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BREDSTRUP - PJEDSTED

KIRKEBLAD

6 Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,

floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

7 Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

N.F.S. Grundtvig 1837

Hagar og Ismael i ødemarken – malet af C. W. Eckersberg
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Dengang Martin Luther i 1525 giftede
sig med Katharina von Bora – én af tolv
bortløbne nonner, som han havde hjul‐
pet i deres flugt fra klosteret ved at skju‐
le dem i sildetønder – vidste han næppe,
hvad det en dag skulle ende med for den
kirkeretning, han uforvarende var i
færd med at skabe. Han var selvfølgelig
udmærket klar over, at han med sit æg‐
teskab én gang for alle opgav de kysk‐
hedsløfter, som han som katolsk munk
og præst også selv havde aflagt, men
han kunne næppe forudse, at det ville
føre til, at danske præster 496 år senere
ville gå på forældreorlov!

Men ak, her er vi. Den 25. april 2021
blev min hustru og jeg velsignet med en
datter. Hun blev født hjemme i
Bredstrup Præstegård, mens forårsso‐
lens sidste stråler lyste ind ad vinduet.
Det betyder, at jeg i forlængelse af min

sommerferie i september går på for-
ældreorlov fra d. 5. oktober 2021 til og
med d. 2. januar 2022.

Det har selvfølgelig været en svær be‐
slutning, men hvis jeg nu pakker al min
stolthed væk, så ved jeg, at jeg sagtens
kan erstattes på prædikestolen, men det
kan jeg ikke i familien. Bredstrup og
Pjedsted Kirker har stået før mig, og de
skal nok også blive stående længe efter
mig, men min hustru og datter har brug
for en nærværende ægtemand og far.

I min sommerferie i september vil em‐
bedet som vanligt blive dækket af sog‐
nepræst Lise Rind, bortset fra
høstgudstjenesten, hvor vi har hentet
provsten ind. I min forældreorlovsperi‐
ode vil embedet blive dækket af pastor
emeritus Bent Andreasen, der tidligere
har været sognepræst i Trinitatis Kirke.
Bent er en dygtig teolog og sognepræst
og et meget imødekommende menne‐
ske. Han tog godt imod mig, dengang
jeg kom til byen og begyndte mit virke
som vikar i Trinitatis, så jeg ved, at vi vil
være i gode hænder. Med Bent for alte‐
ret kan jeg med ro i sindet tage på orlov.
Bent har første højmesse d. 10. oktober.

Det er ikke kun i præstegården, at der er
blevet født børn. Status på året indtil vi‐
dere er, at det vælter ind med dåb og
bryllupper, og selvom vi ekstraordinært
har taget dåbslørdage i brug, mens vi er
under restriktioner, så er fx august alle‐

En ægteskabelig redelighed
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Babysalmesang

Efter et skønt og fyldt babysalmesangs‐
forløb i foråret gentager vi succesen

med et nyt hold i efteråret. Opstart er i
slutningen af august. Babysalmesang er
en ugentlig musikalsk hyggestund med
sang, musik og bevægelse for baby og
en voksen. Aldersgruppen er 0-10 må‐
neder, og det er gratis at deltage, dog
kræves mindst fire tilmeldte for at hol‐
det oprettes. Vi slutter af med kaffe/te
og boller. For tilmelding og information
om opstart, kontakt Kirkesanger Lisbet
Pagh allerede nu – kontaktinfo findes
bag på kirkebladet.

rede fuldt booket. Det er dejligt og livs‐
bekræftende, at vi oven på et langt sejt
træk med restriktioner ser, at menighe‐
den stadig vokser, både med børn født i
år og med de børn, der blev født sidste
år. For selvom kirkebygningerne som
skrevet nok skal blive stående, så er det
gennem os mennesker, at kirken lever.

Heldigvis er Bredstrup og Pjedsted Sog‐
ne et godt sted at stifte familie. Vi har
børnehaver, dagplejere, en skole, idræts‐
forening, spejdere og meget andet, alt

sammen af højeste kvalitet. Også i kir‐
ken kan vi heldigvis være med, og jeg
har glædet mig over at kunne deltage
både til babysalmesang samt børne-
gudstjenesterne Gud og mad, nu ikke
kun som præst, men også som far. Der‐
udover ser jeg også frem til under min
orlov fra mit præsteembede at passe det,
som den danske digter Jens Rosendal så
rammende har kaldt ”sit kirkebænke‐
embede”.

Michael H. Munch

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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Følgende unge skal konfirmeres i
Bredstrup og Pjedsted i det Herrens år
2021:

Konfirmation i Pjedsted Kirke d. 14.
august 2021:
Frederik Bjerregaard
August Emil Poulsen
Maria Engelbreth
Ayla Schmidt Jensen
Philip Neander Hovborg
Nanna Laura Knudsen
Maija Zarina Nüchel
Felix Schmidt
Jeppe Kloster Jørgensen
Lea Marie Jensen
Ronja Suhr Jóhannsdóttir

Konfirmation i Bredstrup Kirke d. 15.
august 2021:
Silas Overmark Løyche
Magnus Emil Nymark Frost
Alexander Wiemann Nygaard
Karoline Mathilde Just Gade
Lærke Lind Engsbye
Niels Sletting Hvilborg
Kristian Papsø Møller
Sarah Riis Røikjær
Ingrid Meiner Gadegaard
Nanna Solberg Hansen

KONFIRMANDTILMELDING
2021/2022
Konfirmandtilmeldingen for årgang
2021/2022 er nu åben. Tilmelding fore‐
går digitalt og med brug af NEM-ID.
Vejledning kan findes på hjemmesiden:
https://www.bredstruppjedstedkirker.dk
/kirken-i-livet/konfirmation.

Tilmeldingsfristen er 18. august, hvor vi
om aftenen holder en kort velkomst-
gudstjeneste. Første undervisningsgang
er d. 25. august kl. 8.00 i Bredstrup Præ‐
stegård.

Fra oktober overtages undervisningen
af Bent til og med december.
Fra januar overtager Michael igen, og
det bliver også Michael, der konfirmerer
konfirmanderne.

Ved spørgsmål er man velkommen til at
tage kontakt til Michael. Kontaktinfor‐
mation findes bagerst på kirkebladet.

Konfirmation

Konfirmationer

2022 Pjedsted Kirke den 13 maj
Bredstrup Kirke den 15. maj

2023 Pjedsted Kirke den 5. maj
Bredstrup Kirke den 7. maj

2024 Pjedsted Kirke den 26. april
Bredstrup Kirke den 28. april
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Arrangementer for sensommer og efterår 2021

August
Lørdag d. 14. august kl. 10.00 og 11.30
Konfirmationer i Pjedsted Kirke.

Søndag d. 15. august kl. 10.00 og 11.30
11. søndag efter trinitatis, gudstjene‐
ster med konfirmation i Bredstrup Kir‐
ke.

Tirsdag d. 17. august kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i konfirmandstu‐
en. Maden koster 20 kroner for voksne;
børn er gratis. Der kan betales med
MobilePay. Gud og mad er navnet på
vores børnegudstjenester, hvor familier
fra hele sognet mødes først til en gud‐
stjeneste 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 børnefamili‐
er at kende på, allerede inden skolegang.

Søndag d. 22. august kl. 8.00
Sogneudflugt for Bredstrup og Pjed‐
sted.
Årets udflugt for Ullerup, Bredstrup og
Pjedsted går i år til Fyn.
Bussen kører kl. 8.00 fra Bredstrup Kir‐
kes parkeringsplads og turen går først til
Odense Domkirke, med kaffe og
rundstykke undervejs. Vi deltager i gud‐
stjenesten kl. 10.00. Efterfølgende mid‐
dag og kaffe nydes på hotel Nyborg

Strand, hvorefter bussen kører videre til
Johannes Larsen museet i Kerteminde
og dagen slutter af i de smukke omgivel‐
ser på Fyns Hoved, hvorefter vi kører
hjem. Forventet hjemkomst kl. 19.00.
Pris: alt inklusive 200 kr for voksne.
Børn gratis.
Tilmelding til Bente Sørensen på telefon
23 32 05 95 eller
sorensenbente1@gmail.com senest
12. august. Max. 50 deltagere.
Husk coronapas.

Torsdag d. 26. august

Foredrag og aftengudstjeneste på
Sommerfestpladsen.
Sommerfestugen i Bredstrup-Pjedsted
genopstår i år i sensommeren. Det by‐
der igen på en aften i samarbejde mel‐
lem Pjedsted-Bredstrup
Foredragsforening og Bredstrup-Pjed‐
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sted Menighedsråd. Vi prøver med
noget, vi har forsøgt før, nemlig et mu‐
sikforedrag og efterfølgende aftengud‐
stjeneste i sommerfestteltet.
Musikforedraget er med musiker Erik
Sommer, der bl.a. har skrevet melodier‐
ne til salmerne Nu går solen sin vej og
Du, som har tændt millioner af stjerner.
Vi slutter aftenen af med en kort aften-
gudstjeneste ved den lokale sognepræst,
Michael.

Erik Sommer fortæller om sit musik‐
foredag: Vi kan synge os igennem dagen,
om året og om hele livet. Vi kan synge om
fællesskab, naturen, historien, kunsten og
om liv og tro. I sangene samles vi om det
alt sammen; derfor kan sang skabe glæ‐
de, men fælles sang skaber fælles glæde,
og ved at høre noget sammen kommer vi
til at høre sammen! Sangene lever fortsat
i os, men de skal bruges, mærkes og for‐
tælles videre, ellers glemmer vi dem.
Højskolesangbogen er historie og poesi og
en samling værdifulde beskrivelser af,
hvad der er væsentligt, og som har værdi
for os som mennesker.
Da Sommerfesten er kommet op med
kort varsel, er det ikke lavet en præcis
tidsplan for arrangementet endnu. Se
nærmere detaljer på kirkernes samt
sommerfestens hjemmeside.

September
Søndag d. 5. september kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på Ullerup Kirke‐
tomtmed udvidet kirkekaffe. Denne

søndag rykker vi højmessen til Ullerup,
hvor vi vil holde gudstjeneste på den
kirketomt, hvor Ullerup Kirke stod ind‐
til 1655-1656, og hvor de lokale beboere
havde deres vante kirkegang i hundred‐
vis af år. Vi håber på en skøn dag, hvor
vi endelig får lejlighed til at markere
fællesskabet mellem Bredstrup-Pjedsted
og Ullerup.
Det vil være Michaels sidste gudstjene‐
ste, inden han går på forældreorlov. I
tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjene‐
sten til Bredstrup Kirke.

Søndag d. 26. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Bredstrup Kirke.
Høstgudstjenesten er ikke for sjov i
gamle landsogne som Bredstrup og
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Pjedsted. Derfor har Michael i sit fravær
hentet det tunge skyts frem, og det bli‐
ver derfor provst Børge Munk Povlsen,
der er præst ved årets høstgudstjeneste.
Michael er sikker på, at Børge kan leve
op til forventningerne, skønt han staver
sit mellemnavn lidt sjovt.
Efter gudstjenesten byder menighedsrå‐
det alle på middag i konfirmandstuen.
Maden ved høstgudstjenesten 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 Nødhjælp større. Med‐
bring gerne kontanter, men MobilePay
vil også kunne anvendes.

Onsdag d. 29. september kl. 19.30

Foredrag med Katrine Baunvig i Pjed‐
sted Forsamlingshus. I foredraget ”Fæl‐
lessang på godt og ondt” skitserer leder
af Center for Grundtvigforskning og
fællessangsforsker Katrine Frøkjær
Baunvig historien bag den folkelige fæl‐
lessang i Danmark. Hvordan er denne
tradition opstået? Hvad er den blevet
brugt til? Og hvilken status har den i
dag, hvor vi mødes til fællessangsmara‐
toner og tænder for ’Fællessang – hver
for sig’ på tv og sociale medier? Dette er
nogle af de spørgsmål, vi skal have svar
på til det foredragsarrangement, der
også har til formål at indvie de nyind‐
købte Højskolesangbøger. Foredraget
sker i samarbejde med Pjedsted-
Bredstrup Foredragsforening.

Oktober
Torsdag d. 14. oktober kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i
konfirmandstuen. Maden koster 20
kroner for voksne; børn er gratis. Der
kan betales med MobilePay. Gud og
mad er navnet på vores
børnegudstjenester, hvor familier fra
hele sognet mødes først til en
gudstjeneste 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.
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Søndag d. 24. oktober kl. 12.00 (efter
gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup kon‐
firmandstue efter gudstjenesten. Efter
gudstjenesten spiser vi sammen.
Tilmelding til sognepræsten foretræk‐
kes af hensyn til maden men er ikke et
krav. Pris er 50 kroner inkl. drikkevarer.

Torsdag d. 28. oktober kl. 17.00
Refleksion og fællessang i Bredstrup
Kirke. En stille fyraftensstund, hvor der
er plads til ro, lystænding og efter‐
tænksomhed. Aftenens refleksion afhol‐
des af Lone Herbst Nørgaard.

November
Søndag d. 21. november kl. 12.00
(efter gudstjenesten)
Fællesskab for enlige i Bredstrup
konfirmandstue efter gudstjenesten.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen.
Tilmelding til sognepræsten fore-
rækkes af hensyn til maden men er ikke
et krav. Pris er 50 kroner inkl.
drikkevarer.

Torsdag d. 25. november kl. 17.00
GUDOGMAD i Bredstrup Kirke med
efterfølgende spisning i
konfirmandstuen. Maden koster 20
kroner for voksne; børn er gratis. Der
kan betales med MobilePay. 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.

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

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

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

• 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

Menighedsrådets møder
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Nyder I ikke også bare sommeren?
For udover at det er tiden, hvor naturen
og lyset overøser os med skønhed og
varme, så kan vi jo også nu bevæge os
mere frit omkring og mødes ’rigtigt’
igen.
I Menighedsrådet var vi taknemmelige
over forårets og forsommerens gradvise
ophævelse af Corona-restriktionerne. Vi
nyder, at gudstjenester og aktiviteter er
næsten helt, som vi kender dem og så
godt kan lide.
Som et forholdsvist nyt råd, var det rig‐
tigt dejligt, at vi i løbet af foråret kom
mere i øjenhøjde og mindre i skærm‐
højde med hinanden.
For selvom ærmerne har været smøget
godt op lige fra starten af perioden, så er
samarbejdet meget mere givende i nær‐
hed og fællesskab med hinanden - og
med alle i og omkring kirkerne og præs‐
tegården.
Ved siden en lang række administrative,
praktiske og vedligeholdelsesopgaver,
der følger med i årskalenderen for rådet,
har vi fokus på at sikre et godt og fælles
fodslag om indsatserne på både kort og
lang sigt.
Så en lørdag i juni mødtes medar‐
bejdere, frivillige, kirkeværger og

menighedsråds-medlemmer til en
spændende dag, hvor vi sammen
drøftede og inspirerede hinanden om‐
kring kirkens videre liv og vækst.
Det er simpelthen en fornøjelse at være
del af det engagement, som blomstrer
fra alle til dagligt og særligt sådan en
dag!

Visionsarbejdet fortsætter i august må‐
ned, og ingen tvivl om, at alle er meget
optagede af, at vores kirkelige fællesskab
inviterer, rækker ud, tager imod og i det
hele taget er en aktiv del af livet i de lo‐
kale sammenhænge og aktiviteter.
Derfor glæder vi os meget til at knytte
nye bånd og at fortsætte de rigtige gode
samarbejder, der allerede i mange år har
knyttet os tættere sammen.
Menighedsrådet er i det hele taget me‐
get opmærksomme på at være kirke for
hele sognet på alle måder. Så derfor står
døren og mailboksen altid åben for hen‐
vendelser, forslag, gode idéer og frivilli‐
ge bidrag.

Kirken er os alle sammen!
Fortsat god sommer og mange hilsner
fra Menighedsrådet,

Michael Beltrão Sørensen

Nyt fra Menighedsrådet
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Glædeligt gensyn

Vikar for 3 måneder

Jeg hedder Bent Andreasen og bor i
Føns på Vestfyn hvor min kone
Vita er præst. Jeg har sagt ja til et
vikariat i Bredstrup-Pjedsted sogne
under Michaels tre måneders orlov
som nybagt far.

At være vikar er at være stedfortræ‐
der. Ja, i den engelske kirke kalder
man ligefrem præsten for Vicar.
Det vil jeg se frem til og også glæde
mig til at skulle fejre gudstjenester
med jer, have bryllupper, begravel‐
ser, barnedåb og konfirmander,
samtaler og møder i perioden fra 5.
oktober hen over advent og jul og
frem til og med 2. januar.

Jeg er ikke ukendt med jeres sogne
og var med til at passe embedet, da
det stod ledigt efter Ole og indtil
Michael kom til – i øvrigt fra et vi‐
kariat i Trinitatis, hvor jeg i nogle
måneder var hans kollega. Jeg er 69
år og gik på pension sidste efterår
efter 8 år i Trinitatis Kirke. Før den
tid har jeg været præst i Mølholm,
Vejle og højskoleforstander i
Løgumkloster. – Og jeg ser det som
en glæde og udfordring at blive
brugt som præst i endnu en kort
periode hos jer. Og være med om‐
kring den midte og det fællesskab
som kirken i Bredstrup og Pjedsted
er, for jer der bor der. Jeg vil se
frem til turene over Lillebæltsbroen
og samtaler og samvær med jer
omkring livets begivenheder i glæ‐
de og sorg og på de helt almindeli‐
ge dage – eller i en søndagstime,
hvor vi sætter ord på livets store
spørgsmål og den bro som en tro
kan være mellem det vi forstår – og
det helt ubegibelige, som vi kalder
Gud. Mellem mit lille liv – og livets
gave og giver.

Bent Andreasen
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Udlån
Hvis nogen har brug for den nye
Højskolesangbog til en begivenhed, har
Menighedsrådet indkøbt 60 stk. med
nodebog, og vi vil gerne have, at den
bliver brugt så meget som muligt – også
til arrangementer udenfor Præstegården.

Vi har indkøbt praktiske kurve til at
transportere dem i.
Al henvendelse om afhentning og afle‐
vering til vores Kirketjener indenfor
hendes træffetid.

Fællessang

Danmark synger. Det vidste vi i
Bredstrup og Pjedsted inden Coronakri‐
sen, men det er sikkert alligevel gået op
for flere i det seneste år. Vi planlægger
derfor at starte fællessang i konfir‐
mandstuen op igen efter sommerferien.
Opstart vil blive meldt ud både på Kir‐
kens facebookside, fra siden "Fællessang
i Bredstrup-Pjedsted" på Facebook og
naturligvis fra prædikestolen om søn‐
dagen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Med‐
bring den stemme, som Gud har givet
dig, samt masser af sangglæde.
Ved spørgsmål kontakt Louise Sletting
Hvilborg på 2588 8981 eller
louise@hvilborg.dk



August
• Søndag d. 1. kl. 10.30 9. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 8. kl. 9.00 10. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 15. kl. 11.30 11. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke. Konfirmation.
• Søndag d. 22. Sogneudflugt

Ingen gudstjeneste.
• Søndag d. 29. kl. 10.30 13. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke.

September
• Søndag d. 5. kl. 10.30 14. s. e. trinitatis

Ullerup Kirketomt. Friluftsgudstjeneste.
• Søndag d. 12. kl. 9.00 15. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 19. kl. 9.00 16. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 26. kl. 10.30 17. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke. Høstgudstjeneste
Børge Munk Povlsen

Oktober
• Søndag d. 3. kl. 9.00 18. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind.
• Søndag d. 10. kl. 10.30 19. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 17. kl. 10.30 20. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 24. kl. 10.30 21. s. e. trinitatis

Bredstrup Kirke.
• Søndag d. 31. kl. 10.30 22. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke. Lise Rind.

November
• Søndag d. 7. kl. 10.30 Allehelgensdag

Pjedsted Kirke. Allehelgensgudstjeneste.
• Søndag d. 7. kl. 16.00 Allehelgensdag

Bredstrup Kirke. Allehelgensgudstjeneste.
• Søndag d. 14. kl. 10.30 24. s. e. trinitatis

Pjedsted Kirke.
• Søndag d. 21. kl. 10.30 Sidste søndag i

kirkeåret.
Bredstrup Kirke.

• Søndag d. 28. kl. 10.30 1. søndag i advent
Pjedsted Kirke.

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

Gudstjenester

Sognepræst:Michael H. Munch
Tlf.: 7595 4024
Mail:micmu@km.dk (fri mandag)

Vikarierende sognepræst: Bent Andreasen
Tlf.: 7595 4024
Mail: bean@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: Dorthe Stougaard Henningsen
Tlf.: 5115 0378
Mail: dorthesh@outlook.dk
Tlf.tid: tirsdag til fredag kl. 9-15.

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: Ole Lundhede
Tlf.: 6131 6566

Fredericia Kirkegårdskontor:
Tlf.: 7592 1975

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

Adresser


