at gå
op i tårnet og nyde den smukke udsigt
over den flade marsk.
Vi får en forfriskning ved Marsktårnet,
inden vi kører hjem.
Pris: 200 kr. for voksne alt inkl. Børn
gratis.
Tilmelding til Lene Bang på telefon
2019 6447 senest d. 10. august.
Torsdag d. 25. august
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
god måde at lære andre børnefamilier at
kende på, allerede inden skolegang.
Søndag d. 28. august kl. 10.00
Friluftsgudstjeneste på Ullerup Kirke‐

tomt med efterfølgende udvidet kirke‐
kaffe. Sidste år havde vi så skøn en
friluftsgudstjeneste på Ullerup Kirke‐
tomt, at alle var enige om, at det kaldte
på en gentagelse. I år har Hannerup Kir‐
ke mulighed for at deltage, så det bliver
med fire præster og en skøn fejring for
hele Ullerup, Hannerup, Bredstrup og
Pjedsted.
Ullerup Kirketomt er navnet på stedet,
hvor Ullerup Kirke stod indtil
1655-1656, og hvor de lokale beboere
havde deres vante kirkegang i hundred‐
vis af år.
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Der vil være stole til dem med behov,
men ellers opfordrer vi til at medbringe
tæpper til at sidde på i græsset. Frederi‐
cia Golfklub har været flinke og sagt, at
vi godt må parkere ved deres område på
Ullerup Kirkebakke 21, men der er be‐
grænset med pladser. Vi opfordrer der‐
for til samkørsel og til, at de friske tager
cyklen. Bemærk, at vi starter kl. 10.00!
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstje‐
nesten til Bredstrup Kirke.
Tirsdag d. 30. august kl. 19.30
Sensommerkoncert i Bredstrup Kirke.
Desværre måtte vi i foråret med kort
varsel aflyse vores forårskoncert pga.
omstændigheder, der lå uden for vores
og musikernes magt. Det var både vi og
musikerne kede af, men vi fandt hurtigt
en ny dato her i sensommeren. Siden
foråret har bassist Jens Jefsen modtaget
Ben Webster æresprisen, og Martin Sha‐
ck har fortsat sin tour med Niels Haus‐
gaard, men især har de set frem til at
komme og spille for os.

DUST SHINES er navnet på den danske
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
fællessang. Arrangementet er gratis,
kræver ikke tilmelding og efterfølgende
kan man få øl og vand i våbenhuset.
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.

September
Søndag d. 25. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Pjedsted Kirke. Vi
fejrer, at høsten er i hus og takker Vor‐
herre for alt, hvad vi får givet her i ver‐
den. Kirkens lejlighedskor vil deltage i
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten byder menighedsrå‐
det alle på middag i konfirmandstuen.
Maden ved høstgud‐
stjenesten vil igen i
år være gratis for
både børn og voksne.
Vi håber, det vil gøre
den årlige høstind‐
samling til gavn for
Kirkens Korshær og
Folkekirkens Nød‐
hjælp større. Med‐
bring gerne
kontanter, men Mo‐
bilePay vil også kun‐
ne anvendes.
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Tirsdag d. 27. september kl. 19.30
Fra pakistaner til paki-daner med Rus‐
hy Rashid i samarbejde med foredrags‐
foreningen.

rag hvor Rushy Rashid tager fat i den
danske akilleshæl, Jante, og sætter den i
perspektiv – over for den danske selv‐
forståelse og indgangsvinkel til integra‐
tionen.
Foredraget er et
samarbejde mel‐
lem PjedstedBredstrup Fored‐
ragsforening samt
Menighedsrådet.
Det finder sted i
forsamlingshuset.
Prisen er
kr. 100,-.

Foto: Morten Holtum Nielsen

Endnu et arrangement, der er udsat fra
tidligere: med udgangspunkt i sin egen
personlige udvikling - fra en traditionel
pakistansk pige til en moderne karriere‐
kvinde – handler dette foredrag om in‐
tegration og assimilation. Og om
hvordan integrationen tackles i det dan‐
ske samfund, og hvordan det kommer
til at se ud i fremtiden – eller bør se ud.
Er der håb forude, eller ser vi en øget
polarisering og isolering af de forskelli‐
ge grupper? Har Jante en pakistansk
bror, og hvor stor en rolle spiller han i,
at integrationen lykkes for nogle famili‐
er frem for andre?
Et spændende og provokerende fored‐

Oktober
Torsdag d. 6. oktober kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
Kirke. En stille fyraftensstund, hvor der
er plads til ro, lystænding og efter‐
tænksomhed.
Tirsdag d. 25. oktober 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
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vi sammen og sidst får forældrene en
kop kaffe, mens børnene leger. Det er en
god måde at lære andre børnefamilier at
kende på, allerede inden skolegang.

markerer dagen begyndelsen på kirkeå‐
ret og nedtællingen til Herrens komme
julenat.
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 tager under kærlig behandling gen‐
nem musik, sang og fortælling på både
rigsdansk og vestjysk dialekt. Der bliver
rig lejlighed til fællessang.

November
Søndag den 6. november kl. 15.00
Allehelgensgudstjeneste i Bredstrup
Kirke.
Søndag den 6. november kl. 16.30
Allehelgensgudstjeneste i Pjedsted Kir‐
ke.
Søndag d. 27. november kl. 10.30
1. søndag i advent i Bredstrup Kirke.
I år fylder Haderslev Stift 100 år! Det
fejres i hele stiftet den 1. søndag i ad‐
vent, og det vil således også blive mar‐
keret i Bredstrup Kirke. Derudover

Lev dit liv mens du har det. Lev det i
stilhed og storm…

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

Christian og Henning Toft Bro
Adgang: Kun 100 billetter til arrange‐
mentet i Præstegården kr. 100,- pr. per‐
son + kaffe/kage. Mere info om
billetsalget på Facebook og hjemmesi‐
den efter sommerferien.

Datoer til kalenderen:
•

Praktiske oplysninger
29. november Adventsgudstjeneste kl.
19 med Henning Toft Bro i Bredstrup
Kirke
Efterfølgende ”Fortællinger fra
havvendt kyst” i Præstegården med

•

Tirsdag d. 6. december
Julekoncert
Søndag d. 18. december
Ni læsninger

Næste kirkeblad udkommer ultimo
november.

Omtale af arrangementerne kan ses på kirkernes hjemmeside
www.bredstruppjedstedkirker.dk
ligesom du er velkommen til at følge os på Facebook:
Søg på @bredstruppjedstedkirker

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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Velkommen til nyansat organist
Jeg hedder Bartlomiej, og jeg
startede som organist ved
Bredstrup og Pjedsted Kirker
d. 1. maj.
Jeg er uddannet saxofonist og
komponist fra Syddansk Mu‐
sikkonservatorium (kandidat)
og Det Jyske Musikkonservato‐
rium (solist). Jeg er jazzmusi‐
ker og komponist, og jeg elsker
at improvisere og spille med
andre musikere.
Oprindeligt kommer jeg fra
Polen, og nu bor jeg i Gelsted.
Ved siden af min organiststil‐
ling spiller jeg koncerter med
forskellige musikere, samt un‐
derviser i saxofon, klaver,
harmonika og blokfløjte.
Jeg glæder mig rigtig meget til
samarbejdet!

Indsamling af stearinlysstumper
Som led i vores arbejde for bæredygtighed er det nu muligt at
aflevere stearinlysstumper ved Præstegården. Det indsamle‐
de stearin vil blive overleveret til Danmission Lys, der sid‐
ste år producerede 91.000 lys til en salgsværdi af 270.390
kroner. 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.
Indtil videre har vi afleveret hele 10 kg stearin fra sognene!
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Hvad har han nu gjort?
Den 29. juni var der nok en del beboere,
der spærrede øjnene op på vej på ar‐
bejde, da de kom forbi Bredstrup Præs‐
tegård og så, at det hele var afspærret af
politiet, der også var mødt talstærkt op.

Grunden var ikke, at sognepræsten hav‐
de lavet ballade, men at Politiskolen i
Vejle skulle have teknikere til eksamen,
og det havde jeg og menighedsrådet
indvilget i at lægge matrikel til.

Undersøgelsen foregik både i præstegår‐
dens offentlige del, på parkeringsplad‐
sen og på græsarealet bagved
præstegården. Fortællingen var, at en
ansat ved kirken var blevet beluret, og
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det var så endt i et overfald. Der var alt‐
så både udkigssteder på græsarealet,
blodspor i huset og meget andet, der
skulle findes. Der gik derfor heller ikke
længe, før kursisterne tilkaldte to politi‐
hunde, der så også fik en udfordring i
det høje græs.

i et lille landsbysamfund, hvor vi be‐
kymrer os for hinanden. De håber me‐
get, at de må komme igen en anden
gang.

Kursisterne klarede opgaven flot, men
de fandt ikke alle spor, så de fik også lidt
læring med hjem. Underviserne var lyk‐
kelige over at have fået så stort og godt
et område til deres øvelse. De var dog
noget imponerede over trafikken ved
præstegården, men sådan er det jo at bo

Kirke og kirkegård indgik ikke som en
del af øvelsen, og der var fuld adgang til
begge under hele forløbet.
Michael H. Munch
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Nyt fra Menighedsrådet
Første maj fik vi ansat en ny organist.
Bartlomiej Piotr Wawryniuk, som er
uddannet musiker fra Syddansk Musik‐
konservatorium og det Jyske Musikkon‐
servatorium. Vi er meget heldige, da
musikere, som kan spille orgel, ikke
hænger på træerne. Vi har fået en dygtig
og spændende organist, som har stor er‐
faring i at spille koncerter og samar‐
bejde med forskellige musikere. Det kan
måske udløse spændende muligheder i
fremtiden.
Bartlomiej er ansat på deltid. Velkom‐
men!
Vi var ikke lige forberedt på, at vi skulle
søge ny kirketjener, men fra den ene
dag til den anden stod vi uden kirketje‐
ner. Heldigvis kunne vores trofaste og
dygtige vikar Susanne Madsen træde til
og har klaret opgaverne for os. Stor tak
til dig, Susanne.
Første juni fik vi så ny kirketjener. Gitte
Funk, som vi kender, da Gitte har været
ansat tidligere hos os og havde nu lyst til
at vende tilbage.
Det er en stor glæde at have Gitte til‐
bage, da hun er uddannet kirketjener og
har stor erfaring. Gitte er ansat på fuld
tid, da der er mange opgaver, som skal
løses.

Vi vil gerne sige stor tak til personalet,
som i denne periode har fået det hele til
at gå op.
Det er lige som, når man har set et tea‐
terstykke. Man kan ikke se hvad der fo‐
regår bag kulisserne; jeg ved det, da jeg
har været praktisk hjælper bag scenen
ved Fredericia Teater. Det samme kan
siges om det arbejde, personalet skal
have styr på. Bag hver en gudstjeneste
og bag en hver aktivitet kræves der
planlægning og mange opgaver, som
skal udføres før det kan lykkes at få et
godt resultat.
Heldigvis har vi også stor hjælp af de
frivillige, som stiller op hver gang til de
arrangementer, der er planlagt. Stor tak
til dem.
Vi har nu passeret midsommer og man‐
ge var samlet omkring Sankthansbålet.
Der blev holdt båltale og midsommervi‐
sen blev sunget, som vi altid har gjort.
Dagene bliver kortere igen, men først
skal høsten i hus. Det bliver fejret med
en gudstjeneste, hvor vi takker for en
forhåbentlig god høst. Jeg kan fra min
bopæl følge med i de aktiviteter, der fo‐
regår, når høsten skal i hus.
Det får mig til at tænke på, da jeg var
barn, og min far sad på selvbinderen, og
min bror kørte traktoren. Det tog jo fle‐
re dage og var hårdt fysisk arbejde.
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Det er stadig et stort arbejde, men i dag
er det hele jo ordnet på samme dag. Sto‐
re flotte mejetærskere og bagefter kører
kornvognen og samler op, og derefter
presses alt halmen til store baller og kø‐
res hjem. I et snuptag er marken tom og
klar igen. Jeg kan ikke lade være med at
tænke på, hvor imponerende det er.

Fortsat rigtig god
sommer.
Thyra Kjærsgaard,
Personaleansvarlig,
Menighedsrådet.

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

•
•
•
•

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

Fællessang i konfirmandstuen
Fællessang er skønt! Derfor mødes vi på
følgende tirsdage kl. 19.00 og synger
sammen i en time:
• 9. august.
• 6. september.
• 4. oktober.
• 1. november.
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!
- 15 -

Gudstjenester
•

August
•
•
•
•

Søndag d. 7. kl. 9.00. 8. s.e.trinitatis.
Pjedsted Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 14. kl. 9.00. 9. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 21.
Sogneudflugt - ingen gudstjeneste.
Søndag d. 28. kl. 10.00. 11. s.e.trinitatis.
Ullerup Kirketomt. Friluftsgudstjeneste.

•
•
•

Søndag d. 9. kl. 10.30. 17. s.e.trinitatis.
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 16. kl. 9.00. 18. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 23. kl. 10.30. 19. s.e.trinitatis.
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 30. kl. 10.30. 20. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke.

November
•

September
•
•
•
•

Søndag d. 4. kl. 9.00. 12. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 11. kl. 10.30. 13. s.e.trinitatis.
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 18. kl. 9.00. 14. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 25. kl. 10.30. 15. s.e.trinitatis.
Pjedsted Kirke. Høstgudstjeneste.

•
•
•
•

Søndag d. 6. kl. 15.00. Allehelgensdag.
Bredstrup Kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Søndag d. 6. kl. 16.30. Allehelgensdag.
Pjedsted Kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Søndag d. 13. kl. 9.00. 22. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke. Lise Rind.
Søndag d. 20. kl. 10.30. Sidste søndag i
kirkeåret. Pjedsted Kirke.
Søndag d. 27. kl. 10.30. 1. søndag i advent
Bredstrup Kirke. Haderslev Stift 100 år.

Oktober
•

Søndag d. 2. kl. 10.30. 16. s.e.trinitatis.
Bredstrup Kirke.

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)

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

Kirkekontor:
Christiansvej 4, 7000 Fredericia.
Tlf.: 7620 3939
Mail: gih@km.dk, mans@km.dk

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

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

Pjedsted Kirkeværge: Ole Lundhede
Tlf. 5183 6990

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

Bredstrup Kirkeværge: Peter Pagh
Tlf. 7595 4004

Fredericia Kirkegårdskontor:
Tlf.: 7592 1975

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

