Kalenderen - Januar 2020
Udskrevet fra www.7182.dk den 25. februar 2020
Nytårsdag Gudsteneste i Balle Valgmenighed kl. 15.30
1. januar 2020
Efter gudstjenesten samvær i præstegården

Bankospil i Håndværkerhuset.
3. jan. - 9. mar. 2020
Så er vi klar med bankospil igen.
Vi starter op mandag den 6-1-2020 kl 19.30.
Vi spiller hver mandag, til og med den 9-3-2020.
Kom og hyg et par timer, måske er du/I heldige.
Vi glæder os til at se jer alle i det nye år.
Mvh. Bestyrelsen i
Håndværkerhuset.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
5. januar 2020
Spejdernes Nytårsparade søndag den 5. januar kl. 10.30
Det er altid ekstra festligt, når spejderne møder op med fane og godt humør til Nytårsparade.
Efterfølgende er der kirkekaffe og kage i sognehuset.

Ingen Gudstjenste i Balle Valgmenighedskirke d 5.1
5. januar 2020
Ingen gudstjeneste

Kom og syng med i Bredsten Kirke voksenkor den 7/1 kl. 16:15-18:00
7. januar 2020
Voksenkor i Bredsten Kirke
Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor.
Koret er et såkaldt ”ad hoc kor” som samles ved særlige
lejligheder for at synge med til gudstjenester og andre arrangementer. Vi har altså ikke en fast ugentlig øvedag, men
samles på forskellige tidspunkter i løbet
af året.
Man behøver ikke at komme til alle korprøverne og repertoiret er enkelt og sangbart for alle uanset niveau. Repertoiret
vil både være rytmiske sange, salmer og gospel. Sangene er på dansk og engelsk.
I næste periode synger vi salmer af Simon Grotrian,
hvor vi afslutter forløbet med en foredrags/sangaften,
tirsdag den den 4.2 kl. 19.00
Vi mødes følgende dage til øvelse i Bredsten sognehus:
Tirsdag den 7/1 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 21/1 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 4/2 kl. 16.15-18.00
+ deltagelse i foredrag/sangaften kl. 19.00
Skriv til Bredsten Kirkes kirkemusiker, Jesper Bauder
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på mail (ikke sms) hvis du har lyst til at synge med,
også selvom du ikke kan komme til alle korprøverne
eller koncerterne.
Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke mindst fordi at, man bliver i godt
humør af at synge og så er det tilmed gratis
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

SANG og MUSIK
9. januar 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Cafe Blicher kl. 14.00

Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke d. 12.1 kl. 10.00
12. januar 2020
Alm. Gudstjeneste 1. Søndag efter Hel. Tre konger.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
12. januar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Foredrag i sognehuset med Jørn Moos og Bo Weymann kl. 19.00
15. januar 2020
Tilgivelse – Blekingegadesagen i et kristendomsperspektiv den 15. januar kl. 19.00 i sognehuset i Bredsten
Jørn Moos og Bo Weymann har i en årrække holdt
foredrag sammen om Blekingegadesagen.Vægten har
hidtil ligget på kriminalsagens detaljer, banden og politiet.
Der har dog også været plads til de mere personlige
sider.
Læs mere i Bredsten sognebladet.
Kaffe og brød 25 kr.

Nyhed i Håndværkerhuset i Bredsten
15. jan. - 31. jan. 2020
Fredag den 31 Januar kl 18.30
Der serveres Gule Ærter med tilbehør.
Spis alt hvad du kan, prisen er den samme.
Der kan købes diverse drikkevarer der passer til.
Pris 160kr ink. 1 genstand.
Tilmelding senest den 27-1-2020
Kurt 28919046.

Cirkus ABC kl 10-12 i Balle forsamlingshus
18. januar 2020 - Balle Forsamlingshus
Sjov underholdning for børn.
Pris: 40 kr inkl. 1 pølsehorn og saftevand
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Fernisering på en ny udstilling i Bredsten sognehus efter gudstjenesten ca. kl 11:30
19. januar 2020
Søndag d. 19 januar ca. kl. 11.30, efter gudstjenesten,
er der fernisering på en ny udstilling.
Menighedsrådet serverer et lille glas boblevand, og
der er selvfølgelig også kirkekaffe. Alle er velkommen.
Vi glæder os meget til at se Lauges fotografier.
Lauge skriver bla.:
Jeg har altid været besat af en fascination for at observere.
Om end det var vinden i trækronerne i nøgne
vinterskove eller menneskers unikke individualitet og
ageren i en ukendt forsamling på banegården i Vejle,
har det altid betaget mig at kigge på disse fænomener.
Ofte i håbet på at opnå forståelse overfor det, jeg
så.
Mit fokusområde har navnlig været Bredsten, hvor
mine rødder i landsbylivet fascinerer mig.

Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke d. 19.1 kl. 10.00
19. januar 2020
2. Søndag efter Hel. Tre. Konger

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
19. januar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle.
Ca. kl. 11.30, efter gudstjenesten, er der fernisering på en ny udstilling.
Menighedsrådet serverer et lille glas boblevand, og
der er selvfølgelig også kirkekaffe. Alle er velkommen.

Filmaften i Balle Valgmenighedskirkes mødelokale d. 21.1 kl. 19.00
21. januar 2020
Mere herom senere

Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor den 21/1 kl. 19:00 -21:00
21. januar 2020
Voksenkor i Bredsten Kirke
Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor.
Koret er et såkaldt ”ad hoc kor” som samles ved særlige
lejligheder for at synge med til gudstjenester og andre arrangementer. Vi har altså ikke en fast ugentlig øvedag, men
samles på forskellige tidspunkter i løbet
af året.
Man behøver ikke at komme til alle korprøverne og repertoiret er enkelt og sangbart for alle uanset niveau. Repertoiret
vil både være rytmiske sange, salmer og gospel. Sangene er på dansk og engelsk.
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I næste periode synger vi salmer af Simon Grotrian,
hvor vi afslutter forløbet med en foredrags/sangaften,
tirsdag den den 4.2 kl. 19.00
Vi mødes følgende dage til øvelse i Bredsten sognehus:
Tirsdag den 7/1 kl. 16.15-18.00
Tirsdag den 21/1 kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 4/2 kl. 16.15-18.00
+ deltagelse i foredrag/sangaften kl. 19.00
Skriv til Bredsten Kirkes kirkemusiker, Jesper Bauder
på mail (ikke sms) hvis du har lyst til at synge med,
også selvom du ikke kan komme til alle korprøverne
eller koncerterne.
Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke mindst fordi at, man bliver i godt
humør af at synge og så er det tilmed gratis
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

Lysgudstjeneste/kyndelmisse den 26. januar i Bredsten kirke kl. 17:00 ved Anette Rørmose Härle
26. januar 2020
Lysgudstjeneste/kyndelmisse
Søndag den 26. januar kl. 17 med lyset som tema
Smukke aftensalmer og levende lys danner rammen
om denne stemningsfyldte aftengudstjeneste.

Nytårskoncert på Steensvang søndag d. 26. jan. kl.14.00
26. januar 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Søndag d. 26. januar kl. 14.00
Tilmelding og billetsalg Senest søndag d. 19. januar 2020
Til Harald Larsen tlf. 75 88 11 89 eller
mail: haraldlarsen@mail.dk
Billetsalg kan også ske via net-bank på
Konto: 9551 6580754587 i Den Jydske Sparekasse
Billetmærke: Nytårskoncert
Pris 180 kr. pr kuvert

Lokalhistorisk forening og arkiv afholder generalforsamling i Sognehuset torsdag den 30 januar 202
30. januar 2020 - Idræt i dagtimerne
Lokalhistorisk forening og arkiv afholder generalforsamling i Sognehuset torsdag den 30 januar 2020 kl. 19-21:45
Alle er velkommen, kun medlemmer har stemmeret. Underholdning efter gratis kaffebord.

Smag på dagen og bog-reception i Dagli'brugsen Bredsten kl. 16-18
31. januar 2020
Smag på dagen med masser af forskellige smagsprøver, samt premiere på bogen om &quot;Balle Brugs&quot;
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