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Menighed møder menighed 
Bredstrup – Pjedsted menighed besøger 
Hannerup menighed 26. maj 2013.02.27 

Afgang med bus fra Købmandsgården i Pjedsted kl. 09.30, 
Forsamlingshuset 09.33 og Bredstrup kirke 09.35. 
Som led i Haderslev Stifts projekt menighed møder menighed 
genbesøger vi nu menigheden i Hannerup, som besøgte os 
sidste år. 
Pris, der inkluderer frokost i den nye sognegård efter 
gudstjenesten og kørsel 30,00 kr.  
Tilmelding senest 22/5 på 75 954024 
Om arrangementet skriver sognepræst Karina Dahlmann: 
I efteråret var Hannerup menighed på besøg hos Bredstrup-
Pjedsted menighed. 
Nu er tiden kommet til genbesøg, og Bredstrup-Pjedsted 
menighed er inviteret til Hannerup den 26. maj til højmessen 
kl. 10.00. 
Efter gudstjenesten vil Hannerup menighedsråd vise rundt i 
den nyudbyggede sognegård og være vært ved en let frokost.  
I forbindelse med frokosten bliver der tid til sang og 
præsentation af kirkens arbejde i Hannerup Sogn.  
Gudstjenesterne i Bredstrup og Pjedsted er aflyst 
Vi håber, at mange vil slutte op om dette møde, der også skal 
ses i sammenhæng med ønsket om et større samarbejde 
imellem de to menigheder. 
Menighedsrådet. 

Indlæg	  
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Påske

Kristus er opstanden! Krist stod op 
af døde, afsonet er vor brøde!

Sidste søndag var det Palmesøndag – 
Vi hørte om Jesu indtog i Jerusalem 
– som en vældig ouverture til hvad 
den kommende uge ville bringe. Over 
skærtorsdagens indstiftelse af nadve-
rens - kærlighedens måltid og det føl-
gende forræderi og langfredagens mar-
tring, korsfæstelse og død, er vi endelig 
nået frem til at høre dette evangelium, 
at dødsnatten hun er nu omme og at 
det skal kendes på os som lysets børn! 
Sådan synger vi mangen en søndag 
morgen med Grundtvigs Den signede 
dag, og gentager det ved de store begi-
venheder i glæde og sorg vort liv igen-
nem. Ved konfirmationen, brylluppet 
og begravelsen. Den signede dag med 
fryd vi ser af havet til os opkomme,/ 
den lyse på himlen mer og mer os alle 
til lyst og fromme. Det kendes på os 
som lysets børn, at natten hun er nu 
omme. - Det er dødsnatten, Grundt-
vig taler om - den signede dag - det er 
påskemorgenens sol eller genskinnet 
af den morgensol, som hilste Herrens 
klare dag og meldte os alle - se graven 
er tom. For alt, hvad der har med vor 
kristne tro at gøre, alt hvad vi hører 
hele kirkeåret igennem, lever af dette 
skin. Det må altsammen ses i lyset af 
livslyset, der sejrede over mørket og 
dødens skygge. Derfor holder vi påske-
dag for livet fest – Halleluja!
Sådan fejrer vi i den kristne kirke 
påsken, som livets fornyelse - en ny 
mulighed vi får givet. Sådan taler på-
sketroen. 
Men sådan oplevede Jesu disciple det 
bestemt ikke! Den første dag i ugen 

tidligt om morgenen holder de sig 
inden døre! De vover sig ikke ud. De 
har lukket sig inde med deres sorg og 
skuffelse. Deres totale desillusionering. 
Hvad er der i grunden at stå op for? 
De har jo lige på den bitreste og mest 
smertefulde vis erfaret, at den, som 
de havde satset hele deres liv på - han 
som de troede og havde håbet på skulle 
være Israels forløser - han som havde 
påstået om sig selv, at i ham var livet 
ja, at han var Vejen Sandheden og Livet 
- han var, når det kom til stykket, alli-
gevel ikke andet end en dødelig.
I Markus’ gengivelse af påskeevangeli-
et møder vi tre kvinder, der nok har det 
på samme måde som disciplene, men 
som dog ikke har glemt, hvor meget 
han betød for dem i levende live. De 

Rembrandt, Korsnedtagelsen, 
Vejle kunstmuseum
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havde hver især i ham mødt livet - hav-
de mærket livet på en anden måde - de 
var blevet levende midt i livet. Og det 
havde de ikke glemt. Deres kærlighed 
til den korsfæstede mester var levende. 
Derfor ville de vise ham den respekt at 
salve hans døde legeme og græde ved 
hans grav. 
I grunden kan man ikke sige, at de 
kvinders og vel heller ikke disciplenes 
situation adskilte sig væsentligt fra 
den, der er vores, når vi må tage afsked 
med de af vore kære, som var så stor 
en del af vort eget liv, ja somme tider 
livet selv for os. Når livet ligger fuld-
stændigt og aldeles i ruiner for os, og 
der ikke findes nogen eller noget, der 
kan gengive os håbet og troen på livet, 
at det har nogen mening at stå op om 
morgenen - for hvad betydning har det, 
når alt kommer til alt, så kan vi nok 
tilslutte os den gammeltestamentlige 
salmists ord:
Herre, min frelses Gud
dag og nat råber jeg til dig;
lad min bøn nå dig,
vend dit øre mod min klage!
For min sjæl er mæt af ulykker,
mit liv er nået til dødsriget,
jeg regnes blandt dem, der er gået i 
graven,
jeg er blevet som en mand uden kraft.
Blandt de døde er jeg spærret inde,
som de dræbte, der ligger i graven
dem, du ikke længere husker,
for de er revet ud af din hånd.
Du har kastet mig i den dybe grav,
i det mørke dyb.....

Jeg råber til dig om hjælp, Herre
hver morgen kommer min bøn til dig.
Hvorfor har du forstødt mig, Herre,

hvorfor skjuler du dit ansigt for mig?
Sådan så tilværelsen ud for Jesu discip-
le efter langfredagens nederlag - hvor-
for har du forstødt mig Herre, hvorfor 
skjuler du dit ansigt for mig?
Påskemorgen “svarede sorgen: Se, gra-
ven er tom!”
 Det er, hvad evangelisterne alle for-
søger at fortælle os, at Gud satte en 
påskedag op mod langfredagen. Det 
sidste ord i Jesu og vor sag skulle ikke 
være et dødens ord, men et livets ord.
Vi skal lægge mærke til, at ingen af 
evangelisterne, heller ikke Markus, 
vover at fortælle om selve opstandelsen 
- for det som ikke kunne ske, det skulle 
heller intet øje se. De kan ikke, sådan 
som kunstnere har lov til det, afbilde 
Jesus, idet han vælter klippeblokken 

til side og træder ud af graven. Evan-
gelisterne må naturligvis erkende, at 
opstandelsen ligger uden for historiens 
rækkevidde.
Derfor fortæller de os om den tomme 
grav. Den er der jo endnu, da det bliver 
dag og kan undersøges, sådan som Jo-
hannesevangelisten fortæller, at discip-

Rembrandt, Emmaus
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lene Peter og Johannes gjorde det. 
Og så kunne de fortælle om, hvordan 
det blev påske for Maria Magdalena, 
de to disciple på vejen fra Emmaus, 
som vi hører om 2. påskedag og siden 
flere og flere, som den opstandne valgte 
at vise sig for. Kunne evangelisterne 
ikke fortælle om selve opstandelsen, 
så kunne de i alle tilfælde fortælle om 
opstandelsestroen.
Kvinderne kommer ud til graven på-
skemorgen, for at sørge og for at min-
des. På akkurat samme måde, som vi 
går til vore kæres grav. Men minderne 
kræver ro, og for disse kvinder går 
minderne i første omgang under i uro, 
da de ser stenen er væltet bort, og alt 
ikke er, som det skal være. 
Meget mere ro i sindet giver det ikke, 
da de i graven mødes af den unge mand 

i hvide klæder, der forkynder dem, at 
Herren er opstanden fra de døde og 
ikke længere er i sin grav. De rystes 
af dette budskab. Ganske vist siger 
den unge mand til dem, at de ikke skal 
være bange - men det bliver de nu al-
ligevel i mødet med det uforståelige. 
Derfor flygter de bort.
I Johannesevangeliets beretning fortæl-
les der om, at Maria Magdalene går 
derud alene og finder graven tom - hun 
varskoer da Peter og Johannes, som føl-
ger med hende derud overbeviste om, 
at hun var hysterisk. Da de har under-
søgt sagen, vender de tilbage til deres 
murren bag lukkede døre.
Da Maria igen er overladt til sig selv, 
går minderne under i gråd - ikke en-
gang et gravsted har Jesu modstandere 
givet dem at samles ved og mindes 
ved! Sådan må hun tænke. Alt er forbi 
- ikke engang minderne kan de have. 
Savnet bliver da, som det også kan ske 
for os, stærkere end mindet. Savnet 
er gråd. Som en digter siger det, er 
gråden skyggen af det, som gik under. 
Mindet derimod er smilet, det fjerne, 
det blege, som gik under. Og det, der 
altså var gået under, det var hele det 
liv, som havde åbnet sig for dem, som 
stod Jesus nær, som havde set hans ger-
ning og lyttet til hans tale om det evige 
gudsrige, hvor kærligheden bor, hvor 
lykken er klar, men ej skingrende skør, 
hvor dyrt ikke købes til krone på bår, 
de snehvide hår.
Nu er Jesu tale savn, og det rige han 
talte om et uvirkeligt minde. Langfre-
dagen har slettet det helt ud. Da lyder 
den kendte stemme til hende. Og i et nu 
er det, som var, tilbage igen med ham. 
Men da hun rækker ud efter ham for at 

Karl Isakson, Kristus i Emmaus
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røre ved ham for at få sikkerhed for, at 
hun ikke tager fejl, unddrager han sig. 
Men da hører hun igen en tale til sig, 
der fortæller hende, at selvom han nu 
står foran hende, er dog ikke alt som 
før. Maria må forstå, at selvom påske 
fører fra død mod liv, så peger den 
samtidig fra jord til himmel. Opstan-
delsen lader sig ikke gribe! Alligevel 
bliver den en virkelighed for hende. Det 
bliver påske for Maria, fordi hun hører 
den opstandnes røst. Og den røst siger 
til hende, at det liv, hun nu lever, ikke 

er og ikke skal være et liv 
i savnet og mindet, men 
et liv i riget. Jesus siger 
jo til hende: ”Jeg stiger 
op til min Fader og jeres 
Fader, til min Gud og je-
res Gud.”  Derved vinder 
han Maria og os der nu 
hører hans ord en evig 
plads i riget.
Grundtvig digter så 
smukt over dette:
Se, Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i 
gru,
sukked til at røre stene.
Hvor, ak, hvor er Herren 
nu?
Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt op-
stod;
i den grav, hvor han har 
hvilet
hun har fundet englesmi-
let.
Det er modfortællingen 
til klagesalmen før! Der-
med siges det til os, at 
Gud ikke har forstødt 

os. Han har ikke glemt os! For Jesu 
Kristi skyld skal intet rykke os ud af 
hans hånd, thi han har vist os, at hans 
kærlighed er stærkere end døden. Den 
overvinder alle afstande, og der er ikke 
den krog, hvor vi får lov til at gemme 
os for hans lys, thi han vil ikke give 
slip, men holde os fast i sin hånd - også 
der, hvor vi selv finder det umuligt.
Derfor kan vi også synge: Tag det sorte 
kors fra graven - plant en lilje, hvor det 
stod! Ikke fordi døden ikke grumt er 
nærværende, men fordi vi får lov til at 

Rembrandt, Den opstandne Kristus møder Maria i 
dødehaven
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leve vort liv i det levende håb, at døden 
ikke har det sidste ord at sige hverken i 
Jesu Kristi sag eller i din og min sag.
For som K.L. Åstrup skriver i sin 
salme over Johs 3,16 - “Således elskede 
Gud verden...”
Såsandt som han vor næste er
med os i graven gået,
vi véd, hvis vi skal blive der,
han aldrig var opstået;
han aldrig hjem til Himlen gik,
hvis ikke os han med sig fik.
Han delte vor elendighed,
derfor vi véd,
han deler med os Himlens fred.
Derfor tør vi da lade kvindernes og 
de andre første kristnes påsketro være 
vores tro og vort håb. Han har slået bro 
fra dødningehjem til de levendes land!
Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen han os oprinde lod,
for livet han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

Jesu nedtagelse fra korset –
Kathovedportalen i Ribe.

Hans Edvard Nørgaard-Nielsen 
skriver om det romanske relief af 

nedtagelse over Kathoveddøren i Ribe 
Domkirke i forbindelse med en udstil-
ling af Peter Brandes over temaet Jesu 
nedtagelse:
Trods en relativt håndfast restaurering 
har kirken bevaret originale dele.
Den væsentligste er tympanonrelieffet 
over den såkaldte Kathovedportal, hvor 
man bliver fastholdt af Kristi nedta-
gelse fra korset, som stenhuggeren har 
set det for sig. Medens Vestervig som 
mange andre af de romanske kirker 
kan fremvise flere skulpturelle bidrag, 
der unddrager sig en egentlig tolkning, 
udmærker Korsnedtagelsen i Ribe sig 
ved at være en ligefrem fremstilling af 
denne afslutning på lidelseshistorien.
Evangelisterne omtaler kort, men en-
stemmigt, at Josef af Arimatæa gik til 
Pilatus og fik Kristi legeme udleveret. 
Han svøbte det sammen med Nico-
demus i et liglagen og bragte det til 
graven, men selve handlingen åbner ind 

til en både 
bevæget og 
bevægende 
forestillings-
verden om-
kring et men-
neskes stygge 
fald fra det 
levende til 
det døde. Det 
allerede stive 
legeme bliver 
varsomt lem-
pet ned fra 
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nes og Maria Magdalene fra korsets fod 
deltager i hans Langfredag. Lad mig 
nævne den såkaldte Isenheimertavle i 
Colmar, der indgår ligeså centralt i den 
nordiske protestantisme som Peterskir-
ken i en synliggørelse af det katolske. 
Samtidig er det alt sammen blevet fattet 
og fortolket, som når det i en spiritual 
hedder: ,,They crucified him, they cru-
cified my Lord.
Korsnedtagelsens kunstneriske kvali-
teter har i almindelighed udelukket en 
egentlig inddragelse af det trekants-
reIief, der senere er blevet tilføjet på 
muren ovenover. En kløgtig fortolk-
ning har knyttet relieffets beretning til 
Valdemar Sejrs og dronning Dagmars 
søn, der blev dræbt ved et vådeskud på 
Røsnæs, da han i 1231 var 22 år gam-
mel. Denne bratte død skulle sende 
ham over i historien som Valdemar 
hin Unge og forgudet som den afdøde 
dronnings søn. Bengerd var rykket ind 
og havde født kongen tre sønner der på 
hver deres måde var med til at afslutte 
Valdemarernes æra.
 
Nedtagelser.
På den ovennævnte baggrund skal de 
nedtagelsesmotiver dette hæfte rummer 
ses. 

korset, medens Maria er ved at tage sin 
døde søns hånd mellem begge sine. Til 
den anden side står apostlen Johannes 
og er et monument over sorgen.
Det er en beretning, sådan og sådan gik 
det for sig, men kunsten ligger gemt i 
den stramt sammenhængende kompo-
sition, der uden at glemme sine detaljer 
understreger og koncentrerer helheden. 
Budskabet presses indefra ud i vores 
verden af den myndige fremstilling i 
lys og skygge, der uden at bære spor af 
arbejdets møje er blevet tvunget ind i 
det hårde granit. Det er en beretning, 
der hører hjemme i marmor eller sand-
sten, kunstneren kan have haft sit for-
læg fra en lille fremstilling i elfenben, 
medens hans egen version er blevet 
forløst gennem et utal af timer. Kunst-
neren vil både fortælle os om døden 
i livet og livet i døden, for korset står 
med de spor af friske skud, der fasthol-
der det som livets træ.
Det tilhører alt sammen den vældige 
og næsten selvbekræftende teologiske 
overbygning, der har bragt Kristus 
frem til os. Vi kender ham som den 
tronende majestæt eller som verdens-
dommeren, han er Guds søn, men er 
gennem folkets fortællende kraft ikke 
mindst blevet fastholdt som Marias 
barn. Hendes moderlykke var blandet 
med en viden om hans senere skæbne, 
og datidens teologer optalte hendes 
sorger til i alt syv, medens hun havde 
femten store glæder.
Det væsentlige i beretningen her i Ribe 
er, at han ikke blot er Kristus, men en 
moders søn. Vi kender det fra mange 
andre kunstværker hvor jomfru Maria 
sammen med især evangelisten Johan-
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sorg og medfølelse. Som i 
dennes Pietas mærker man 
en meget stærk sorg og med-
følelse med alle martrede 
mennesker i verden og deres 
sørgende efterladte. Man er 
aldrig i tvivl om, at det er 
Menneskesønnen der bæres 
og lægges i graven med gråd 
og klage.

Opstandelse
Som nævnt ovenfor er der 
ingen af evangelisterne, der 
skildrer selve opstandelses-
øjeblikket. Det har man 

klogeligt overladt til den enkeltes fan-
tasi, for som K. L. Åstrup skriver i en 
salme: ”Det som ikke kunne ske, skulle 
intet øje se.” 
Forskellige kunstneres forsøg igennem 
tiderne er da heller ikke faldet særligt 
godt ud. Her må man virkelig fare med 
lempe.
Det er netop også det, en stor kunstner  
som Arne Haugen Sørensen gør, når 
han maler opstandelsen – Kristi op-
standelse og vores – på altertavlen, som 
er forside på dette kirkeblad.
Billedet hænger i Hjerm Østre Kirke.
Lisbeth Smedegaard Andersen skriver 
om denne altertavle:  ”Over alteret 
hænger Haugen Sørensens alterbillede. 
Det er en opstandelse, men det er også 
et billede af ”Kærlighedens hænder 
to”. Billedet er stort og placeret på et 
hvidt panel, der nærmest virker som en 
lille væg, trukket ud fra apsis og med 
et enkelt alterbord, der blot består af 
en grå granitplade, fastgjort direkte 
på væggen. Hænderne er mægtig store 
og fylder næsten hele billedet. Det er, 

Rembrandt er naturligvis helt sin egen, 
medens det ikke er vanskeligt at se, 
hvordan Peter Brandes lader sig inspi-
rere af det romanske forlæg.

Gravlæggelsen af Karl Isakson føjer 
sig på smukkeste vis sammen med Pe-
ter Brandes’ understregning af ømhed, 

2 eksempler på Peter Brandes’ arbejde med 
nedtagelses motivet.
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og lytte til tekster læst af medlemmer 
fra menigheden.
Og vi skal overvære et drama, hvor den 
hellige Efraim fører os ned i dødsri-
get. Her gennemspilles mødet mellem 
Kristus og Fanden selv. Udgangen af 
det møde kender vi heldigvis – det er 
opstandelse og liv!
Efraim levede fra begyndelsen af 
300-tallet og døde i 378. Han boede i 
det nuværende Syrien, deraf hans navn.
Hans modersmål var syrisk og han 
skrev alle sine digte og salmer på dette 
sprog. Syrisk og aramæisk er det sam-
me sprog, så han delte altså modersmål 
med Jesus.
Efraim var elev af den navnkundige 
biskop Jacob af Nisibis og ledsagede 
denne til det første kirkemøde i histo-
rien. Det var i 325 i Nicæa, hvor man 
formulerede denne forløber for den 
Nikænsk-Konstinopolitanske trosbe-
kendelse fra 381:
Vi tror på én Gud, den almægtige Fa-
der, skaberen af alle ting, de synlige og 
de usynlige.
Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds 
Søn, født af Faderen, énbåren, det be-
tyder af Faderens væsen, Gud af Gud, 
lys af lys, sand Gud af sand Gud, født 
ikke skabt, af ét væsen med Faderen, 
ham gennem hvem alle ting blev til, 
i Himmelen og på jorden, som for vi 
menneskers skyld og for vor frelse kom 
ned og blev kød, blev menneske, led og 
opstod igen på den tredje dag, opfor til 
Himmels og skal komme for at dømme 
de levende og de døde.
Og på Den Helligånd.
Denne formulering sigtede særligt mod 
at afvise Arianus og hans tilhængere, 
der mente, at Jesus ikke var Guds søn, 

som om de rækker direkte ud fra det 
blå himmelrum og når helt ned til jor-
den, så der kun bliver plads til en rød 
stribe himmel i billedets venstre side 
og kanten af den lille mørke grav, der 
anes forneden over rammekanten. Midt 
i hænderne står det oprejste menneske, 
rank med sine hænder løftet tilbedende 
mod det høje. Det er som en lovpris-
ning og giver kirken en stemning af 
glæde.”- påskeglæde!

Langfredag 29. marts 2013. 
Efraim Assyreren i Pjedsted 
kirke.

Vi har nu nogle år opført et musi-
kalsk passionsdrama langfredag.

Det gør vi ikke i år.
Men drama skal der til om end på en 
anden måde.
Vi skal synge passionssalmer sammen 
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4. Vort indre øje ser ham nu,
Langfredag, hængt på korset,
hvor han har taget plads i vores sted. 
Vi ser, udgydt fra såret i hans side, 
blod af det blod, al verden frelses ved.
5. Med kærlighed og ærefrygt,
I søstre og I brødre,
nærm jer det lægemiddel, der gør sund. 
Hold, hjerte, Jesu Kristi død i ære,
Bi, sjæl, med længsel på hans nad-
verstund

Minikonfirmander

I skrivende stund, har vi kun én gang 
tilbage med minikonfirmanderne, 

som vi tager afsked med ved en fami-
liegudstjeneste søndag 24. februar. 
Det har været en sand fornøjelse for 
Lene Bang og mig at have disse herlige 
unger en gang om ugen fra efterårsfe-
rien til nu lige efter vinterferien.
Lige før vinterferien havde vi vores tra-
ditionelle arrangement ”Jesus på Bred-
strup kirkegård og præstegård” . Det er 
et ”løb”, hvor børnene går fra post til 
post med et bibelsk stednavn. Hver post 

men Guds skabning.
Det er værd at have i tankerne, at dette 
var Efraims trosbekendelse, når man 
læser ham – eller som langfredag op-
lever hans drama Kristi fjenders klage, 
hvor Efraim tager gas på Satan og 
dødsriget, der slagne og klagende må 
stå tilbage efter at have haft besøg af 
Kristus i dødsriget.
Det er meget tydeligt at se, at Grundt-
vig har læst den gamle kirkefader og 
lært af ham. Det kommer ikke mindst 
til udtryk i det store digt: I kvæld blev 
der banket på Helvedes port, hvor det 
hedder i v. 19: 
Triumf blev der nu, hvor kun gråd hør-
tes før,
kun Død sad i Helved bedrøvet,
keruben oplod den forseglede dør,
skjoldvagten sig kasted i støvet.

Her bringer vi et eksempel på Efraims 
salmedigtning, som vi meget passende 
vil lade indgå i gudstjenesten langfre-
dag inden nadveren.
1. Med højtid lad os nærme os,
vi søstre og vi brødre,
vor Herres legeme, som bæres frem. 
Lad hjertets skælven røre vore læber, 
når frelsens lægemiddel møder dem.
2. Hans offer ihukommer vi,
hver gang hans legem brydes
og øjeblikket helligt rinder op.
Når den Enbårne i sin nadver ofres,
lad skælven bryde ud i sjæl og krop.
3. Skønt det er hans mysterium,
der deles ud iblandt os,
lad os for øje holde os hans død.
Størst er af alle: stunden hvor han 
skænker 
sig selv til skyldnere som vin og brød.
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er besat med en frivillig voksen, der 
stiller børnene på en opgave, der rela-
terer sig til noget af det, de skule have 
lært ved at være i ”discipellære”. 
Det var igen i år trods bidende kulde en 
stor succes.
Jeg vil gerne takke alle de frivillige, 
der gør arrangementet muligt.
Vi bringer her nogle billeder fra ”lø-
bet”. Flere kan ses på hjemmesiden 
www.bredstruppjedstedkirker.dk

Fastelavn

Igen i år kunne vi glæde os over 
mange udklædte børn med forældre 

til familiegudstjenesten 10. februar, 
der uheldigvis faldt den første søndag i 
efterårsferien. 
Efter gudstjenesten med fortællende 
prædiken, der blev afrundet med ryt-
miske sange, der relaterede sig til guds-

tjenestens tekster om Jesu dåb og Kær-
lighedens højsang fra 1. Korintherbrev 
kap 13, ventede der tøndeslagning og 
fastelavnsboller.
Niels Jørgen Andersen har taget nogle 
billeder fra dagen, som vi bringer her. 
Flere kan ses på vores hjemmeside. 
www.bredstruppjedstedkirker.dk
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Nytårstraditionen i 
Bredstrup-Pjedsted.

Det var igen i år rigtig rart at be-
gynde det nye år med fællesskabet 

omkring gudstjenesten og den gode 
snak bagefter i konfirmandstuen. Skønt 
stadig mærket af influenzaen blev der 
tale om optankning af ny gejst til arbej-
det i det nye år. 

Det er der grund til at takke for.
26 deltog i vores ”pilgrimsmarch” gen-
nem om ikke de favre riger, så dog de 
favre sogne og omkring 60 deltog i 
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten var vi godt og vel 
40, der nød de gode bobler og Gittes 
hjemmebagte kransekage.
Det virkelig dejligt for menighedsråd 
og præst at opleve den gode opbakning 
af denne tradition.

Sogneudflugten 
søndag 9. juni 2013

I år går vores sogneudflugt til det store 
naturgenoprettelsesprojekt Filsø.

Det bliver igen en heldagstur med ind-
lagt gudstjeneste og middag på vej til 
den store naturoplevelse.
Programmet er endnu ikke færdigt, 
men vil blive annonceret i Det Lille 
Fjernsyn, på Bredstrup-Pjedsted hjem-
meside og vores hjemmeside: 
www.bredstruppjedstedkirker.dk 
Her vil der blive lagt billeder ud fra det 
utroligt smukke område.
Hjemkomst som sædvanligt ved 18 
tiden.
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afvandingskanaler og bygget pumpe-
stationer for at dræne området

Nyt fra menighedsrådet 

Jeg vil forsøge at lave et lille indlæg 
til vores kirkeblad. Nok det smuk-

keste blad i Fredericia Provsti. Et nyt, 
både kirkeår og kalenderår, er vi gået 
ind i. Kirkeåret med to nye folk i me-
nighedsrådet, selvom man selvfølgelig 
kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor 
”ny” den ene er. Vi var så heldige, i 
menighedsrådet, at få Alice Lassen 
med, jeg tror, det er utroligt sjældent, 
at et nyt medlem udtrykker ønske om 
at ville påtage sig jobbet som kasserer. 
Alle vi øvrige trak vel et lettelses suk, 
da vi fik det at vide, at Alice ville på-
tage sig det arbejde. Menighedsrådet 
går en spændende tid i møde med udvi-
delsen af vores konfirmandstue, jeg tror 
vi alle glæder os til det færdige resultat. 
I skrivende stund har jeg fået bekræf-
telse på, at arkitekt Thomas Thomsen 
vil fremlægge sit projekt på vores me-
nighedsrådsmøde 20-02. 
Nu er alt jo ikke kun byggeri, der fore-
går meget andet i vores ”sognegård” . 
Mange fremragende møder med vir-
kelig spændende emner. Det sidste vi, 
min kone og jeg, deltog i var foredraget 
om Karen Jeppe. Det var en utrolig 
interessant eftermiddag. Jeg kan kun 
opfordre til, at så mange som muligt 
slutter op om vore arrangementer. Bag 
det står et aktivitetsudvalg og vores 
sognepræst, og de skal have en stor tak 
for deres indsats. I øvrigt er der guds-
tjeneste hver søndag. Det fællesskab er 
man jo mere end velkommen i. 

Med venlig hilsen 
Jens Aage Ravn

Indtil 1852 - den oprindelige Filsø
Søen har spillet en stor rolle helt tilbage 
til vikingetiden, hvor den var en åben 
fjord ud til Vesterhavet. Ved Henne 
Kirkeby var der en stor vikingeboplads, 
som har haft cirka 375 små værksteder, 
hvor der er blevet vævet uld. Senere er 
fjorden blevet lukket af sandvandrin-
ger, og søområdet har været en vigtig 
ressource for landmænd, jægere og 
fiskere
1852: Inddæmningen af Filsø begyn-
des
Søen blev formindsket fra over 2000 
hektar til 750 hektar. Den oprindelige 
Filsø var en fiskerig sø med mange for-
skellige arter, og mange fiskere ernæ-
rede sig af fiskeri i Filsø. Efterhånden 
som søen blev inddæmmet, faldt fiske-
bestanden. Afvandingen skete derfor 
ikke uden kamp fra fiskere og jægere, 
som var afhængige af søens ressourcer

1940 - 1947: Yderligere afvanding af 
søen
Afvandingen fik økonomiske interes-
ser, og søen blev afvandet yderligere til 
landbrugsdrift. Det var et stort arbejde, 
som blev udført med få maskiner og 
ellers med håndkraft. Der blev gravet 
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Mynthe Molin Devantier Niess
Nanna Clara Overgaard Mikkelsen
Sander Flohr Grensteen
Johanne Rosenberg Christiansen
Døde og begravede:
Henning Lumbye Sig Pedersen
Ruth Frederikke Kring

Pjedsted
Døbte:
Lauge Ploug Schmidt
Caroline Engelsby Rolfsted
Viede og velsignede:
Jolanta Kornelia Hüchtemann og 
Kim Enemark
Mia Øvlesen Schmidt og 
Steffen Boje Rudebeck Ploug
Døde og begravede
Kaj Agerton Jensen
Edel Ingeborg Basse
Bent Ginnerup
Helle Thomsen Jensen

Billeder af døbte kan ses på kirker-
nes hjemmeside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk/

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)

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.

Kirkebil
Det er et stående tilbud til alle i 
Bredstrup og Pjedsted, der har brug 
for transport til kirke og arrange-
menter i præstegården, at de kan 
bestille en taxa dagen før. Regnin-
gen går til præstegården.
Bestilling senest en time før vog-
nen ønskes. 
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Pjedsted 
26. april, Bededag:
Mikkel Munk Allmann
Jacob Buhl
Simon Damholm
Emil Heidemann Erbs
Emma Vestergård Majland Hansen
Penille Jensen
Jonas List Nielsen
Maria Sejersen
Jacob Sørensen

Bredstrup 
28. april, 4. s. e. påske:
Lukas Brylling Gammelgaard
Rune Høxbro Herrmann.
Louise Bille Bundgaard Jørgensen
Annkathrine Schmidt Klose
Morten Laursen
Andreas Reese Lindbjerg
Gabriella Beltrão Sørensen

Billeder følger i næste nummer af kir-
kebladet og på kirkernes hjemmeside. 
www.bredstruppjedstedkirker.dk

Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling den 10. marts 2013.

Bredstrup / Pjedsted sogne er 
også på gaden og samler ind 
til Folkekirkens Nødhjælps 
arbejde mod sult og sygdom, 
blandt verdens fattigste den 
10. Marts.
Vi starter i Bredstrup Kon-
firmandstue kl 10 med kaffe 
og rundstykker, efter et par 
timer er vi færdige og ind-
samlingen slut.
Alle er meget velkomne til 
at melde sig som indsamler 
til Lisbeth Kjær Poulsen tlf. 
26394030 eller på mail 
lisbethkp@hotmail.com

Konfirmander 2013
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BREDSTRUP
 17 marts Mariæ bebudelsesdag . . . . . 9.00
 24 marts * Palmesøndag . . . . . . . . . . . 10.30
 28 marts Skærtorsdag. . . . . . . . . . . . 19.30
 29 marts Langfredag. . Ingen gudstjeneste
 31 marts Påskedag . . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 1 april ** 2. påskedag . . . . . . . . . . . . 10.30
 7 april 1. s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 14 april * 2. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 21 april 3. s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 26 april Bededag . . . . Ingen gudstjeneste
 28 april 4. s. e. påske konfirmation. 10.30
 5 maj 5.s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 9 maj Kristi Himmelfartsdag . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . Ingen gudstjeneste
 12 maj 6. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 19 maj Pinsedag. . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 20 maj 2. pinsedag. . Ingen gudstjeneste
 26 maj * Trinitatis søndag . . . . . . . . 10.30
 1 juni 1. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 9 juni 2. s. e. trin. . . . . . . . . . . . .udflugt
 16 juni 3. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 23 juni 4. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 30 juni 5. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
*Gospel Kids
** Lise Rind, Egeskov

PJEDSTED
 17 marts Mariæ bebudelsesdag . . . . 10.30
 24 marts Palmesøndag . . . . . . . . . . . . 9.00
 28 marts Skærtorsdag. Ingen gudstjeneste
 29 marts Langfredag. . . . . . . . . . . . . 10.30
 31 marts Påskedag . . . . . . . . . . . . . . 10.30
 1 april  2. påskedag . Ingen gudstjeneste
 7 april 1. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 14 april 2. s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 21 april 3. s. e. påske . . . . . . . . . . . . 10.30
 26 april Bededag - konfirmation. . . 10.30
 28 april 4. s. e. påske . Ingen gudstjeneste
 5 maj 5.s. e. påske . . . . . . . . . . . . . 9.00
 9 maj Kristi Himmelfartsdag . . . 10.30

 12 maj 6. s. e. påske . Ingen gudstjeneste
 19 maj Pinsedag. . . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 20 maj 2. pinsedag. . Ingen gudstjeneste
 26 maj Trinitatis søndag . . . . . . . . . 9.00
 1 juni 1. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 9 juni 2. s. e. trin. . . . . . . . . . . . .udflugt
 16 juni 3. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00
 23 juni 4. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 30 juni 5. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . . 9.00

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

Fælles gudstjeneste
Husk provstiets fælles gudstjeneste 2. Pinsedag kl. 10.30 i Kastellet 
Tag madkurven med og hyg dig sammen med en masse andre glade mennesker.


