Kalenderen - Februar 2020
Udskrevet fra www.7182.dk den 25. februar 2020
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 Bodil Jølver.
2. februar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Bodil Jølver.

En aften om Simon Grotrian i Bredsten kirke den 4. februar kl. 19:00
4. februar 2020
En aften om Simon Grotrian i Bredsten Kirke den 4. februar kl.19.00
I august 2019 blev Danmark en ung lyriker og
salmedigter fattigere, da Simon Grotrian døde pludseligt, kun 57 år gammel.
Vi kender Simon Grotian fra kirkesangbogen og tillægget, og måske især dåbssangen, Velsign Mit Barn, Du Kære Gud,
fra 2007. Den blev udgivet i samlingen af salmer med titlen, Salmeregn, og er en ud af 29 salmer, med musik af
komponisten Jesper Gottlieb og tekst af Simon Grotrian.
Med sin helt egen stil og digterstemme, var Simon
Grotrian meget udtryksfuld og tog gerne afsæt i et kristent verdensbillede, hvilket ses tydeligt i hans salmer. Men
sandelig også i hans anden udtryksform, prosaen og lyrikken.
I 2013 udgav Simon Grotrian en samling af bønner,
endda med titlen, Min Næstes Forår. De er ikke udgivet som digte, men som bønner.
Disse to værker er udgangspunket for
En Aften med Simon Grotrian i Bredsten Kirke 4/2 kl.19.00
Hans tekster fortjener at blive både sunget og
læst i kirken.
Arrangeret af Kevin H. V. Larsen, Bredsten og kirkemusiker Jesper Bauder

Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor den 4/2 kl. 16:15 -18:00
4. februar 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. 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
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

Generalforsamling kl 19:30 i Balle forsamlingshus
5. februar 2020 - Balle Forsamlingshus
Forsamlingshuset servere smørrebrød, øl og vand

"Bjergbankens Cabaret" Synger for os på Cafe Blicher d. 6. feb.
6. februar 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Cafe Blicher kl. 14.00
De festlige damer giver os en munter eftermiddag

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
9. februar 2020
Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle
9. februar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle

Festspisning, foredrag og fællessang kl 18 i Balle forsamlingshus
10. februar 2020 - Balle Forsamlingshus
Festligholdelse af Afstemningsdagen i 1920 og fejring af 100-års jubilæet.
kl. 18: Fælles spisning
kl. 19: Foredrag ved Danmarks Ambassadør i Berlin
Arne Friis Petersen om den aktuelle situation i Danmark og Tyskland.
Fællessang og underholdning ved forstanderparret
Kathrine og Jacob Bonderup, Engelsholm Højskole.
Pris for entre', mad og drikke 200 kr.
Tilmelding senest 1. feb. til:
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John Andersen tlf: 3060 9004
Kirsten Rykind tlf: 4026 5489
Betaling kan ske kontant eller til Mobile Pay nr. 13464 (Husk at notere i kommentarfeltet antal billetter til festspisning)

Grænseforening 100års juibilæum
10. februar 2020
Mere info senere

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Ulrik Overgaard.
16. februar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Ulrik Overgaard.

Ingen Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
16. februar 2020
Ingen

Babysalmesang i Bredsten kirke starter den 20. februar
18. februar 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 20.februar kl. 11.15
Det er gratis at deltage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder) og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige
børnesange i kirkens smukke rum. Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til
forskellige instrumenter. Klaver, fløjte, klokkespil, guitar og orgelet bruges flittigt til babysalmesangen, og det lille barn
bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med de andre
deltagere på holdet.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Babysalmesang: torsdag kl. 11.15
20.2 – 27.2 – 5.3 – 12.3 – 2.4 – 16.4

Fastelavnsfest
18. feb. - 23. feb. 2020
Bredsten Håndværkerhus og Daglig Brugsen Bredsten
Inviterer til Fastelavnsfest, i Bredsten Håndværkerhus
Søndag den 23/2-2020 kl. 14:00
Der vil være slikposer, pølser og brød og sodavand til børnene. Vi kårer også Kattekonge og Dronning, med gaver til
begge.
Pris Børn.

50 kr.

Voksne

gratis

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med børnene.

Generalforsamling Balle-Bredsten Antenneforening
18. februar 2020
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Balle-Bredsten Antenneforening indkalder til Generalforsamling.
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Håndværkerhuset i Bredsten

Læserkreds i Balle Kirkehus kl. 19.00
18. februar 2020
Sent Bryllup

Babysalmesang i Bredsten kirke starter den 20. februar
19. februar 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 20.februar kl. 11.15
Det er gratis at deltage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder) og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige
børnesange i kirkens smukke rum. Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til
forskellige instrumenter. Klaver, fløjte, klokkespil, guitar og orgelet bruges flittigt til babysalmesangen, og det lille barn
bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med de andre
deltagere på holdet.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Babysalmesang: torsdag kl. 11.15
20.2 – 27.2 – 5.3 – 12.3 – 2.4 – 16.4

Revy 2020
19. feb. - 6. mar. 2020
Så er der igen revy i Bredsten.
Det sker den 5 og 6 marts 2020 i Håndværkerhuset.
Mere info kommer i jeres postkasser.

Babysalmesang i Bredsten kirke starter den 20. februar
20. februar 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 20.februar kl. 11.15
Det er gratis at deltage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder) og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige
børnesange i kirkens smukke rum. Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til
forskellige instrumenter. Klaver, fløjte, klokkespil, guitar og orgelet bruges flittigt til babysalmesangen, og det lille barn
bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med de andre
deltagere på holdet.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Babysalmesang: torsdag kl. 11.15
20.2 – 27.2 – 5.3 – 12.3 – 2.4 – 16.4
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Generalforsamling og Bankospil d.20. feb. kl.13.00 på Cafe Blicher
20. februar 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Cafe Blicher kl. 13,00

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
23. februar 2020
Fastelavn

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle
23. februar 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle

Generalforsamling i Engelsholm Havekreds
24. februar 2020 - Engelsholm Havekreds
Mandag 24 februar kl. 19.30
Sognehuset, Kirkegade 7a, Bredsten
Generalforsamling, bankospil, kagebord og hyggesnak
Lyder det ikke fristende for en mandag i marts!!
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