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Påskeprædiken – om at rive 
mure ned

”Tear down this wall!” ”Riv den mur 
ned, hr. Gorbatjov!” Sådan sagde 

daværende præsident Ronald Reagan 
det med fynd og klem i sin berømte 
tale i Berlin 12. juni 1987. 
Det var den forhadte Berlin mur, han 
talte om. Den 9. november bare to år 
senere gik der hul på muren – og med 
en svimlende hastighed forsvandt den-
ne skamstøtte i Europas historie, som 
nu kunne tage en ny begyndelse. Mu-
ren forsvandt med undtagelse af ca. 1,5 
km, der nu på grund af de kunstneriske 
udfoldelser på betonen er kendt som 
East Side Gallery. Den er der imidlertid 
nu nogen, der vil slå hul i – og det har 
sat gemytterne i kog. Nu gælder det om 
at bevare noget af den forhadte mur. 
Ellers tager historieløsheden over. Hvis 
ikke mindet om smerten holdes i hævd, 
glider glæden lige så stille væk i selv-
følgelighed. Lyset fratages så at sige 
det mørke, som gør det til lys. Glæden 
over friheden kan ikke fastholdes uden 
mindet om smerten og undertrykkel-
sen. Ligesom vi i kirken heller ikke 
skal smide kors og krucifiks ud i glæde 
over påskens forkyndelse af dødens ne-
derlag påskemorgen. 
Muren i Berlin var et meget håndgri-
beligt overgreb og et frygteligt un-
dertrykkelsesmiddel som gjorde både 
fysisk og psykisk skade på de men-
nesker, som var i direkte kontakt med 
den og på millioner af os, som levede 
i dens skygge. Sådan er det med mure, 
at de på den ene eller anden måde altid 
skal lukke nogen ude eller nogen inde. 
Begge dele kan være uhyggelige og 
skræmmende livsfornedrende fæno-

mener, som det også er tilfældet med 
beskyttelsesmuren i Palæstina/Israel.
Men der findes også andre mure, som 
spærrer mennesker inde. 10 år før Ber-
lin murens fald udgav den engelske 
rockgruppe Pink Floyd det berømte 
album ”The Wall” ”Muren” . Num-
rene på dette album udgør tilsammen 
fortællingen om rocksangeren Pink, 
der på grund af traumatiske oplevelser 
i sin barndom og ungdom opbygger 
en indre mur. En mur i sindet! Den 
mur holder alle andre ude og gør ham 
til et frygteligt indelukket menneske. 
Men på grund af sin indelukkethed 
reagerer Pink meget voldsomt på sine 
omgivelser og sig selv. Muren bliver 
en mur mellem liv og død, skabelse og 
destruktion.
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Noget tilsvarende skildres i Clint East-
woods fantastiske film Grand Torino, 
der har navn efter hovedpersonen Walt 
Kowalskis herlige veteran-sportscoupé. 
Walt Kowalski har bygget en mur op 
omkring sig på grund af sine oplevelser 
og gerninger under Koreakrigen, hvor 
han har fået tapperhedsmedaljen The 
Silver Star – for som han selv på et 
tidspunkt udtrykker det – at have skudt 
en skævøjet teenager, da denne ville 
overgive sig. 
Filmen begynder med en begravelse, 
hvor Walt Kowalskis kone bliver begra-
vet og en ung velmenende præst taler 
om den søde smerte og afsked for den 
troende, fordi der er noget bedre i ven-
te. Kowalski sidder og smågrynter over 
denne sukkerfernis over hans smerte-
fulde afsked med sin elskede kone. Han 
grynter også over sine to sønner og de-
res håbløse afkom. Det er en temmelig 
dysfunktionel familie. 
Kowalskis indre mur har tydeligvis 
isoleret ham fra hans egen familie. Han 
har stødt dem fra sig, fordi han ikke 
kan give udtryk for sine følelser. Det 
havde hans kone forstået, men ikke 
børnene som i hans murs skygge også 
er blevet temmelig usympatiske og 
egocentriske. 
Hvor isolerende muren er viser sig, da 
Walt Kowalski er ved læge og får stil-
let diagnosen lungekræft. Et forsøg på 
at fortælle hans søn om det mislykkes 
fuldstændigt. Sønnen har travlt, og rø-
ret bliver lige så stille lagt på igen.
Imidlertid kommer nogle fremmede til 
at bryde et hul i Kowalskis mur. Den 
begynder i alle tilfælde at slå revner. 
Der flytter nemlig nogle asiater ind 
i hans nabohus. Ligesom i så mange 

andre huse der i kvarteret. De tilhører 
Mhong-folket – et bjergfolk som støt-
tede amerikanerne i Vietnam-krigen og 
derfor var flygtet med dem, da krigen 
var tabt. Disse mennesker kommer til 
at få en enorm betydning for Kowalski, 
der først har en næsten racistisk attitu-
de over for disse gule skævøjede tilflyt-
tere. Sådan ser han dem nu engang.  
Engang kommer han kørende i sin 
gamle pickup og får øje på nabodatte-
ren, der er ved at blive overfaldet af fire 
unge sorte. Der er ikke nogen tvivl om, 
hvad det vil udvikle sig til. Så Clint 
bremser op og klarer skærene i vanlig 
stil, sin fremskredne alder til trods. Det 
gør ham naturligvis populær blandt 
mhongerne. Men han skal absolut ikke 
have noget af at mænge sig med dem. 
Kort efter vil en ungdomsbande tvinge 
pigens bror med i bandemiljøet. For at 
komme med skal han stjæle Kowalskis 
klenodie – den smaragdgrønne Grand 
Torino, hvilket han naturligvis ikke 
slipper så godt fra.  
Banden, der er en voldsom pestilens i 
området med skyderier, der giver min-
delser om noget, der nu opleves her i 
landet, giver imidlertid ikke sådan slip 
på deres udvalgte. 
De kommer tilbage for at tvinge knæg-
ten med og ind i det kriminelle miljø. 
Der bliver ballade ude på fortovet. 
Clinten dukker op med sin gamle mi-
litærriffel og får jaget dem væk. Det 
udløser en overvældende taknemme-
lighed hos mhongfolkene. Kowalski er 
ved at drukne i gaver af mad og andet 
godt. Han bliver overvældet af deres 
insisterende venlighed og hengivenhed 
– og ikke mindre af deres kulturelle 
integritet. Muren begynder at revne. 
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Det hjælper også lidt, at der ved en fest 
hos naboen er øl, da hans egne er slup-
pet op.
Banden slår imidlertid til igen. Den 
unge pige bliver bortført og udsat for 
voldtægt og bliver frygteligt tilredt, li-
gesom hendes hjem bliver beskudt med 
en byge af kugler fra en forbikørende 
bil.
Vi har nu oplevet Kowalski klare pro-
blemerne i vanlig Eastwoodsk stil og 
regner da også med mere af den slags, 
da han med en voldsom udladning af 
raseri er ved at smadre sit eget køkken. 
Nu skal der handles. Det er hævnens og 
opgørets tid.
Han går endelig til det skriftemål hos 
den unge præst, som hans kone så in-

derligt havde 
ønsket. Her 
bekender han 
nogle småsyn-
der. Blandt an-
det at han ikke 
har kunnet op-
bygge et varmt 
forhold til sine 
to sønner. Præ-
sten slår det 
hen netop som 
småting. Men 
for Kowalski 
var det ikke en 

lille sag. Det har naget ham hver eneste 
dag i det meste af hans liv, siger han til 
præsten.
Han bliver idømt et beskedent antal 
Ave Mariaer. 
Den unge pater er imidlertid blevet 
bange, fordi han frygter, at Walt Ko-
walski nu vil tage loven i egen hånd. 
Derfor stiller han selv op som en slags 
fredsvagt foran bandens hus for at 
stoppe hævneren. Han står der sammen 
med politiet, uden at der sker noget. Til 
sidst må de jo i gang med andre opga-
ver og tvinger pateren med.
Så dukker Walt Kowalski endelig 
op på scenen. Rolig og fattet med et 
stenhårdt, afklaret udtryk i det furede 
ansigt. Han får påkaldt mhongbandens 
opmærksomhed. Hele banden står frem 
og er klar med deres arsenal af halv- og 
helautomatiske våben. Kowalski pro-
vokerer dem groft. Efterhånden dukker 
der også folk op i gadens andre ejen-
domme, nysgerrige og frygtsomme.
Walt Kowalski fisker en cigaret op fra 
sin jakkelomme, medens han spørger: 
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”Har I lys”.
”Nej, det har I ikke.” 
Han slår ud med armene og siger: 
”Men jeg har lys”. Med en hurtig be-
vægelse griber han med højre hånd ind 
i jakkens inderlomme og trækker. I det 
samme sønderlemmes hans krop af 
kugler fra bandens automatvåben. Han 
falder om og hans højre hånd åbner sig 
og vi ser en cigaretlighter, intet andet.
Et øjeblik senere sværmer det med 
politi overalt. Denne gang er der vid-
ner, og banden kan sættes ud af spillet 
mange år fremover.
Voldsspiralen er brudt og præsten be-
gynder at forstå, hvad der er sket. Det 
afspejler sig i den noget anderledes 
begravelsesprædiken, han holder denne 
gang. Han siger, at Kowalski engang 
sagde, at han, præsten, var en overud-
dannet jomfru, som intet vidste om liv 
og død. ”Hvor havde han ret, og hvor 
lærte han mig meget.”
Det er langfredag, det vi hører her – og 
I kan med rette spørge om, hvor påsken 
blev af. Ja, i og for sig begynder den 
jo med begravelsen, hvor præsten har 
lært et og andet, men tydeligst kommer 
det frem på advokatens kontor, hvor 
testamentet læses op. Mhong knægten 
får hans Gran Torino og cruiser af sted 
med Walts gamle hund på passagersæ-
det. Som en fri mand, der nu er i stand 
til selv at vælge sin livsbane opfyldt 
af den kærlighed og det livsmod, han 
er blevet givet.  Opstandelsen er sket i 
knægtens livsmod og frihed. De mure, 
som var blevet bygget op for og mod 
ham, er blevet revet ned.
Men i virkeligheden begynder påsken i 
den nedbrydelsesproces, der går i gang 

hos Kowalski, da han konfronteres med 
et råb om hjælp og den kærlighed og 
taknemmelighed, hans indsats mødes 
med. Og da det gælder, så er der ikke 
tale om, at han selv vil optræde som 
frelser eller Messias. Nej, han afslører, 
at han har hørt en fortælling, der sæt-
ter ham selv fri og derved i stand til at 
bryde voldsspiralen. 
Eastwood kunne aldrig have fortalt 
denne historie uden den kristne grund-
fortælling om Guds søns opstandelse 
påskemorgen, som vi samles her i 
kirken for at fortælle hinanden igen og 
igen.

Da Walt spørger, om banden har ild 
”light”, spiller han på den tredobbelte-
betydning af det ord på engelsk: ild 
og lys. Nej, de er i mørket og han har 
lyset – det guddommelige kærligheds-
lys. Det understreges af det Ave Maria, 
”Hild dig Maria fuld af nåde”, han si-
ger, inden han lader sig dræbe. ”Større 
kærlighed har ingen end den at sætte sit 

Ind i mørket, Arne Haugen Sørensen
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liv til for sine venner”. Han gør dermed 
ikke sig selv til Kristus, men han går 
ind i den fortælling, som han ved sin 
dåb blev sat ind i. Han følger et spor, 
der er lagt ud i forvejen. Derved peger 
Eastwood på evangeliet om den kærlig-
hed, der bryder alle de mure ned, som 
vi sætter for hinanden og for os selv. 
Den isolerer aldrig, den undertrykker 
ikke og den isolerer sig aldrig. Lyset 
bryder ud af det hul, der er slået i mu-
ren mellem død og liv og skinner ind i 
selv det dybeste mørke. Det er budska-
bet til os påskemorgen. Derfor kan vi 
synge:

Mørket græder, engleklæder, 
engleklæder de er som lyn. 
Om end bedrøvet smiler dog støvet, 
smiler dog støvet ved engle-syn. 
Mørket græder, engleklæder, 
engleklæder de er som lyn.

Derfor holder vi for livet fest som død 
haver overvundet, som Luther synger 
det i en vidunderlig påskesalme, også 
når vi må tage afsked med vore kære!
Men vi afskaffer ikke korset eller kru-
cifikset, fordi det minder os om den 
lidelse og det savn, som vi må og skal 
leve med. Og fordi det minder os om, 
at den smerte og det mørke, vi måtte 
leve i, kender Guds søn til fulde. Der er 
han også med og vil lyse for os i vort 
mørke. Han kommer nu til os med sit 
lys fra vores fremtid og lover os, at der 
også for vores langfredag vil følge en 
påskemorgen!

Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 
Ære være Gud i det høje!
Amen!

Tanker efter en konfirmanddag 
200 året for jødernes friheds-
brev

Fredag den 21. marts havde vi kon-
firmanddag i Fredericia Provsti. 

Det er en årligt tilbagevendende be-
givenhed, hvor alle konfirmander i 
Fredericia kommune og en del af den 
gamle Børkop kommune har en fælles 
oplevelse. Blandt andet kom de i år til 
Trinitatis kirke, hvor der blev opført et 
lille historisk drama om vores bys hi-
storie som asylby i det Herrens år 1726.  

Korsfæstelse, Arne Haugen Sørensen
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Det var lige 8 dage inden vi 29. marts 
kunne fejre 200 året for Frederik VI’s 
såkaldte frihedsbrev til jøderne i Dan-
mark, udstedt 29. marts 1814 og som i 
skrivende stund fejres med festgudstje-
neste i Københavns synagoge.
I stykket møder børnene to medlem-
mer af den jødiske menighed her i byen 
Abraham Moses Cohen og Henrich 
Moses. De er ikke ligefrem gode ven-
ner. Cohen faldbyder forskellige varer 
fra sin vogn, indtil Henrich Moses 
dukker op og 
overfalder 
ham med 
voldsomme 
ord. Ord som 
æselrøv og 
bøffel fly-
ver gennem 
luften i Tri-
nitatis kirke, 
medens de 
skubber til 
hinanden. 
Og af dialo-
gen fremgår det, at de to er rivaler. De 
skændes om retten til at udøve erhverv 
og retten til at kalde sig rabbiner.
Dette er en scene, som faktisk har 
udspillet sig her i byen og den ene af 
skuespillerne fortæller børnene, at det 
var noget helt specielt, at de to i det 
hele taget kunne mødes på gaden i 
Fredericia. For her havde jøderne siden 
1674 kunnet få ophold og ret til frit at 
udøve deres religion og udøve borger-
lige erhverv i modsætning til det øvrige 
land, hvor kongens religion også skulle 
være hans undersåtters religion.
150 år senere udsteder Frederik VI så 

sit frihedsbrev, som kom til at gælde 
for jøder overalt i Danmark. De restrik-
tioner som havde gjort det umuligt for 
jøderne at blive integreret i samfun-
det, blev ophævet. De kunne nu blive 
optaget i håndværkslaugene, komme 
på latinskole og gå på universitetet. I 
oplysningens ånd blev det danske sam-
fund åbnet for jøderne
I dette frihedsbrev var der imidlertid 
også udstukket krav til disse borgere af 
”Det mosaiske trossamfund”. Kongen 

krævede 
en åbning 
af trossam-
fundet, så 
hans em-
bedsmænd 
kunne følge 
med i, hvad 
der skete. 
Der skulle 
på flere om-
råder gen-
nemføres en 
tilpasning til 

det danske kristne samfund. Religions-
udøvelsen skulle reformeres. Jiddisch 
skulle ikke længere være administra-
tionssprog. Protokoller og andre bøger 
skulle nu føres på enten tysk eller 
dansk. Fødsler, navngivning, ægteska-
ber og begravelser skulle omgående 
indberettes til øvrigheden. I synagogen 
skulle der herefter prædikes på dansk 
og rabbineren kaldes for præst.
Ligeledes blev der indført en slags 
jødisk konfirmation, hvor det unge jø-
diske menneske blev eksamineret i en 
standardiseret jødedom.
Det kan unægteligt godt lugte lidt af 

Frihedsbrev til jøderne i Danmark



 

- 8 -

tvang – men ifølge historiker Morten 
Thing er der i virkeligheden tale om 
et resultat af en forhandling mellem 
kongens kancelli og repræsentanten for 
det jødiske samfund, storkøbmanden 
Mendel Levi Nathanson, der var meget 
inspireret af reformjødedommen, som 
den havde taget form i de tyske riger. 
Blandt de vigtigste inspiratorer var 
den jødiske filosof Moses Mendelsohn, 
der havde skiftet navn fra Moses ben 
Mendel. Hans tanker drejede sig om, 
hvorledes jøderne kunne bevare kernen 
i deres religion samtidigt med, at de til-
passede sig det omgivende samfund.
Anordningen gjorde, mener Morten 
Thing, at integrationen af jøderne i 
samfundet foregik forholdsvis let. Op-
hævelsen af de snærende bånd betød 
en spredning af de jødiske borgere ud i 
mange forskellige fag og at de små jø-
diske samfund ud over landet blev ned-
lagt, fordi folk flyttede til hovedstaden.
Denne vej fra ”fremmed” til duelig og 
nyttig medborger, mener Thing er den 
virkelige baggrund for den succesrige 
indsats for jøderne under Anden Ver-
denskrig. Han formulerer det sådan: 
”At de danske jøder blev betragtet som 
landsmænd i 1943, hænger sammen 
med den unikke integration af de dan-
ske jøder. Antisemitismen og kampen 
mod den var et overstået kapitel i Dan-
mark 1943, hvilket ikke var tilfældet i 
Sverige, Norge eller Tyskland. Rednin-
gen af de danske jøder under Anden 
Verdenskrig er historien om en lang 
proces, som startede i slutningen af 
1700-tallet, og som med jødeanordnin-
gen i 1814 fik formaliseret og udstukket 
rammerne for en integrationspolitik, 

der i slutningen af 1800-tallet betyder, 
at jøderne gradvis bliver assimilerede. 
I den historie er jøderne også selv ak-
tører, da de med Nathansons reformer 
indleder en ”villet integrationsproces”. 
Den betyder meget for, at jøderne un-
der krigen bliver opfattet som lands-
mænd, der skal reddes.”
I den historie har vores by også sin lil-
le, men ikke ubetydelige plads på trods 
af diverse æselrøve og bøfler.
Torsdag 9. oktober kl. 19.30 kan man i 
Trinitatisgården høre mere om jøderne 
i Danmark og specielt i Fredericia. Det 
er professor dr. teol., Martin Schwarz 
Lausten, der fortæller ved et arrange-
ment i samarbejde mellem Fredericia 
Museums Venner og Trinitatis kirkes 
menighedsråd.

Adventsfamiliegudstjenesten 

2. søndag i advent var der familie-
gudstjeneste med minikonfirman-

derne i Bredstrup med efterfølgende 
samvær i præstegården. Her kom vore 
nye faciliteter til at stå deres prøve. Det 
var en stor glæde, at vi var lige ved at 
sprænge rammerne. Så godt og vel 125 
gik efter gudstjenesten med over for at 
få æbleskiver, saftevand/glögg eller en 
kop kaffe.
Det var dejligt for alvor at kunne tage 
den nye konfirmandstue i brug på 
denne måde.
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denne dag måtte vi love for de udvi-
dede forhold!
Med en wire spændt ud mellem kon-
firmandstuen og en af kirkegårdens 
gamle kastanjetræer var der hængt to 
tønder op med god afstand imellem. 
Det gav en perfekt afvikling af den tra-
ditionelle tøndeslagning. 
Efter endt dåd og uddeling af konge 
og dronningekroner kunne vi, i kon-
firmandstuen, mæske os med dejlige 
fastelavnsboller, som Gitte og Kirsten 
Osberg havde klar til os.
Her er billeder fra den dejlige dag.
Flere billeder på: 
http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/

Fastelavn

Søndag 2. februar var der familie-
gudstjeneste i Bredstrup kirke, hvor 

gudstjenesten var præget af de mange 
udklædte børn. Efter at have hørt om 
Jesu dåb i Jordanfloden og om helbre-
delsen af den blinde Bartimæus begav 
vi os over til konfirmandstuen. Også 

http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/
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hvidvin og lidt snack. Og snakken gik 
da også livligt og muntert medens Hans 
Martin Bang sørgede for, at der også 
blev solgt noget.
Vi vil gerne takke Inger for, at hun ind-
villigede i at lade sine billeder udstille 
hos os. Vi er klar over, at det var noget 
af en overvindelse. Desto større skal 
vores tak være.
Naturligvis skulle vi da også lige 
markere, at vi har investeret i den nye 
højskolesangbog. Der blev sunget flit-
tigt. Ikke mindst var det fint, at vi 
kunne knytte en tråd til et foredrag i 
den foregående uge i forsamlingshuset 
med Jens Rosendahl. Det var dejligt at 
få lejlighed til at synge nogle af hans 
fine sange/salmer, som er kommet med 
i den nye højskolesangbog.
Vi planlægger en speciel markering af 
denne anskaffelse ved en sangaften el-
ler eftermiddag i efteråret.
Flere billeder på: 
http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/Fernisering

Søndag 16. marts havde vi kom-
bineret en rytmisk gudstjeneste 

i Bredstrup kirke med fernisering af 
vores udstilling i præ-
stegården af billeder 
malet af Inger Jepsen, 
Kongsted.
Efter en gudstjeneste 
med Ole Mouritsens 
fine udsætninger af 
salmerne var det en 
fornøjelse at samles i 
konfirmandstuen og 
tage Ingers billeder i 
øjesyn. 
Som det sig hør og bør 
blev der budt på et glas 

Inger Jepsen

http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/
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ind på: 
http://youtu.be/XLLK75KKtE8.
Prisen for udflugten bliver igen i år kr. 
200,00 plus drikkevarer. Børn er gratis. 
Om Bjørn Nørgaards værk i Hellig-
åndskirken skriver Bo Nygaard Larsen 
på Dansk Sømands og Udelandskirkes 
hjemmeside:
Det var ventet med spænding, og 
søndag den 1. december, 1. søndag 
i advent, blev den forløst. Her blev 
Bjørn Nørgaards nye udsmykning af 
Helligåndskirken i Flensborg afsløret i 
forbindelse med en festgudstjeneste. 
Udsmykningen består af tre glasmosa-
ikker og en bronzeskulptur. Mosaik-
kerne er sat ind i de tre vinduer, som 
blev afblændet i 1896 i forbindelse med 
et byggeri på nabogrunden. Mosaik-
kerne bliver derfor belyst bagfra, og 
dermed får kirken mere lys. 

Vi mødes ved Bredstrup kirke kl. 
08.15, så vi kan nå frem i ordentlig 

tid til gudstjenesten i Helligåndskirken 
kl. 10.00. I bussen vil der blive serveret 
kaffe/te og rundstykker.
Efter gudstjenesten ved Jacob Ørsted 
vil han og provst Viggo Jakobsen for-
tælle om den nye udsmykning af Bjørn 
Nørgaard som blev indviet 1. s. i advent 
2013.
Således opladte i sindet og sikkert også 
lidt sultne begiver vi os til Borgerfor-
eningen for at spise til middag.
Fra Borgerforeningen kører vi til 
Glücksborg slot, hvor vi får en rundvis-
ning på vores kongehus’ stamsæde.
Inden hjemturen får vi en kop kaffe i 
cafeen.
Vi påregner at være hjemme ca. kl. 18.
Hvis man vil se Bjørn Nørgaard selv 
fortælle om sit værk, kan man klikke 

Sogneudflugten 2014
Søndag 22. juni 

Til Helligåndskirken i Flensborg og Glücksborg slot.
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Reklameindslag for vores 
hjemmeside!

I det foregående har man flere gange 
set henvisning til vores hjemmeside.

http://www.bredstruppjedstedkirker.dk
Jeg vil gerne opfordre alle bladets læ-
sere til jævnligt at gå ind på hjemme-
siden. Det er en nem måde at sikre sig 
de seneste oplysninger – ikke mindst 
om gudstjenestetider og arrangemen-
ter. Skulle der være sket ændringer af 
den ene eller anden årsag, er der her en 
autoritativ kilde til orientering.
Her vil man også kunne se yderligere 
omtale af vores udflugt. Vi lægger 
links til såvel Helligåndskirken, Bor-
gerforeningen som Glücksborg slot.

Arrangementer.

Ikke alle vinterens arrangementer er 
faldet på plads, men det vil ske inden 

næste kirkeblad.
Imidlertid ligger 
følgende fast.
I de kommende 
år vil vi udvide 
samarbejdet med 
Foredragsforenin-
gen, således at vi 
afholder to ar-
rangementer sam-
men. 
Vi begynder 23. 
september 2014 
kl. 19.30 i for-
samlingshus med filminstruktør Nils 
Malmros, der fortæller om sin sidste 
film Sorg og glæde. Her vil der være 
entre for alle.

I forbindelse med byggeriet på nabo-
grunden blev en dør i kirken blæn-
det. Foran den har Bjørn Nørgaard 
sat en bronzeskulptur, der forestiller 
Babelstårnet. Tårnet er bygget op af 
menneskeansigter i forskellige farver 
med Helligånden svævende over pinse-
underet. En blankpudset stålplade gør 
det muligt, at man både kan se gennem 
skulpturen og finde sit eget spejlbillede 
mellem de andre ansigter. 
»Udsmykningen opfylder menighedens 
ønske om at få lys i kirkens vinduer 
mod nord,« siger provst Viggo Jacob-
sen.
Projektet har været fem år undervejs. 
I 2008 besøgte en delegation fra Hel-
ligåndskirken Christianskirken i Frede-
ricia, og her blev man så overvældet af 
Bjørn Nørgaards kunst, at man straks 
begyndte at undersøge muligheden 
for et samarbejde i Helligåndskirken. 
Claus og Christine Hartung, der er 
medlemmer af menigheden, tog kon-
takt til Bjørn Nørgaard.  
Menighedsrådet bakkede op om pro-
jektet, og i løbet af kort tid blev der 
indsamlet kr. 200.000 til et skitsear-
bejde. I 2012 gjorde en bevilling fra 
A.P. Møller det muligt at sætte selve 
arbejdet i gang. 
Ved festgudstjenesten prædikede bi-
skop Marianne Christiansen, Haderslev 
Stift. Fra DSUK deltog generalsekretær 
Margith Pedersen og sognepræst Peter 
Stentoft. 
Og ansigterne? Ja, hvis nogle i Flens-
borg kan genkende dem, er der en god 
forklaring. Som model har Bjørn Nør-
gaard nemlig brugt konfirmanderne fra 
årgang 2012 

Bo Nygaard Larsen



- 13 -

Vi havde menighedsrådsmøde i går 
d.27-03, et af punkterne var forelæggel-
se og vedtagelse af regnskab for 2013, 
det der, i den forbindelse er bemærkel-
sesværdig, er at vores byggeregnskab 
er overholdt til punkt og prikke. I øv-
rigt et samlet set fint resultat. Der blev 
på mødet, også det foregående møde, 
drøftet hvordan vi bedst og mest muligt 
bruger de fine rammer, vi har. Gode 
input modtages med glæde.   En god 
vintersæson synger på sidste vers, og et 
dejligt forår er på vej, hvor er vort liv 
dog mageløst, selvom der bumps, som-
metider store huller, men vi skal huske 
at være, mens vi er. Og sende en tak 
opad til Vorherre.
Jens Aage Ravn

Men inden da viser vi tirsdag 16. sep-
tember 2014 kl. 19.30 filmen i præ-
stegården, så alle kan være godt forbe-
redte til mødet med filmskaberen.
Naturligvis fastholder vi det tradi-
tionelle adventsmøde. Det bliver i 
Bredstrup kirke 4. december kl. 19 
Københavns biskop Peter Skov Ja-
kobsen prædikant.
Mødet fort-
sætter i kon-
firmandstuen, 
hvor Peter 
Skov Jakob-
sen holder et 
foredrag, hvor 
han kommer 
ind på det at 
dannes som 
menneske. 
Der vil blive oplyst nærmere herom 
senere.
Som anført andetsteds i bladet vil vi 
også arrangere en sangaften, hvor vi 
vier vores fulde opmærksomhed til den 
nye højskolesangbog, som vi har an-
skaffet 40 eksemplarer af.

Nyt fra menighedsrådet

Siden sidste bladudgivelse har vi 
haft flere arrangementer, dels i 

forbindelse med gudstjenester, men 
også mødeaftener.  Der har været dejlig 
mange mennesker, der har deltaget og 
mødt op i vores meget fine lokaliteter. 
Man kan tydelig mærke, at alle føler sig 
veltilpasse i vores nye konfirmandstue. 
Fastelavnssøndag var en rigtig fin dag, 
for alle der deltog. Ligeså musikguds-
tjenesten med efterfølgende fernisering 
af Inger Jepsens billeder. 

Gospel Kids
Husk ved den sidste 10.30 gudstje-
neste i Bredstrup kirke hver måned 
er der Gospel Kids.
Det er et tilbud til de yngre kir-
kegængere om, at de kan gå med 
vores kirkesanger Anette og en 
medhjælper over i konfirmandstuen 
under salmen før prædikenen. Her 
bydes der på et glas saftevand og 
en kiks, inden børnene aktiveres 
med rytmisk sang, musik og dans.
Når præsten går ned fra prædike-
stolen, slutter børnene sig til os 
andre igen.
Kom og vær med!
Der er ikke Gospel Kids i juli og 
august måned.
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Babysalmesang.

Når dette blad udkommer, har vi 
sagt farvel til fire dejlige små un-

ger og deres mødre. Det har ikke været 
et stort hold, men mødrene har utvety-
digt givet udtryk for deres glæde ved 
deres deltagelse i babysalmesangen i 
Bredstrup kirke, hvor der under ledelse 
af Gitte er blevet sunget, danset og 
hygget 8 tirsdage.
Vi bringer her et par billeder, som vi 
håber kan give appetit for kommende 
mødre på at tage imod vores tilbud, når 
vi engang starter et nyt hold op.
Der kan ses flere billeder på kirkernes 
hjemmeside 
http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/

Konfirmander 2014

Pjedsted 
Store Bededag 16. maj 
Ellen Hartmann Andersen
Karla Gomes Neves Hermolau
Ibenmaja Jasmine Hjorth
Simon Ladegaard Hansen
Kenneth Stjernholm
Søren Søgaard Væver

Bredstrup
Ingen konfirmander i år

For måske første gang siden indførslen 
af konfirmationen i Danmark i 1736 er 
der ikke konfirmation i Bredstrup kir-
ke. Det skyldes først og fremmest den 
nye skolestruktur og forskellige andre 
uheldige sammenfald. 
Det er meget beklageligt og er udtryk 
for en meget betænkelig udvikling.
Det er mit store håb, at forældre til 
børn i 6. klasse vil bakke op om under-
visningen i bopælssognet så vidt det er 
muligt og konfirmationen i vore egne 
kirker.

Svanesøen i Spangen
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Ava Grace Dabinett
Isabella Bårris Sejr 
Døde og begravede:
Knud Overgaard Pedersen
Sonja Overgaard Pedersen
Vilads Sølyst Sørensen
Pjedsted
Billeder af døbte kan ses på kirker-
nes hjemmeside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk/

Kirkebil
Det er et stående tilbud til alle i 
Bredstrup og Pjedsted, der har 
brug for transport til kirke og ar-
rangementer i præstegården, at 
de kan bestille en taxa dagen før. 
Regningen går til præstegården.
Bestilling senest en time før vog-
nen ønskes. 

Gi en hånd
- vi søger frivillige
Har du tid og lyst til at gi en hånd 
med ved større arrangementer i 
Konfirmandstuen? Det kunne for 
eksempel være borddækning, kaffe-
brygning, kirkefrokost og/eller køk-
kenarbejde. 

Kontakt 
Ole på tlf. 75954024 eller mail oen@
km.dk
Gitte tlf. 5115 0378 eller 
mail kirkefunk@gmail.com

NB-KLUBBEN
Alle børn er velkommen på Nyager 12 i 
Bredstrup, hvor vi mødes onsdage fra kl. 
1530 til 1630.

NB-Klubben (Nyager Børneklub) er 
tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.

LEdErE:
Gunhild og Bjarne Gertz Olsen
(tlf. 75 95 43 17)
Isabella, Hanne og Mikael Arendt 
Laursen (tlf. 75 92 07 24)

Peter Brandes. Den korsfæstede sæde-
mand, Nørremarkskirken, Vejle
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BREDSTRUP
 27 april 1. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 4 maj 2. s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 11 maj 3. s. påske. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 16 maj Bededag . . . . ingen gudstjeneste
 18 maj 4. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 25 maj * 5. s. e. påske . ingen gudstjeneste
 29 maj ** G Kristi Himmelfartsdag . . . 10.30

 1 juni 6. s. s påske . ingen gudstjeneste
 8 juni Pinsedag. . . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 9 juni 2. pinsedag. . . . . . . . . i Kastellet
 15 juni Trinitatis . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 22 juni Sogneudflugt ingen gudstjeneste
 29 juni 2. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 6 juli 3. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 13 juli 4. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 20 juli 5. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 27 juli **** 6. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 3 august 7. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 10 august 8. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 17 august 9. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 24 august G 10. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 31 august 11. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 7 sep 12. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 G - Gospel Kids
* Kresten Christensen
** Juul Værge

PJEDSTED
 27 april 1. s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 4 maj 2. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 11 maj 3. s. påske. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 16 maj Bededag . . . . . . . . . konfirmation
 18 maj 4. s. e. påske . ingen gudstjeneste
 25 maj 5. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 29 maj Kristi Himmelfartsdag . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . ingen gudstjeneste
 1 juni *** 6. s. s påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 8 juni Pinsedag. . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 9 juni 2. pinsedag. . . . . . . . . i Kastellet
 15 juni Trinitatis . . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 22 juni Sogneudflugt ingen gudstjeneste
 29 juni 2. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 6 juli 3. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 13 juli 4. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 20 juli **** 5. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 27 juli 6. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 3 august 7. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 10 august 8. s. e. trin. . . ingen gudstjeneste
 17 august **** 9. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 24 august 10. s. e. trin. . ingen gudstjeneste
 31 august 11. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 7 sep 12. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00

*** Birgitte Svinth
**** Lise Rind

ADRESSER 
Sognepræst Ole Engberg,
Bredstrupvej 128, Bredstrup,
telf. 75 95 40 24.
mail. oen@km.dk
Træffes bedst kl. 12 - 13 - undtagen mandag 
Menighedsrådsformand Jens Aage Ravn
telf. 75 94 20 26
Kirketjener Gitte Funk Andreasen,
telf. 51 15 03 78, email kirkefunk@gmail.com
Kirkesanger Anette Mouritsen
telf. 75 95 86 16
Organist Peter Toft Poulsen, telf. 75 86 12 52

BREDSTRUP
Kirkeværge Peter Pagh, telf 75 95 40 04
Fredericia Kirkegårdskontor
telf. 75 92 19 75
 
PJEDSTED
Kirkeværge Niels Jørgen Andersen,
telf.  75 95 45 42
Fredericia Kirkegårdskontor
telf. 75 92 19 75
For mere information se
www.bredstruppjedstedkirker.dk

HUSK gudstjeneste 2. pinsedag i Kastellet
Sognepræsten holder ferie. 25/5–3/6, uge 29-30 og uge 33-34
25/5 til den 28/5 passes embedet af Hans Kurt Debel Hansen 75861038
29/5 til den 3/6 passes embedet af Lise Rind, Egeskov 75957744


