Kalenderen - November 2022
Udskrevet fra www.7182.dk den 8. december 2022
Sangaften kl. 19:00 i Bredsten kirkes sognehus
2. november 2022
Sangaften i Bredsten kirkes sognehus
Onsdag den 2. november kl. 19.00 inviterer Bredsten
kirke til skøn fællessang fra højskolesangbogen.
Der serveres kaffe, te og kage. Pris: 25 kr.

Torsdag d. 3. November kl. 13.00 Efterårsfest på Cafe Blicher
3. november 2022 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Der serveres Gule Ærter med tilbehør, Incl. 1 genstand, samt kaffe og kage.
Derefter bankospil
Pris 200,00 kr incl. 1 genstand
Tilmelding Nødvendig
til Birith tlf. 30749432 senest d. 27-10-22
Arrangør: Bredsten-Balle Seniorer

Allehelgengudstjeneste i Bredsten kirke kl. 16:00 ved Mattias Skærved
6. november 2022
Allehelgengudstjeneste søndag d. 6. november kl. 16:00 ved Mattias Skærved.
Ved denne smukke og stemningsfyldte gudstjeneste mindes vi særligt vore døde.
Dem som vi har mistet i det forløbne år i sognet eller som er blevet begravet eller bisat ved Bredsten kirke vil blive
nævnt. Hvis du ønsker et navn nævnt, som ikke er bisat/begravet i Bredsten kirke bedes du kontakte os via
bredsten.sogn@km.dk.
Efter gudstjenesten vil man kunne få et lys til at sætte ud på gravstederne.

Budbringerens Fodtrin – dramatisk fortolkning af klassiske salmer i Bredsten kirke kl 19:00
9. november 2022
Budbringerens Fodtrin – dramatisk fortolkning
af klassiske salmer
Onsdag d. 9. november kl. 19.00 i Bredsten Kirke
i samarbejde med Balle Valgmenighed. Entre 40 kr.
Budbringerens Fodtrin er et anderledes koncertprojekt,
hvor klassiske salmer fortolkes af skuespiller Ulla Vejby (Kendt fra bl.a. Badehotellet) og singer/songwriteren Jesper
Braae Madsen.
Her bliver salmerne transformeret til små historier
om de store spørgsmål i livet.
Salmerne bliver fortolket på en dramatisk måde og minder om udtrykket i en teaterkoncert. I hver salme er der et “jeg”,
som har noget på hjerte og har noget som hun vil tale med Gud om. På den måde bliver salmerne til relaterbare små
historier, hvor musikken er enkel og tilgængelig, men smuk og fuld af eftertanke.
Det kan fx være “Til himlene rækker din miskundhed
Gud”, som I denne fortolkning handler om en kvinde, der føler sig forladt og er vred på Gud. Eller det kan være “Dejlig er
jorden”, som i denne udgave handler om en kvinde der er terminalt syg og snakker med Gud om dette vilkår.
Alle salmer er valgt på baggrund af en dyb og mangeårig kærlighed til Den danske Salmebog.
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Juleinspiration i Sognehuset, i Bredsten 9.nov. kl. 19.00
9. november 2022 - Engelsholm Havekreds
Juleinspiration 9 november kl. 19.00 i Sognehuset, Kirkegade 7a, Bredsten.
Inspirationen kommer fra Sabrina og Majbritt fra Blomsterhuset i Børkop.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard
13. november 2022
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard

Foredrag ved tidl. Fodboldlandsholdspiller Kaj Poulsen
17. november 2022 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Torsdag d 17-11-22 kl.14.00 på Cafe Blicher
Kaj Poulsen vil fortælle om sit fodboldliv

Aftengudstjeneste i Bredsten kirke kl. 19:00 ved Mattias Skærved og med Bredsten kirkes kor
20. november 2022
Aftengudstjeneste i Bredsten kirke den 20. november kl. 19.00 ved Mattias Skærved og med Bredsten kirkes kor.
Bredsten kirkes kor deltager ved denne stemningsfulde aftengudstjeneste og synger nogle af de klassiske smukke
aftensange og salmer.

Menighedsrådsmøde afholdes i Bredsten kirkes sognehuset kl 18:30
22. november 2022
Menighedsrådsmøde afholdes i Bredsten kirkes sognehuset kl 18:30

Konstituering af det nye Bredstens kirkes menighedsråd afholdes i sognehuset kl. 18:30
24. november 2022
Konstituering af det nye Bredstens kirkes menighedsråd afholdes i sognehuset kl. 18:30

Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mattias Skærved
27. november 2022
Højmesse i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Mattias Skærved

Side 2 af 2

