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Aftenåbent i Nørup Planteskole 1/9 kl. 18-20 med rabater
1. september 2020 - Engelsholm Havekreds
Nørup Planteskole holder åbne døre for alle der har lyst til
at blive inspireret til nyt i haven, eller se efterårets smukke planter til evt opfriskninger af &quot;trætte&quot;
sommerkrukker.
Det er gratis adgang og alle er velkomne og denne aften vil der være 20% på alt.
Der vil dog ikke som vi ellers plejer, være mulighed for køb af kaffe og kage gr. corona hensyn.

Garagesalg/loppemarked på Skovvej
6. september 2020
Garagesalg/loppemarked på Skovvej i Bredsten fra kl 10-15. Flere familier holder garagesalg/loppemarked i deres
indkørsler. Så gå en tur igennem Skovvej og gør en god handel.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.
6. september 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
13. sep. - 16. sep. 2020
Gudstjenste ved Uffe Espelund

Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mette Rousing Bjerrum
13. september 2020
Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mette Rousing Bjerrum

Konfirmation d. 13. september kl. 10.30 i Bredsten kirke
13. september 2020
Konfirmation d. 13. september kl. 10.30 i Bredsten kirke

Reklamebanko i Håndværkerhuset
13. september 2020
13. September kl 14.00

Menighedsrådsvalg kl. 19.00 i sognehust
15. september 2020
Valg
Den 15. september er der valg til menighedsrådet. Valget i år bliver spændende, da størstedelen af menighedsrådet har
valgt at takke af for denne gang. Jeg har de sidste 2 år haft Danmarks bedste menighedsråd, som altid har været på
pletten uanset om, der skulle laves kaffe, sprittes bænke af eller lægges budgetter. Vi lægger vægt på, at der i
menighedsrådsarbejdet er plads det hele – rugbrødsarbejdet, det svære, glædelige og sjove. Jeg håber, at nogle af jer
har lyst til at stille op, og være med til at forme kirkens liv de næste 2 år.

Balle Valgmenighedskirke Sommerudflugt
16. september 2020
Sommerudflugten går fra Balle kl. 17.00 og til Trapholt med rundvisning. Kaffe på Kolding Fjord. Tilmeldning til Else på
61547124
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Alle er velkommen

Affaldsindsamling i Bredsten - Kl. 9:30-12 Mødested Bredsten Centrets P-plads
19. september 2020 - Idræt i dagtimerne
Affaldsindsamling i Bredsten
Lørdag den 19. september 2020 kl. 0930-1200
Mødested:Bredsten Centrets P-plads, hvor vi/I kan starte med kaffe/the og et stykke brød
Danmarks Naturfredningsforening har i år pga. corona flyttet Affaldsindsamlingen fra 26. april til lørdag d. 19.
september, hvor hele verden holder World Cleanup Day.
Jeg har som tovholder for BIU i foråret tilmeldt “indsamling af affald i Bredsten”. Det ville så være på 3.sæson.
Jeg håber, der kan være opbakning fra mange personer i Bredsten og Balle, og gerne også evt. opland i Bredsten Sogn,
så by og naturen i nærområdet kan blive renset for affald.
Jeg ligger inde med gribetænger, plastikspande, stofhandsker og affaldsposer, så affaldet kan håndteres på forsvarlig
vis og blive afleveret i Vejle kommunes container ifm affaldsindsamlingen.
Mødestedet er Bredsten Centrets P-plads, hvor vi/I kan starte med kaffe/the og et stykke brød, hvorefter der kan
fordeles område/veje og stier samt grønne områder.
Af hensyn til fordeling af ruter vil jeg meget gerne have forhåndstilmelding på
tlf./SMS---30745029 eller
Mail: jobovergaard@gmail.com
På vegne af Bredsten i Udvikling/BIU
Jørgen Overgaard

AFLYST - Foredrag kl. 14:00 i Håndværkerhuset - AFLYST
20. september 2020
AFLYST - Foredrag kl. 14:00 i Håndværkerhuset - AFLYST

Foredrag kl. 14:30 i Håndværkerhuset med Henning Frandsen, der er historiker, foredragsholder og
20. september 2020
Foredrag kl. 14:30 i Håndværkerhuset foredrag med Henning Frandsen, der er historiker, foredragsholder og journalist.
Denne eftermiddag er foredraget ”Min farmor og de andre faldne kvinder” på programmet. Igennem flere århundrede fik
mange fattige tjenestepiger såkaldt uægte børn. Mange kvinder fik hårde fængselsstraffe, andre dødstraffe, hvis de
dræbte deres barn eller det blot døde. Foredragsholderens farmor fik også et ”uægte” barn, som hun overlod til sine
forældre i Vendsyssel, mens hun selv tog til Aarhus, hvor hun mødte ”farfar”, som hun fik børn sammen med. Men på
intet tidspunkt fortalte hun mand og børn om sin datter i Vendsyssel. Det kom først for en dag, da hun døde. Historien
om den enlige mor fortælles gennem en række kvindeskæbner fra 1700-tallet og op til midten af 1950érne. Kaffe og
kage 40.00

Høstgudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
20. september 2020
Gudstjeneste ved Uffe Espelund

Høstgudstjeneste i Bredsten kirke kl 13:00 og foredrag kl. 14:00 i Håndværkerhuset
20. september 2020
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Høstgudstjeneste i Bredsten kirke kl 13:00 og foredrag kl. 14:00 i Håndværkerhuset
Høstgudstjeneste og foredrag
Søndag d. 20. september er der høstgudstjeneste kl. 13.00 i vores smukke efterårspyntede kirke.
Efterfølgende kl. 14.00. mødes vi i Håndværkerhuset, hvor menighedsrådet, sammen med Aktivitetscentret, Balle
Bredsten Seniorer, og Håndværkerhuset har arrangeret foredrag med Henning Frandsen, der er historiker,
foredragsholder og journalist.

Babysalmesang starter 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
21. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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.
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 starter den 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
22. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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.
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 starter 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
23. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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
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og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter.
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.

Koncert med Jazzmood i Bredsten Kirke kl. 19.00
23. september 2020
Koncert med Jazzmood i Bredsten Kirke
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 19.00
Jazzmood er en lokal kvintet med erfaring inden for mange slags optrædener, herunder kirkekoncerter.
Musikerne er:
Charlotte Andersen sang, Tom Horn guitar, Tine Lützen elbas, Rachel Palmer trommer, og Mogens Sønderup altsax.
Musikken er jazz fra swing-tiden, med amerikanske standards. Men også latinamerikanske rytmer samt dansksprogede
sange kan høres ved koncerten, og der bliver plads til fællessang med jazz-akkompagnement.
Koncerten vil vare ca. 75 minutter.

Babysalmesang starter 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
24. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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.
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 starter 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
25. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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.
Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke
salmer og sange.
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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 starter 1. oktober i Bredsten kirke kl. 11:30
26. september 2020
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 1. oktober kl. 11.30
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.
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.

Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mette Rousing Bjerrum
27. september 2020
Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mette Rousing Bjerrum

Onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Balle Forsamlingshus kommer Christian Troelsen 30. september 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Balle Forsamlingshus kommer Christian Troelsen og fortæller om hans bestigning
af Kilimanjaro
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