Kalenderen - September 2018
Udskrevet fra www.7182.dk den 21. september 2018
Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
2. september 2018
Kl. 10.00

Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Ulrik Overgaard
2. september 2018
Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Ulrik Overgaard

Babysalmesang
3. september 2018
Babysalmesang
Nyt hold starter mandag den 3.september, kl. 10.30
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.

Vingårdsbesøg
4. september 2018 - Engelsholm Havekreds
Tirsdag kl.19.00 hos Skærsøgaard Vin, Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind

Aftensgudstjeneste i Bredsten kirke kl. 19:00 ved Lisbeth Frøkjær Smed
9. september 2018
Aftensgudstjeneste i Bredsten kirke kl. 19:00 ved Lisbeth Frøkjær Smed

OBS!!!Sognemøde + orienteringsmøde og opstillingsmøde
12. september 2018
Onsdag d. 12.september kl 19.00 i sognehuset:
OBS!!!Sognemøde + orienteringsmøde og opstillingsmøde
Kom og hør hvad der er sket i sognet de sidste to år og
hvordan det skrider frem med tilbygningen til sognehuset!
Alle er meget velkomne!
Menighedsrådet er vært ved et lille traktement og vil
bl.a fortælle om at sidde i menighedsråd, skulle ansætte
ny præst til sognet, samarbejde og meget mere.
Hvis nogle har gode ideer til nye aktiviteter i sognet,
tager man gerne imod dem!
Derefter vil menighedsrådet informere om menighedsrådsvalget og at vi har valgt den mulighed at medlemmerne i
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menighedsrådet kun er valgt for en to-årig periode, som så kan forlænges så længe, man har lyst.
Kom og hør om mulighederne for at stille op eller bakke
op eller evt være frivillig f.eks hjælpe til med minikonfirmander eller til spis sammen eller noget andet?
Der er 7 pladser i menighedsrådet + præsten (der er
født medlem). Mange af menighedsrådsmedlemmerne
ønsker at fortsætte to år mere, men vi vil gerne have
nye kræfter, der vil være med til at tage godt imod vores
nye præst, når vedkommende er ansat.

Foredraget kl 14.30 i håndværkerhuset med flotte billeder er ved Rasmus Mannerup Jørgensen, der
16. september 2018
Foredraget kl 14.30 i håndværkerhuset med flotte billeder er ved Rasmus Mannerup Jørgensen, der fortæller om sine to
år ved slædepatruljen Sirius:
Hør om det krævende optagelsesforløb til Slædepatruljen
Sirius.
Bliv klogere på Slædepatruljens arbejde i verdens
største nationalpark.
Kom en tur med til Nordøstgrønland og hør om 2
år ved Slædepatruljen Sirius.
Jeg starter med at fortælle om optagelses forløbet,
og hvad der kræves før man overhovedet
står på Grønland.
Herefter følger et lille historisk oprids af slædepatruljens
historie og oprindelse, hvorefter jeg gennem egne videoklip og billeder, fortæller om hvorledes de 26 måneder, jeg var
tjenestegørende deroppe, forløber. Hovedvægten er naturligvis lagt på de samlede 12 måneders slæderejse i verdens
største nationalpark. Her møder vi isbjørne, moskusokser og færdes i et helt unikt
landskab med masser af udfordringer i forhold til vejr, vind og hunde.
Kaffe og kage og foredrag: 40 kr.
Arrangører: Bredsten menighedsråd, Balle- Bredsten seniorer og Håndværkerhuset

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
16. september 2018
Kl. 10.00

Høstgudstjeneste i Bredsten kirke kl. 13:00 ved Lisbeth Frøkjær Smed
16. september 2018
Høstgudstjeneste i Bredsten Kirke kl. 13:00
og bagefter kaffe og foredrag i Håndværkerhuset
Kom til en smuk høstpyntet kirke og nyd de flotte efterårs/høstsalmer

Babysalmesang i Bredsten kirke kl. 10:30
17. september 2018
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder) og
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deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige
børnesange i kirkens smukke rum.

Mini-konfirmandopstart d. 19. september
19. september 2018
Mini-konfirmandopstart d. 19. september
Kirke-og kulturmedarbejder Jesper Bauder kommer
over på Bredsten-Gadbjerg skole med invitationer til
at være minikonfirmand her i efteråret om onsdagene
efter skole med start midt i september. Her ses sidst
års minikonfirmander inden krybbespillet til 1.søndag i
advent-familie-gudstjeneste.

Heldags bustur til TIRPIZ m.m. ÆNDRINGER !
20. september 2018 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Kl. 9,00 AFGANG FRA &quot;Den runde p-plads&quot;
Vi besøger &quot;TIRPIZ M.M.
Pris: 250,- kr, incl. kaffe Rundstykke, sandvich (eller lignende)
TILMELDING TIL jOHANNES SENEST 12-09-2018
tLF: 7588 1837 / 6064 7111

LÆS MERE !

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
23. september 2018
Kl. 10.00

Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mary E. Holm Larsen
23. september 2018
Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mary E. Holm Larsen

Koncert med Klezmerduo søndag d. 23. sept. kl 19.00 i Bredsten kirke
23. september 2018
Koncert med Klezmerduo søndag d. 23. sept. kl 19.00 i
Bredsten kirke.
”Musik der ler med det ene øje, mens det andet græder”
– Traditionel jødisk musik
En musikalsk indføring i det jødiske univers, med fokus
på den østeuropæiske klezmermusik. Den jødiske
musiktradition er ældre end vor tidsregning og i Det
gamle Testamente findes mange referencer til musik.
Melodierne levede videre gennem århundreder under
jødernes landflygtighed og blev inspireret og påvirket af andre kulturer. I 400 år op til 2. verdenskrig blomstrede den
jødiske kultur i Østeuropa fra Østersøen i nord til Sortehavet i syd. Her blandede den traditionelle jødiske musik sig med
balkan- og sigøjnermusikken og blev til den musik, vi i dag kalder klezmer.
Klezmer taler til hjertet. Det er musik som rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden,

Side 3 af 4

Kalenderen - September 2018
Udskrevet fra www.7182.dk den 21. september 2018
festen og viljen til livet. Musik der ler med det ene øje, mens det andet græder.
Gennem musik, jiddische og hebræiske sange samt
fortælling tegner Klezmerduo et stemningsfuldt billede
af en medrivende musiktradition.
Bredsten menighedsråd og Balle Valgmenigheds-bestyrelse er fælles om dette arrangement.
Entré: 40 kr. som betales i Bredsten kirkes våbenhus
umiddelbart inden koncerten.

Æbler bliver til most i Balle forsamlingshus Kl. 10-13
23. september 2018 - Balle Forsamlingshus
Kom med dine æbler og tomme flasker så hjælpes vi ad med at få dem presset til juice/most.
Grill pølser, brød, øl og sodavand kan købes. Kontant eller på mobile pay.

Mini-konfirmand i Bredsten kirkes sognehus
26. september 2018
Mini-konfirmand i Bredsten kirkes sognehus kl. 14 -15:30

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.
30. september 2018
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.
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