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En akvarelmalerske
malet af Michael Ancher
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Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
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Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
N.F.S. Grundtvig 1817

Himlens fugle og markens liljer
Starten på kalenderåret er som regel
præget af en vis kærlig hovedrysten i
præstegården. Ikke fra min side, tværti‐
mod, for jeg har alt for travlt med at fare
rundt fra vindue til vindue for at obser‐
vere, hvilken fugl der nu har besøgt en
af havens tre foderstationer – blåmejse,
musvit, solsort, skov- og gråspurv, na‐
turligvis, men også stillits, rødhals og
dompap lægger ofte vejen forbi. Højde‐
punktet er dog, når flagspætten i sin
sorte, hvide og røde fjerdragt sætter sig i
en fuglekugle lige ud for vores stuevin‐
due. Så må bogen hvile i skødet, og øj‐
nene hvile på spætten, så længe den er
på visit.
Med tiden kommer foråret dog i gang
og fuglene finder – heldigvis – også
føden andre steder, men det betyder
ikke, at skaberværket holder op med at
imponere. Snart begynder vintergæk‐
kerne at hænge med deres små karakte‐
ristiske hvide hoveder, erantis følger
hurtigt efter med gule blomster, der
nærmest synes for store til dens lille
bladkrans, og før jeg ved af det vandrer
jeg flere gange dagligt rundt i haven og
bliver gang på gang overrasket over,
hvor mange steder jeg i efteråret har
haft fantasi til at sætte løg af krokus, iris,
påskeliljer, tulipaner og meget andet
godt. Alt dette rapporteres flittigt til hu‐
struen, der som skrevet ryster kærligt
på hovedet, mens hun sidder og hækler
over den store mave. For også i præste‐
gården bryder livet snart frem.
”Se himlens fugle,” sagde Kristus, ”de sår
ikke og høster ikke og samler ikke i

lade, og jeres himmelske fader giver
dem føden.” (Matt 6,26) Og lidt efter i
vers 28: ”Læg mærke til, hvordan mar‐
kens liljer gror; de arbejder ikke og
spinder ikke. Men jeg siger jer: End
ikke Salomo i al sin pragt var klædt som
en af dem.” Himlens fugle og markens
liljer er min redning hver eneste vinter
og forår, og det er ikke anderledes i det‐
te forår, hvor vi kan markere, at vi nu
har levet med COVID-19 i et helt år. Vi
har alle hver især på både forskellige og
ens måder kæmpet med den store ned‐
lukning og med sorgen over alt det, vi
har mistet. Det må vi bære med os, i
fællesskab så vidt vi kan, og lykkeligvis
også med Gud Faders stærke hænder.
Men vi må også prøve at huske på Jesu
ord om at lægge bekymringerne fra os,
når vi magter det, og lytte til fuglen, der
selv mens den kæmpede med vinter og
kulde, alligevel gav sig tid til at synge en
sang om forår. Og også huske at se
blomsten, der trods et tykt lag sne alli‐
gevel arbejdede sig håbefuldt frem der‐
nede under jorden, velvidende at den
uanset modgang nok skulle få det him‐
melske lys at se på et tidspunkt. Og hvis
de, som er så små og udsatte, tør være
håbefulde, bør vi så ikke også være det?
Så lad os i denne tid, hvor ingen allige‐
vel kan komme til frisøren, lade fuglene
bygge reder i vores pjuskede vinterhår,
og holde blikket fast på de gule påske‐
blomster, der forkynder, at Herren er
opstanden, og at mørket aldrig skal sejre
over lyset.
Michael H. Munch
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Konfirmation
Igen i år har vi desværre valgt at rykke
konfirmationerne. Da vi i menighedsrå‐
det tilbage i begyndelsen af februar
skulle forsøge at vurdere, hvordan vi
bedst skabte en god oplevelse (og en

god ventetid) for årets konfirmander,
måtte vi sande, at det gav bedst mening
igen i år at flytte datoerne for konfirma‐
tion. I år bliver der altså konfirmation i
Pjedsted Kirke lørdag d. 14. august og i
Bredstrup Kirke søndag d.
15. august. Vi håber, det er
sidste år, det bliver nødven‐
digt, men vi glæder os også,
for vi husker, hvor skønt det
var sidst.
Juleaften sidste år skulle have
været i Bredstrup-Pjedsted
Hallen. Hele den situation
om kirken og samfundet og
julen er historie nu, som vi
kan prøve at lære af, men
ikke behøver dvæle ved.
Men I skal i hvert fald ikke
snydes for konfirmandernes
flotte altertavle, som de hav‐
de lavet til julegudstjenesten.

Englen Gabriel besøger Maria
af Nanna, Ingrid og Kristian

Maria og Josef på vej til Betlehem
af Nanna, Nanna og Jeppe

De tre vise mænd
af Silas, Sarah og Magnus

Hyrderne på marken uden for Betlehem
af Maija, Philip og August

I korsets tegn
af Frederik, Maria, Lea og Ayla

Jesus i stalden
af Alexander, Lærke, Niels og Karoline

Altertavlen blev snedkereret sammen af Günther Jakobsen
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Påskepose til børnefamilier
I år kan vi ikke holde den familiegudstjeneste i påsken, som vi plejer,
men derfor kan vi godt være sammen
om påsken, bare hver for sig.
Hvis du har lyst til at fejre påsken
sammen med kirkerne, så kan du be‐
stille og afhente en påskepose og fejre
påsken hjemme i familien.
Lørdag d. 27. marts kl. 13-15 kan du

køre forbi Bredstrup Kirke og hente
din påskepose, så er I klar til at fejre
påsken med kirkerne.
Du skal bestille familiens posen
senest onsdag d. 24. marts til sogne‐
præsten på micmu@km.dk eller via
vores Facebookside. Når I tilmelder,
må I meget gerne skrive, hvor mange
børn posens indhold skal dække.

Både til kyndelmisse og fastelavn delte vi også poser ud til sognenes
børn, og til sidstnævnte kunne der kvitteres med en tegning.
Her er Selma klædt ud som mariehøne og Kaj klædt ud som edderkop.

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.
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Arrangementer for forår og sommer 2021
Bemærk: Ligesom sidste kirkeblad
gælder det forbehold, at vi ikke kan
garantere, at alt hvad vi har planlagt
også kan gennemføres. Husk derfor
at holde øje med hjemmesiden, og
hvis du er i tvivl om, hvorvidt eller
hvordan et arrangement afvikles, er
du velkommen til at kontakte kirke‐

April
Torsdag d. 1. april kl. 19.30
Skærtorsdag i Pjedsted Kirke. Skærtorsdagsgudstjenesten er traditionen tro
en aftengudstjeneste. Hvis gudstjene‐
sterne stadig er reduceret til en halv
time, vil denne gudstjeneste være en af
de få gudstjenester, hvor der er mulig‐
hed for nadvergang. Der vil stadig være
en kortere prædiken.
Derudover har vi inviteret to ekstra mu‐
sikere til at sætte den rette stemning. De
kommer også dagen efter på langfredag.

tjeneren eller sognepræsten. Kontakt‐
information kan findes på bagsiden.
Generelt er vi stærkt begrænsede af,
at kun gudstjenester i skrivende
stund må gennemføres, hvorfor det
er sparsomt med planlagte arrange‐
menter.

fører sange fra et alsidigt repertoire. De
danske salmer og sange har en speciel
plads hos hende og fortolkes med nær‐
vær og ukompliceret musikalitet.

Fredag d. 2. april kl. 10.30
Langfredag i Bredstrup Kirke. Lang‐
fredag er kirkeårets eneste dag uden
fejring af opstandelsen, for her mindes
vi Jesu korsdød, der gik forud for lysets
sejr over mørket. Med til at sætte stem‐
ningen har vi to ekstra musikere. San‐
ger, sangskriver og harpenist Helene
Tungelund, har bagrund i den rytmiske
musik samt folkemusikken, og frem‐
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Kinnon Church er amerikansk kontra‐
bassist bosat i Danmark. Han har rød‐
der i jazzen men med en blomstrende
karriere indenfor den klassiske musik.
Søndag d. 4. april kl. 9.00 i Bredstrup
Kirke og kl. 10.30 i Pjedsted Kirke
Påskedag har vi to gudstjenester pga. de
gældende restriktioner. Hvis restriktio‐
nerne løftes vil der være nadvergang ved
gudstjenesten kl. 10.30. Ved begge gudstjenester kommer Freja Kjerkegaard
Andersen fra Pjedsted og giver påske‐
fejringen et ekstra løft med sin tvær‐
fløjte.
Tirsdag d. 13. april kl. 18.15-18.45
Taizéandagt i Hannerup Kirke er en
stille aftenstund med fokus på bøn,
sang, stilhed og lystænding. Med Han‐
nerup Kirkes altervæg af glas og til ly‐
den af Helene Tungelunds harpe finder
vi ro fra en travl hverdag, og med
Taizétraditionens simple men meditati‐
ve sange tømmer vi sindet, så vi kan
modtage fra Gud.
Fredag d. 30. april kl. 10.30
Bededag gudstjeneste i Pjedsted kirke.
Da konfirmationerne i år er udsat til au‐
gust er Bededag en regulær gudstjene‐
ste, men hvor vi vil lægge ekstra vægt på
bønnen til Gud.

Maj
Søndag d. 2. maj kl. 12.00 (efter gud‐
stjenesten)

Fællesskab for enlige er et tiltag for en‐
ker og enkemænd samt personer, der
bor alene i Bredstrup og Pjedsted sogne.
Vi mødes søndag efter højmessen i præ‐
stegården, hvor vi spiser frokost og hyg‐
ger os. Dernæst vil der under kaffen
være et kort oplæg og mulighed for at
tale om livet. Vi slutter med en sang
(hvis vi må). Håbet 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. Der betales
50 kroner kontant per person for
maden.
Tirsdag d. 18. 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
god måde at lære andre børnefamilier at
kende på, allerede inden skolegang.
Hvis vejret er godt, så regner vi med at
grille!
Onsdag d. 19. maj kl. 17.30-18.00
Taizéandagt i Bredstrup konfir‐
mandstue er en stille aftenstund med
fokus på bøn, sang, stilhed og lystæn‐
ding. Med udsigt over engen og til lyden
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af Helene Tungelunds harpe finder vi ro
fra en travl hverdag, og med Taizétradi‐
tionens simple men meditative sange
tømmer vi sindet, så vi kan modtage fra
Gud.

til en hyggelig eftermiddag og aften i
Bredstrup kirke, hvor vi først synger i
kirken med Valeria ved klaveret, og
dernæst går vi over og griller ved
konfirmandstuen. I tilfælde af dårligt
vejr sidder vi indenfor. I tilfælde af
forsatte restriktioner vil vi melde mere
ud, men sidste år lykkedes det os at
gennemføre. Alle er velkomne! Prisen
for spisning er 60 kroner inkl.
drikkevarer for voksne. Børn er gratis.
Søndag d. 4. juli kl. 12.00 (efter gud‐
stjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup kon‐
firmandstue efter gudstjenesten. Til‐
melding til sognepræsten foretrækkes af
hensyn til maden men er ikke et krav.
Der betales 50 kroner kontant per per‐
son for maden.

Juni
Søndag d. 6. juni kl. 12.00 (efter gud‐
stjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup kon‐
firmandstue efter gudstjenesten. Til‐
melding til sognepræsten foretrækkes af
hensyn til maden men er ikke et krav.
Der betales 50 kroner kontant per per‐
son for maden.

Er du utryg ved at gå i kirke? Så
længe gudstjenesterne er under‐
lagt restriktioner kan du finde
en optagelse af gudstjenester på
søn- og helligdage på vores
hjemmeside. Se på forsiden un‐
der aktuelt på

Juli
Torsdag d. 1. juli kl. 17.00
Kirke og grill i Bredstrup Kirke. Kom

bredstruppjedstedkirker.dk

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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Illustration: Christina E. Ebbesen

Fælles gudstjeneste Anden pinsedag
Kastellet, Fredericia, mandag d. 24.
maj kl. 10.30
Vi håber på og regner med, at det er
muligt at holde udendørs gudstjeneste
Anden pinsedag. Derfor indbyder vi til
fælles pinsegudstjeneste under åben
himmel for alle sognene i Fredericia
Provsti og for Den reformerte Kirke og
Den katolske Kirke. I år er temaet ”På
vej…”
Forud for gudstjenesten vil der blive
mulighed for at vandre sammen med

andre ”på vej…” gennem byen til Kastel‐
let. Nærmere oplysning om dette vil bli‐
ve offentliggjort senere, bl.a. i
Elbobladet og på provstiets hjemmeside:
www.fredericia-provsti.dk Man kan na‐
turligvis også bare møde op på Kastel‐
let. Nogle klapstole er sat frem, men
medbring gerne selv noget at sidde på,
hvis du har mulighed for det.
Musikken leveres af Fredericia Postor‐
kester og korsangere fra provstiet.
Ved vedvarende dårligt vejr aflyses gud‐
stjenesten.
Fredericia provstis pinseudvalg

Konfirmationer
2022
Pjedsted Kirke den 13 maj
2023
Pjedsted Kirke den 5. maj
2024
Pjedsted Kirke den 26. april

Bredstrup Kirke den 15. maj
Bredstrup Kirke den 7. maj
Bredstrup Kirke den 28. april
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Nyt fra Menighedsrådet
Foråret er på vej; solen og varmen er
ved at få magten; der er små knopper på
træerne; blomsterløgene bryder gennem
jorden; fuglene kvidrer på livet løs. Lad
os håbe, at dette er symbolet på lys og
håb for en bedre tid forude. Vi trænger
så meget til at få vores hverdagsliv nor‐
maliseret, så vi kan mødes på kryds og
tværs i små og store fællesskaber. Vi
glæder os til at kunne holde fester igen,
og vi glæder os til at kunne mødes i Kir‐
ker og Præstegård uden restriktioner.
Vores samfund nationalt og globalt kan
heller ikke holde til at være lukket ned i
al evighed. – Nu har vi i et helt år gjort
alt for at redde liv ---nu er tiden kom‐
met til at redde livet.

tillidsbaseret struktur, så alle får mulig‐
hed for at arbejde med det, man bræn‐
der for. Dette skulle gerne blive til gavn
for vores sogne, og da åbenhed er et vig‐
tigt nøglebegreb, vil henvendelser og
ideer fra jer alle i Bredstrup og Pjedsted
blive taget imod med kyshånd. I kan føl‐
ge med i arbejdet via dagsordener og re‐
ferater på vores hjemmeside.

Jeg vil også benytte lejligheden til at
byde det nye menighedsråd velkommen
til arbejdet. Menighedsrådet, som består
af både nye og erfarne folk, vil på skift få
ordet på denne plads fremover. Vi er al‐
lerede godt i gang og forsøger at gen‐
nemføre alt, hvad der er muligt ved
hjælp af vores gode præst og vores øvri‐
ge personale, som hele tiden må bruge
ekstra ressourcer for at realisere det, vi
må. Jeg har påtaget mig rollen som for‐
mand her i det første år, og det er min
intention at virke for en meget flad og

”Så syng da Danmark, lad hjertet tale.”
Den nye Højskolesangbog så dagens lys
i november 2020. Dette havde vi taget
højde for sidste år, så den var på budget‐
tet i år. Der er indkøbt 60 stk., og det er
vores forventning, at den vil blive brugt
rigtig meget til forskellige arrangemen‐
ter i Præstegården. Dog er det vores
holdning, at en sangbog ikke kan blive
brugt for meget, så hvis nogle af jer
kunne tænke sig at låne en stak til en
begivenhed, skal I bare sige til. Den er
meget genkendelig med guldtryk på.
Sluttelig skal lyde en stor tak til ansatte,
frivillige og afløsere.
Tak til alle, der bidrager til det gode kir‐
keliv her i sognene.

Datoer til kalenderen
•
•
•

Søndag d. 22. august – Sogneudflugt
Søndag d. 26. september – Høstgudstjeneste i
Bredstrup Kirke v. provst Børge Munk Povlsen
Næste kirkeblad udkommer ultimo juli.
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Else Marie Vind.

Alle mine kilder
”Alle mine kilder skal være hos dig” hedder det i salme 441 i Den Danske Salmebog
om det, at vores tro finder sin kilde i Gudsordet.
Gudstjenesterne i kirken er sådan en vigtig kilde til fordybelse i evangeliet, men
både under en pandemi og i en mere almindelig hverdag, er det dejligt med flere
kilder at nære sig ved.
Ved du, at Folkekirken stiller flere spændende muligheder til rådighed for dig?
Her er 3 forskellige digitale kilder, som er værd at stifte bekendtskab med via Fol‐
kekirkens hjemmesiden:
Salmer med ungekor
1. mulighed er en rigtig humørløfter, hvor du kan søge blandt 200 salmer fra Den
Danske Salmebog og høre dem sunget af nogle dygtige ungekor. Salmens tekst vises
samtidigt på siden, så det er alletiders ”syng med” mulighed.

www.folkekirken.dk/om-troen/salmer
Næstekaffe - podcast

"Samtaler om kærligheden, om håbet,
angsten og lykken, om sorgen og døden,
men mest af alt om livet. Når vi deler li‐
vet med hinanden, bliver det tunge lette‐
re, glæden større og kaffen lidt bedre. Lyt
med, når præsten byder en, du kender,
på en kop helt almindelig filterkaffe og
en samtale uden filter."

Den 2. mulighed er en podcast (en
lydudgivelse) med en samling af samta‐
ler mellem kendte person, som Anders
Agger og Hella Joof med forskellige
præster om ét af livets store emner;

www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast/naestekaffe
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Dagens ord
Den 3. mulighed er en daglig vitaminpille i form af en ca. 1 ½ minut videoklip med
skarpe, relevante og underfundige betragtninger til hverdagen, der kan ligge ved
hånden på din mobiltelefon.
"Dagens ord” er en app, der retter sig mod det
moderne menneske, som gerne vil have den
kristne dimension med i hverdagen på en let
tilgængelig måde."
www.folkekirken.dk/aktuelt/dagens-ord
God fornøjelse
Vi lægger alle linkene på kirkens hjemmeside, så du
altid kan finde dem.
Michael Beltrão Sørensen

Året der gik
Tallene dækker over sognenes beboere og inkluderer altså f.eks. ikke begravelser og
bisættelser i sognenes kirker, hvis medlemmet ikke boede i sognene.
Året der gik i Bredstrup sogn:
1.678 indbyggere, hvoraf 1.399 er med‐
lem af folkekirken (83,4%)
• Fem dåb
• Tre konfirmationer
• Én vielse
• Tre begravelser eller bisættelser

Året der gik i Pjedsted sogn:
847 indbyggere, hvoraf 719 er medlem
af folkekirken (84,9%)
• Tolv dåb
• Elleve konfirmationer
• To vielser
• Seks begravelser eller bisættelser
Kilde: Danmarks Statistik
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Praktikant fra folkeskolen
I uge 45 var jeg i praktik som præst hos
Michael. Jeg var heldig at ramme en uge
med både konfirmandundervisning,
menighedsrådsmøde og foredrag, så der
var nok at lave.
I kirken er mandag
fridag, så tirsdag
morgen mødtes vi i
kirken, hvor Micha‐
el fortalte om gud‐
stjenester, ritualer
og kirkerummet.
Derefter planlagde
vi søndagens prædi‐
ken. Jeg var slet
ikke klar over at
gudstjenesterne var
så fastlagte, men
troede at præsten
valgte fra uge til
uge, hvilke tekster
der skal læses, og hvad gudstjenesten
skal handle om. Det er både en fordel og
en ulempe: Det giver mindre frihed,
men man skal ikke planlægge en helt ny
gudstjeneste hver uge.
Tirsdag aften hørte jeg Michaels spæn‐
dende og lærerige foredrag om Den
Hellige, Almindelige Kirke, hvor han ud
fra egne erfaringer fortalte om forskelli‐
ge grene af kristendommen, og hvordan
vi accepterer hinanden.
Onsdag mødte jeg kl. 7, hvor vi gjorde
klar til konfirmandundervisning: fx fin‐
de håndsprit og bibler frem. Kl. 8 kom
20 konfirmander (incl. min lillebror), så

det var lidt kaotisk, men jeg morede mig
meget med at gå rundt mellem dem og
se klog ud, mens de slog op i bibelen for
at oversætte kodeord, Michael havde gi‐
vet dem.
Efterfølgende tog vi
ind på sundhedshu‐
set hvor Michael,
som den første
præst i Danmark, er
ansat i et par timer
om ugen. Der kan
folk komme og få
en samtale. Jeg fik
også en rund‐
visning til de for‐
skellige lokaler i
sundhedshuset.
Torsdag var jeg med
på hjemmebesøg og
sad og drak kaffe
mens jeg sugede alle de spændende hi‐
storier til mig. Jeg må ikke sige så meget
om selve besøget, pga. tavshedspligt,
men det er en vigtig del af en præsts job
at kunne tage ud til folk og snakke med
dem. Besøget havde ikke noget bestemt
emne, vi havde bare samtaler om vidt og
bredt og nogle lidt andre emner end
normalt, fordi det var med en præst.
Derefter tog vi tilbage til sognegården
og jeg fandt salmer til søndagen. Jeg
hyggede mig med det puslespil, det er at
få salmerne til at hænge sammen.
Fredag var skrive- og tænkedag, så den
brugte vi hver for sig.
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Om søndagen medvirkede jeg til gud‐
stjenesten, hvor jeg sagde ind- og ud‐
gangsbøn, fyldte vand i døbefonten og
delte oblater ud under nadveren. Jeg
havde også skrevet kirkebønnen.
Det har været en spændende uge. Det er

gået op for mig hvor mange forskellige
ting, man skal kunne som præst. Det er
et spændende erhverv, og man kommer
vidt omkring og får mange spændende
samtaler. Tak til Michael for at have mig
i praktik.
Johanne Sletting Hvilborg

Konstituering af menighedsrådet
Menighedsrådet har d. 19. november 2020 konstitueret sig på følgende måde:
Formand:
Else Marie Vind
Næstformand:
Michael Beltrão Sørensen
Kasserer:
Carsten Buch Nielsen
Kontaktperson:
Thyra Kjærsgaard
Kirkeværge, Bredstrup:
Peter Pagh (eksternt valgt)
Kirkeværge, Pjedsted:
Ole Lundhede (eksternt valgt)
Sekretær:
Michael Hvistendahl Munch (sognepræst)
Personalerepræsentant:
Dorthe Stougaard Henningsen (kirketjener)
Bygningssagkyndig:
Erik Bundgaard Lassen (ekstern valgt)

Præstegårdsudvalg:
Else Friis Jensen (formand)
Stefan Nüchel
Carsten Buch Nielsen
Aktivitetsudvalg:
Henrik Væver (formand)
Lisbeth Kjær Poulsen
Michael Beltrão Sørensen
Stefan Nüchel
Valgbestyrelsen:
Henrik Væver (formand)
Else Friis Jensen
Stefan Nüchel
Repræsentant i bestyrelsen for Fredericia
Kirkegårde:
Peter Pagh (i kraft af valg som kirkeværge)
Repræsentant i bestyrelsen for Kirkernes Hus:
Lisbeth Kjær Poulsen

Menighedsrådets møder
Alle møder er offentlige – hvis der ikke står andet – og holdes i konfirmandstuen
• Onsdag d. 14. april kl. 17.00
• Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00
• Tirsdag d. 15. juni kl. 17.00
• Tirsdag d. 10. august kl. 19.00
• Onsdag d. 1. september kl. 17.00
• Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00
• Torsdag d. 11. november kl. 17.00,
inklusive konstitueringsmøde
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Til dig der ønsker dåb og bryllup
Karen Blixen blev eftersigende engang
spurgt, hvordan personerne i hendes
fortællinger kunne holde ud at gå så
meget svært igennem. Hun svarede, at
det kunne de, fordi de vidste, at de var i
en stor fortællers hånd. I kirken har vi
også i to tusind år – og især i det seneste
år – fundet ro, trøst og taknemmelighed
i at vide, at vi også er i den store fortæl‐
lers hånd, og at Guds fortælling med os
aldrig slutter helt.

Dåb
I Bredstrup og Pjedsted Sogne foretræk‐
ker vi at have dåb om søndagen. Det er
både, fordi vi er en lille kirke med et lille
personale, men også fordi en gammel
grundtvigsk pointe er, at dåben hører til
i søndagens højmesse, hvor menigheden
kan være med til at tage imod det lille
barn. Det er fantastisk at mærke en hel
menighed, der beder med på Fadervor
for det lille barn, og høre hvordan sal‐
merne bølger fra dem, der har sunget
dem i et helt menneskeliv.
Men der er også andre muligheder. I

I kirken fejrer vi gerne den fortælling,
som vi har sammen med Gud. Det over‐
skrider vores sprog og fatteevne, når et
barn kommer til verden, når en ung bli‐
ver konfirmeret, når en voksen bliver
døbt, når to hjerter knytter bånd og
også når vi må tage afsked med hinan‐
den igen. Derfor samles vi i kirken, hvor
de store ord kan bære. Her tør vi både
sige ”tak” og ”hjælp”, når livet bliver for
stort, og her mødes vi altid med et
”Frygt ikke” og Guds velsignelse.

skrivende stund er gudstjenesterne
f.eks. begrænset både i længde og antal
siddepladser, og derfor tilbyder vi også
dåb uden for højmessen, f.eks. på en
lørdag eller en hverdagsaften. Jeg har
flere gange i det forgangne år haft hyg‐
gelige og intime dåb, hvor vi f.eks. kun
er forældre, faddere og eventuelt perso‐
nale – og så selvfølgelig personen, der
skal døbes. Når man står i et så smukt
og enkelt øjeblik, opdager man, at det
ikke gør så meget, om dåbskjolen blev
for lille, eller festen må vente til senere.
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Hvis man er utryg ved at gå ud pga. hel‐
bred, så er der også råd for det. Engang
var det typisk at blive hjemmedøbt, altså
at præsten kom hjem til folk og døbte
barnet. I dag foretrækker vi at gøre det i
kirken, men præsten kan ved sygdom,
skrøbelighed eller lignende stadig gen‐
nemføre dåben hjemme hos jer. Hvis I
pga. COVID-19 er utrygge ved at få
barnet døbt i kirken, så tag kontakt til
præsten. Og vil I så alligevel gerne op og

Bryllup
Som præst hører jeg indimellem, at der
skelnes mellem et stort og dyrt bryllup
(og så menes der et kirkebryllup) eller
et lille bryllup (og så menes der et bryl‐
lup på rådhuset). Så simpelt kan det
selvfølgelig ikke deles op. Jeg har haft
skønne, intime bryllupper i kirken, bare
med brudepar og den nærmeste familie,
men jeg har selvfølgelig også haft vidun‐
derlige, bevægende bryllupper med det
helt store udtræk. Det fantastiske ved

fejres i kirken senere? Så har folkekirken
faktisk også et ritual for Fremstilling af
hjemmedøbte børn, der følger dåbsritu‐
alet men uden selve dåben.
Inden dåben har vi en samtale. Nogle
dåbsforældre frygter at præsten spørger:
”Hvorfor vil I så have jeres barn døbt?”
Men bare rolig – det er jo ikke jeres
men præstens opgave at svare på, hvor‐
for dåben er en af de største gaver, I kan
give jeres barn.

kirkerummet og kirkeritualet er, at det
kan rumme begge dele, for i kirken
kommer det ikke an på, hvad der kan
købes for penge.
Hvis I ønsker at tale om bryllup, vok‐
sen- eller barnedåb, så er I altid velkom‐
ne til at ringe eller skrive til jeres lokale
sognepræst. Kontaktinfo bagerst på kir‐
kebladet.
Michael Hvistendahl Munch
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Gudstjenester
•

Marts
•
•

Søndag d. 28. kl. 9.00 Palmesøndag
Pjedsted Kirke.
Søndag d. 28. kl. 10.30 Palmesøndag
Bredstrup Kirke.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

April
•

•

Torsdag d. 1. kl. 19.30 Skærtorsdag
Pjedsted Kirke. Aftengudstjeneste m. nadver.
Fredag d. 2. kl. 10.30 Langfredag
Bredstrup Kirke
Søndag d. 4. kl. 9.00 Påskedag
Bredstrup Kirke
Søndag d. 4. kl. 10.30 Påskedag
Pjedsted Kirke
Mandag d. 5. kl. 10.30 2. påskedag
Bredstrup Kirke
Søndag d. 11. kl. 9.00 1. s. e. påske
Bredstrup Kirke. Lise Rind
Søndag d. 18. kl. 10.30 2. s. e. påske
Pjedsted Kirke
Søndag d. 25. kl. 10.30 3. s. e. påske
Bredstrup Kirke m. nadver
Fredag d. 30. kl. 10.30 Store Bededag
Pjedsted Kirke

Maj

•

Torsdag d. 13. kl. 10.30 Kristi Himmelfart
Bredstrup Kirke
Søndag d. 16. kl. 10.30 6. s. e. påske.
Pjedsted Kirke
Søndag d. 23. kl. 10.30 Pinsedag
Bredstrup Kirke
Mandag d. 24. kl. 10.30 2. Pinsedag
fællesgudstjeneste på Kastellet i Fredericia
Søndag d. 30. kl. 9.00 Trinitatis
Pjedsted Kirke. Lise Rind

Juni
•
•
•
•

Juli
•
•

Søndag d. 6. kl. 10.30 1. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke m. nadver
Søndag d. 13. kl. 10.30 2. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke
Søndag d. 20. kl. 9.00 3. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke. Lise Rind
Søndag d. 27. kl. 10.30 4. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke

Søndag d. 4. kl. 10.30 5. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke
Søndag d. 11. kl. 10.30 6. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke m. nadver
Søndag d. 18. kl. 19.30 7. s. e. trinitatis
Bredstrup Kirke aftengudstjeneste
Søndag d. 25. kl. 10.30 8. s. e. trinitatis
Pjedsted Kirke

•
Søndag d. 2. kl. 10.30 4. s. e. påske
Bredstrup Kirke
•
•
Søndag d. 9. kl. 10.30 5. s. e. påske
Pjedsted Kirke m. nadver
Så længe gudstjenesterne kun må vare en halv time, vil der kun være mulighed for nadvergang på de søndage,
hvor det er markeret her på siden. Når gudstjenesterne igen må have fuld længde, kan der ses bort fra dette.
Hvor intet navn er nævnt har sognepræsten gudstjenesten.
•

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: Valeria Bahamiakava:
Tlf.: 5062 7635
Mail: lera79.792779@mail.ru

Menighedsrådsformand: Else Marie Vind
Tlf.: 2562 3903
Mail til menighedsrådet: 7914@sogn.dk
Kirketjener: Dorthe Stougaard Henningsen
Tlf.: 5115 0378
Mail: dorthesh@outlook.dk

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

