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Konfirmation 2013
Tekst: Joh. 10,11-36

Kære konfirmander, da jeg for en 
46 – 47 år siden sad der, hvor I 

sidder nu – ganske vist ikke lige i den 
her kirke, men i Vildbjerg kirke ovre 
ved Herning, havde jeg haft en op-
levelse, som kom til at betyde meget 
for mig. Det tænkte jeg ikke så meget 
over den gang. Jeg havde bare haft en 
god oplevelse. Og det var såmænd en 
skolekomedie opført af de ældste elever 
på skolen. Jeg kan tydeligt huske, at 
stykket hed ”Biskoppens lysestager” 
og handlede om en straffefange, der 
er blevet givet fri fra fængslet og nu 
skal finde vej tilbage i samfundet helt 
uden støtte af nogen art. Der sker så 
det, at han sulten og nedbrudt kom-
mer til en bispegård en isnende kold 
nat. Her bliver han taget imod af en 
gammel biskop. Her møder den tidli-
gere galejslave Jean Valjean for første 
gang i umindelige tider et menneske, 
der behandler ham som et menneske. 
Meget mod den gamle husbestyreskes 
vilje bliver der sat ordentligt og rigeligt 
mad frem for den sølle frigivne fange 

og siden redt op med det fineste hvide 
sengetøj. Men Jean Valjean vågner om 
natten og ser sig om. Han er ikke vant 
til sådanne omgivelser. Her passer han 
ligesom ikke ind. Det har man da også 
banket grundigt ind i ham, siden han 
blev fængslet og sendt til slaveriet i en 
fransk flådehavn for at have stjålet et 
brød hos en bager for at kunne stille 
sulten hos sin søsters børn. Han er en 
tyv og en usling, udstødt af samfundet, 
udstyret, som han er, med et pas, der 
skal vises overalt, hvor han kommer 
frem. Her står det sort på hvidt, hvem 
han er – en straffet person. Det gør det 
ikke ligefrem lettere at skabe sig en til-
værelse i friheden. Derfor tror og tæn-
ker han også sådan om sig selv. Selvom 
den mindste overtrædelse af loven vil 
betyde et gensyn med slaveriet, kan 
han ikke modstå fristelsen til at fylde 
en sæk med sølvtøj og så ellers stikke 
af fra bispegården.
Selvfølgelig bliver han taget af et par 
betjente, der slæber ham tilbage til 
biskoppen. Jean Valjean har desperat 
påstået, at han har fået dette sølvtøj 
foræret af biskoppen. Det tror betjen-
tene naturligvis ikke et øjeblik på, men 
miraklet sker! Biskoppen siger til Jean 
Valjean, at han i sin hast havde glemt 
de store og uhyre kostbare sølvlyse-
stager. Betjentene tror ikke deres egne 
øren, men må målløse give slip på de-
res fange.
Mange her i dag vil sikkert kunne 
genkende denne centrale scene fra 
Les Misérables, Victor Hugos store 
roman og den store musicalsucces 
bygget over denne. Det kendte jeg nu 
ikke noget til dengang – men jeg var 
fascineret af denne fuldstændigt over-
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rumplende tilgivelse og kærlighed, der 
her mødte et menneske. Først mange 
år senere, da jeg kæmpede med at lære 
fransk i gymnasiet, opdagede jeg, hvad 
det var for noget, man havde sat op i 
gymnastiksalen der hjemme.
Det er et lille udpluk af en roman på 
1500 tæt skrevne sider, som de fær-
reste har læst – men som er filmatiseret 
adskillige gange og altså også helt om-
skabt til en musical, der for øvrigt lige 
nu kan ses i en formidabel udgave som 
film.
Her tolkes den scene jeg lige har omtalt 
ganske fantastisk præcist:
And remember this, my brother,
See in this some high plan.
You must use this precious silver
To become an honest man.
By the witness of the martyrs,
By the passion and the blood,
God has raised you out of darkness:
I have bought your soul for God.

Biskoppen køber altså Jean Valjeans 
sjæl med henvisning til Jesu Kristi kær-
lighed for mennesker – vi kunne også 
sige hans hyrdegerning for os. Med 
sin tilgivelse af tyven sætter biskop-
pen ham på én gang fri af hans egen og 
andres syn på ham som tyv og synder 
– og giver ham en ny identitet. En iden-
titet eller et syn på sig selv, som han så 
til gengæld bliver bundet til – hyrden. 
Straffefangen bliver gjort til hyrde for 
sine medmennesker. Han skal bruge 
denne formue -  the prescious silver – 
til at gøre godt for sine medmennesker.
Det er ikke nogen nem ændring for 
Valjean, for som han synger i sin for-
tvivlelse: De gav mig et nummer og 
myrdede Valjean. Jeg kom til at hade 
den verden, som altid har hadet mig.
Øje for øje
Gør dit hjerte til sten
Det er hvad jeg har overlevet på
Det er alt, hvad jeg ved og kan.
Men biskoppen kaldte mig bror og 
sagde, at jeg havde en sjæl.
Hvordan kunne han vide det?
Nu vil jeg flygte fra Jean Valjeans ver-
den. Den er forbi. En ny fortælling må 
begynde.
Han river sit fordømte pas i stykker og 
skaber sig ved hjælp af sin formue og 
gode forstand en ny tilværelse i over-
ensstemmelse med den gamle biskops 
ønsker.
Straffefangen bliver fabrikant og borg-
mester i en lille by. Så alt tyder på, at 
han har fået sig etableret i en ny og 
ganske behagelig tilværelse, hvor han 
ved at være en moderne arbejdsgiver 
og retfærdig borgmester uden større 
besvær kan opfylde sin forpligtelse. 
Men så let skal det naturligvis ikke gå. 
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Pludselig en dag får byen en ny politi-
inspektør. Det er Javert! Borgmesterens 
gamle plageånd fra galejerne. De stir-
rer på hinanden. Javert synes, at der er 
noget bekendt ved borgmesteren, men 
må slå det hen. Han er ikke nogen tilgi-
velsens mand. Han ved, at Jean Valjean 
ikke har vist sit pas nogen steder og 
tilsyneladende er forsvundet ud i den 
blå luft. Den slags kan man naturligvis 
ikke have. Ret skal være ret og retfær-
dighed betyder for ham, at loven skal 
følges bogstav for bogstav. En tyv og 
synder vil altid og i al evighed være en 
tyv og synder. Det kan der ikke laves 
om på, hvis der skal være nogen sam-
menhæng i verden. Det er hans syn på 
den ting, og den er i grunden ikke så 
forskellig fra det syn, Valjean havde før 
mødet med biskoppen.
I byen er der en kvinde, Fantine, som 
en skrækkelig skæbne havde gjort til 
luder. Hun har en lille pige, Cosette, i 
pleje hos nogle griske krofolk, som hele 
tiden kræver flere penge for pigen, selv-
om hun arbejder og bliver behandlet 
som en anden Askepot. På sit dødsleje 

fortæller Fantine Valjean om denne lille 
pige, og han lover at tage sig af hende.
Imidlertid sker der en ulykke neden for 
borgmesterkontoret. En mand er kom-
met i klemme under en væltet vogn. 
Jean Valjean skynder sig for at hjælpe. 
Med sine kæmpekræfter får han ene 
mand løftet vognen, så manden kan 
trækkes fri. Da er Javert ikke i tvivl. 
Det er ham. Han beslutter at underrette 
de højere myndigheder og få tilladelse 
til at skride til arrestation.
Men borgmesteren får en gylden mu-
lighed for at slippe ud af kniben. Poli-
tiinspektøren kommer pludselig op på 
borgmesterkontoret og beder om sin 
afsked og en passende straf for at have 
taget initiativer mod den lovformlige 
borgmester, for man havde nemlig 
fanget denne galejslave Valjean. Og nu 
skulle denne slyngel dømmes tilbage 
til sine slavelænker. Retssagen skulle 
begynde snarest. 
Hvilken mulighed. Den mand var uden 
tvivl en skurk og et udskud – og Val-
jean var borgmester og kunne fortsat 
gøre en masse godt for sine medmen-
nesker. Det var bare at læne sig tilbage, 
afskedige Javert og lade tingene gå 
sin gang. Hvor fristende var det ikke? 
Var det oven i købet ikke det bedste 
for mange, om han ofrede denne ham 
ukendte mand? Men nej! Det var et 
forræderi mod den mand, der havde 
købt hans sjæl. Et forræderi mod den 
gode hyrde og den identitet og frihed 
han havde fået givet. Derfor haster han 
af sted for at give sig til kende i retten 
i nabobyen og tage flugten, med hvad 
han kan skrabe sammen af penge. Med 
Javert i hælene finder han den lille Co-
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sette og får sig bragt i sikkerhed i Paris 
sammen med hende.
Her vokser Cosette op til at blive en 
smuk, ung frøken af det bedre borger-
skab. Imidlertid forelsker hun sig i en 
ung student Marius, der er aktiv i et 
studenteroprør og går på barrikaderne 
mod kongens soldater i frihedens, lig-
hedens og broderskabets navn. 

Jean Valjean er straks klar over faren 
for, at deres skjul skal blive opdaget, så 
han gør hurtigt forberedelser til endnu 
en flugt. Denne gang ud af landet til 
England. Men da det går op for ham, 
hvor meget Cosette elsker denne Ma-
rius, slutter han sig til oprørerne for at 
vogte over Marius og forsøge at bringe 
ham levende tilbage til Cosette.
På barrikaderne møder han igen Javert 
forklædt som oprører. Nu står han med 
sin ærkefjende og modstykke, den 
uforsonlige Javerts liv i sine hænder. 

Politiinspektøren får lov at slippe.
Midt i kamplarmen forstår Jean Valjean 
endegyldigt sin opgave – biskoppens 
ord til ham. Derfor synger han den be-
rømte: Bring him home: 
God on high
Hear my prayer
In my need
You have always been there

He is young
He’s afraid
Let him rest
Heaven blessed.
Bring him home
Bring him home
Bring him home.

He’s like the son I might have known
If God had granted me a son.
The summers die
One by one
How soon they fly
On and on
And I am old
And will be gone.

Bring him peace
Bring him joy
He is young
He is only a boy

You can take
You can give
Let him be
Let him live
If I die, let me die
Let him live
Bring him home
Bring him home
Bring him home.



 

- 6 -

Jean Valjean nøjes ikke med at bede 
den bøn – han går så at sige selv ind 
i den og opfylder den, som den gode 
hyrde, der sætter sit liv til for fårene. 
Han slæber den hårdt sårede Marius 
gennem Paris’ ulækre kloarker med 
den utrættelige Javert i hælene. Javert 
indhenter dem ved udgangen fra kloar-
kerne. Endelig har Javert ham. 
Med Marius i armene trygler Valjean 
om lov til at bringe den unge mand 
hjem, så vil han melde sig frivilligt. 
Mirakuløst får han lov at gå.
Javert synger nu: Forbandet, hvis jeg 
skal leve mit liv i gæld til en tyv.
Jeg er loven og den lader sig ikke håne!
Vi deler intet i verden.
Det er enten Valjean eller Javert!
Verden, som jeg har kendt den, er tabt 
i mørket
Er han fra himlen eller helvede?
Og ved han, at ved at skænke mig livet, 
ved at vise mig nåde i dag, har han al-
lerede slået mig ihjel?
 Det er to verdeners møde og sam-
menstød: hævnens og nådens eller Det 
gamle Testamente over for Det nye 
Testamente.
I den pragtfulde salme Nåden hun er af 
kongeblod siger Grundtvig det samme: 
”nådeløs barm er skilt fra Gud, tro 
er for den et lovens bud, nåden et ord 
den ej kender”. Det er en fremragende 
beskrivelse af Javerts i virkeligheden 
fortvivlende situation. Han kan ikke 
tage imod den kærlighed, der overgår 
ham, og derfor vælger han at lænke sig 
selv med sine håndjern og kaste sig i 
Seinens rivende strøm.
Det er forhåbentligt ikke vanskeligt at 
høre min begejstring for denne fanta-

stiske filmatisering af musicalen, som 
jeg mener, er noget af den bedste evan-
geliefortælling og forkyndelse, jeg har 
oplevet på det hvide lærred. 
Alle tekster, som vi snart skal høre læst 
af konfirmanderne oppe fra alteret, 
passer alle som én ind i denne fortæl-
ling og kaster fra hver deres sted i 
Johannes evangeliet (og Mattæus evan-
geliet) lys ind over denne grundfortæl-
ling om kampen mellem nåden og den 
ubøjelige og begrænsede menneskelige 
retfærdighed.

Kære konfirmander! Da I blev døbt, om 
det nu var, da I var ganske små, eller 
senere, så blev der fortalt jer og jeres 
forældre en historie. Vi kunne kalde 
den Guds fortælling. Det var og er en 
fortælling, som ikke bare fortælles for 
jer, men som I blev fortalt ind i – ja 
som vi dybest set fortælles ind i hver 
gang, vi hører evangeliet. 
Gud vil noget med dit og mit liv. Og 
det han vil, det er at lade kærligheden 
stråle ind i det. Han viste os den kær-
lighed i kød og blod i sin søn – i skik-
kelse af ham, som kunne sige om sig 
selv: Jeg er den gode hyrde – den hyrde 
som sætter alt, også sit eget liv ind for 
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Giv dem fred
Giv dem glæde
De er unge
De er stadig børn.
Du kan tage
Du kan give
Bevar dem
Lad dem leve
Og tag du dem til sin tid hjem i fader-
huset, hvor du har gjort en plads rede 
for dem.
Amen!
Salmer: 402,441,289,435,11

Efter prædikenen sang Anette Mourit-
sen meget smukt og bevægende Bring 
him home! med orgelledsagelse af Peter 
Toft Poulsen

dem, som han har ansvaret for.
Den kærlighed kan vi se lide nederlag 
iblandt os. Vi oplever svig og svigt. Vi 
oplever dødens triumf midt iblandt os. 
Vi oplever langfredagens smerte – men 
vi oplever også dødens og mørkets un-
dergang, at kærlighed og liv triumferer. 
Vi oplever, at der er nogen som møder 
os som hyrder for os, nogen der rejser 
os op og tager os med igen. Da opfyl-
des Jesu nye bud: ”I skal elske hinan-
den. Som jeg har elsket jer, skal I også 
elske hinanden.”
Folkekirkens Nødhjælp har et rigtig 
godt motto, som det er værd at hæfte 
sig ved: ”Vi tror på et liv før døden”. 
Det forstår jeg sådan, at det liv er no-
get, vi giver hinanden, fordi vi påtager 
os ansvaret for hinanden – når vi væl-
ger at være hyrder for hinanden og ikke 
kigger væk, når der spørges: er du ikke 
din brors vogter eller hyrde?
Jeg vil håbe for jer, at I vil møde mange 
hyrder på jeres vej frem i livet, ligesom 
I vil være parate, når der kaldes på jer! 
Hyrderne er nemlig uundværlige. De 
første af slagsen mødte I, da I første 
gang slog øjnene op og mødte jeres 
forældres kærligt forundrede blik, da 
de stod fyldt af glæde over livets under 
med et nyfødt barn i deres hænder.
Når I skal holde fest derhjemme i dag, 
er der samlet flere, der kun har et for-
mål med denne fest her i kirken og der-
hjemme – at udtrykke et ønske og håb 
om at jeres liv fortsat vil blive et åbent 
liv i tro og tillid. Det vil de gøre deres 
til, men de ved også, at deres hæn-
ders rækkevidde er begrænset. Derfor 
bragte de jer også i sin tid til dåben, og 
derfor er denne bøn deres og menighe-
dens her i dag.
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præst i Varde og døde her i 1795. Ser 
man videre på de andre tavler fortælles 
en hel historie, der i grunden er ret så 
grum.
På den næste tavle kan man se, at hans 
mor Johanne Christine Riese døde 
samme år i præstegården. Hun havde 
altså tilbragt sin enkestand hos sin søn. 
Men dermed er historien ikke forbi. 
Næste tavle, som kan ses på billedet 
her, udvider historien. Her står der: 
Minde af Nicolai Brorson fød 1723 i 
Randrup Præstegaard, var fra sit 12. 
Aar Formedelst Svagelighed nødt til 
at blive i sit værelse; død i Varde d. 27. 
Novbr 1791.
Indsvøbt i Nat, 
din Siel ei her udviklet blev, 
hist over Stierners Vei dit Liv begyndte.

Sogneudflugten.

9. juni kunne vi i år i en fyldt bus 
tage på menighedsudflugt til Varde 

og Filsø.
Der var sørget for kaffe og rundstykker 
i bussen, så vi kunne nå frem til guds-
tjenesten i Skt. Jacobi i Varde uden at 
være alt for sultne. Humøret var højt og 
med ledsagelse af Günthers harmonika 
var stemmerne beredte til gudstjene-
sten. 
Da vi var i god tid kunne vi få lejlighed 
til at bese den smukke gamle kirke-
gård, der stadig benyttes til urnegrave.
Et stykke fra indgangen kan man se en 
gammel stele med nogle interessante 
indskrifter. Vi kan se, at Christian Carl 
Brorson, en søn af biskoppen i Ribe 
og en af vore største salmedigtere, var 
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han ikke var åndeligt udviklet.
Efter gudstjenesten spiste vi en dejlig 
middag med nye kartofler på Lunde 
Kro, hvorefter vi havde sat en meget 
dygtig naturvejleder stævne ved Filsø.
Det blev en uhyre interessant og natur-
skøn oplevelse.
Naturvejlederen fortalte med respekt 
for både fortidens landindvindinger og 
forstålig begejstring for det mægtige 
naturgenoprettelsesprojekt, der her er i 
gang med Aage V. Jensens Fond.
Kl. 19.45 holdt bussen igen foran Bred-
strup kirke og vi kunne tage afsked 
med hinanden med den gode fornem-
melse i kroppen, det giver at have nydt 
fælleskab og gode oplevelser med hin-
anden.
Vi siger tak til turens tilrettelæggere 
Lene Bang og Bente Sørensen.
Jeg vil også gerne rette en speciel tak 
til Günther, der er med til at give vores 
udflugt en helt speciel atmosfære.

Her fortælles en familietragedie om 
døde spædbørn, én der blev præst og én 
der måtte tilbringe hele sit liv ”i et Væ-
relse” altså indespærret i et rum, fordi 
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til at holde, det vil sige indvielse 27. 
oktober. Jeg kan anbefale alle at gå 
over for at se, hvordan arbejdet skrider 
frem efter gudstjenesten.
Vi havde her sidst i maj en fin ople-
velse, nemlig besøget i Hannerup kirke, 
menighed møder menighed. Værterne 
havde virkelig gjort noget ud af dagen, 
en stor tak til Hannerup sogn. Der har 
også været sogneudflugt med rigtig 
mange deltagere. Jeg har fået at vide, at 
det var et meget fint program, veltilret-
telagt tur, stor tak for arrangementet til 
Bente Sørensen og Lene Bang. (Man 
kunne få den ”kætterske” tanke: skal 
vi for eftertiden holde gudstjeneste i en 
bus).
Dette var ordene.

Mvh. Jens Aage Ravn 

Fra menighedsrådet

Min præst har rykket mig for et 
indlæg til kirkebladet. Men ”hvad 

skal jeg sige, mine ord vil ikke meget 
sige” så kommer det væsentlige: ”Men 
Gud hvor er din visdom stor, din god-
hed kraft og rige”! Det er noget, vi 
indimellem oplever, og gode oplevelser 
skal vi samle på. Det kan være fami-
lie, venner og bekendtes kærlighed og 
omsorg i lidt svære stunder. Det har 
vi, min kone og jeg, mærket. Det kan 
også være en solnedgang så smuk, så 
man fatter det ikke. Og der er kun én 
solnedgang der ser sådan ud, næste dag 
er den helt anderledes. Sådan er verden 
og livet en fantastisk gave til os, vi skal 
blot åbne øjnene. 
Nu til det lidt mere jordnære: Udvidel-
sen af vores konfirmandstue skrider 
planmæssig frem, der er dygtige hånd-
værkere på opgaven. Tidsplanen ser ud 
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Efteråsfest 27. oktober 2013
Vi tager den nye konfirmandstue i brug med 

fuld musik med Søndags-septetten

Orkesteret består af aktive og garvede musikere, der for nogle år siden star-
tede med at ”lege” sammen søndag eftermiddag for at spille iørefaldende, 
swingende og melodiøs jazz. Repertoiret er således primært jazzstandards 
samt enkelte danske evergreens.
Alle musikere kan opleves i en række andre musikalske sammenhænge som 
f.eks.: Fredericia Bigband, Lillebælt jazz, Jazzband Kolding m.fl.

Sten Haudrum,
trommer

Carsten Mortensen,
trompet

Claus Bøtker,
guitarNils Gerdes

piano

Hans Martin Bang,
trombone

Bjarne O. Petersen,
sax

Erik Skarrup
bas
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Arrangementer i efteråret.
Rytmisk gudstjeneste i Bred-
strup kirke søndag 22. septem-
ber kl. 16.00

Det er det kendte koncept, hvor Ole 
Mouritsen sætter sit spændende præg 
på de kendte melodier og orglet erstat-
tes af klaver, guitar, basguitar og fløjte. 
Anette hjælper os sikkert igennem den 
lidt tvistede melodi.
Mød op og vær med til en gudstjeneste 
der på en måde er velkendt og så allige-
vel byder på en overraskende vinkel.

Høstgudstjeneste i Pjedsted 
søndag 29. september kl. 10.30
Vi har valgt at lade Pjedsted kirke være 
rammen om vores høstgudstjeneste 
igen i år, selvom det også var i Pjedsted 
kirke sidste år. Det skyldes, at vi i ok-
tober måned kan holde fælles gudstje-
neste i Bredstrup kirke, når vi tager de 
nye lokaler i brug i præstegården.
Der bliver ikke nogen kirkefrokost i år 
på grund af ombygningen – men se ne-
denunder under omtale af dette.

Film i Kirken 
Torsdag 24. oktober kl. 19.30 
byder vi på film i Bredstrup 
kirke.

Da vi pænt 
må vente med 
at tage vore 
nye faciliteter 
i brug, gør 
vi forsøget 
med at bruge 
kirken som 
ramme om en 
filmaften.
Det bliver 
en film, der i 
lødighed pas-
ser fint til det 

rum, som den skal vises i. Vi har valgt 
at vise den fremragende franske film 
Amour, som fuldt fortjent vandt de 
gyldne palmer i Cannes i 2012.  Dag-
bladet Politiken udnævnte den til at 
være årets bedste film i 2012.
Avisens anmelder, Kim Skotte, skrev 
blandt andet: Den østrigske instruktør 
tackler kun de hårdeste emner, og han 
er fuldstændig nådesløs. Der er ingen 
nemme udveje eller bløde landinger 
i en Haneke-film. Uanset om han har 
fortalt om afstumpede mordere, ra-
cisme, spirende nazisme, masochisme 
eller kulturens undergang.
Frihed i erkendelsen
Men måske er nådesløs alligevel ikke 
det rigtige ord. Haneke insisterer på at 
benægte eksistensen af illusioner. Man 
får ikke lov til at stikke sig selv blår i 
øjnene. 
I ’Amour’ fortæller Haneke om to gam-
le mennesker, Anne og George. Hun 
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får et slagtilfælde. En efterfølgende 
operation slår fejl. George véd, at fra 
nu af går det kun ned ad bakke med 
hende. Der er kun én ende på livet, og 
den ende er ikke happy, uanset hvordan 
den bliver. 
Men at se tingene i øjnene er også en 
form for frihed, og det er i skikkelse af 
denne frihed, at Hanekes nådesløshed 
paradoksalt nok rummer sin egen form 
for nåde. Man har friheden til at være 
et menneske og se sin skæbne i øjnene. 
Når kroppen giver op
Store kunstnere er bl.a. kendetegnet 
ved, at de indvinder nyt land og det gør 
Haneke i Guldpalmevinderen ’Amour’. 
Der bliver ikke lavet mange film om 
gamle mennesker. For slet ikke at tale 
om film, der handler om gamle menne-
sker, der skal dø og ved det. Der er ikke 
meget box office i den slags død. 
Men Hanekes film om den nådesløse 
alderdom er ikke bare en fremragende 
film. Som dobbeltportræt af mennesket 
i dets sidste alder er den et fornemt or-
kestreret kunstværk.
Der er ingen grund til at skjule, at 
’Amour’ er en hård film. Den sparer 
ikke sit publikum for noget. Sådan ser 
livet ud, når kroppen begår højforræ-
deri og kontrollen med den svigter. 
Musklerne stivner og svinder ind. Be-
vidstheden flakker. Et smukt musisk og 
modent menneske synker i løbet af få 
måneder tilbage til en grum parodi på 
sin tidlige, hjælpeløse barndom. Lagt 
i ble, klynkende som et bange barn og 
madet med grød på skeen. Alle den 
svigtende krops grænseløse ydmygel-
ser.

En kærlighedshistorie

Det kunne have været ubærligt, men er 
det ikke. 
’Amour’ er også en værdig og dybt 
bevægende film, der taler klart, hvor vi 
helst vil tie ihjel. Forklaringen på følel-
sen af befrielse ligger i titlen. ’Amour’ 
er en kærlighedshistorie. En af de store 
og dybe. 
George og Anne har haft et langt liv 
sammen. De er forskellige, men er vok-
set dybt ind i hinandens mentale væv. 
»Vi har altid klaret skærene sammen, 
du og jeg«, siger Anne til George. Alt 
det, man får sammen i løbet af et liv, 
har de haft. 
Men hvordan klarer man det sidste 
skær, som uvægerligt vil rive to, der 
elsker hinanden, fra hverandre?
Denne kærlighed kittet sammen af et 
langt livs små, vederkvægende rutiner, 
overbærenhed med uvaner og irrita-
tionsmomenter, fælles kærlighed til 
klassisk musik og datteren Eva (Isa-
belle Huppert) danner en næsten stoflig 
atmosfære i den parisiske borgerlej-
lighed, hvor døden er flyttet ind som 
ubuden logerende. Kærligheden i form 
af et langt liv tilbragt sammen udgør 
rammen om hver eneste tragisk ud- og 
afvikling. 
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Marianne Christiansen til at besøge os 
ved dette traditionelle adventsmøde.
Marianne Christiansen vil beskæftige 
sig med Brorson, advent og jul. Dertil 
har hun stillet i udsigt, at hun vil for-
tælle et par af H. C. Andersens eventyr. 
Marianne Christiansens evner som for-
tæller har jeg haft glæden af at opleve 
et par gange.

Julekoncert i Bredstrup kirke.
Tirsdag 3. december kl. 19.00 
kan vi opleve Christians kir-
kens Drengekor her i vores 
kirke.

Det er mange år siden vi sidst havde 
besøg af dette meget dygtige og aner-
kendte kor. Da gav koret under ledelse 
af Poul Skjølstrup os en flot aften. Det 
er jeg sikker på, vi kan glæde os til 
igen vil ske under ledelse af Hedvig 
Dobias.
Vi kan godt glæde os til, at julen vil 
blive sunget ind i Bredstrup-Pjedsted 
med dette dygtige og meget velklin-
gende kor.

Anne forsvinder fysisk fra George, 
men optræder stadig så levende i hans 
stadig mere ensomme dage, mens hun 
svinder ind for øjnene af ham.
Der venter os en stor aften, men altså 
ikke nogen ”let” aften.

Ibrugtagning af den ombyg-
gede konfirmandstue.
Søndag 27. oktober.

Efter gudstje-
nesten i Bred-
strup kirke kl. 
10.30 fejrer 
vi vores nye 
lokaler med en 
efterårsfest for 

hele sognet.
Vi begynder med en frokost, der følges 
op med jazz og bigbandkoncert ved 
Hans Martin Bang og Søndags Septet-
ten.
Kom og vær med til en rigtig festlig 
eftermiddag med god musik og højt 
humør.
Man kan følge byggeriet på vores 
hjemmeside: 
www.bredstruppjedstedkirker.dk

Adventsmøde Tirsdag 26. no-
vember.
Gudstjeneste i Pjedsted kirke 
kl. 19.00 og efterfølgende fore-
drag i Forsamlingshuset ved 
biskop Marianne Christiansen, 
Haderslev.

Vi har været så 
heldige, at det 
er lykkedes at 
få vores ny-
valgte biskop 
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Lauge Wilhelm Olesen
Silje Emilia Thomsen
Viktor Ladegaard
Døde og begravede:
Karen Oline Jensen
Kurt Baungaard

Pjedsted
Døbte:
Sophia Rand Andersen
Aya Herløv Alkhag
Mille Skov Kristensen
Lærke Østerby Blytækker
Jeppe Asbæk Andersen
Viede og velsignede:
Line Albeck Vesterager 
og Kristian Vesterager
Malene Sofie Hindkjær Pedersen og 
Claus Frost Pedersen
Ea Gissh Seeger Hanmann og 
Michael Seeger Hanmann
Camilla Asbæk Andersen og 
Anders Morten Andersen
Døde og begravede
Else Burmølle
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. Feri
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BREDSTRUP
 7 juli 6. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 14 juli 7. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 21 juli 8. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 28 juli ** 9. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 4. august 10. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 11 august *** 11. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 18 august 12. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 25 august * 13. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 1 september 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 8 september 15. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 15 september 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 22 september 17. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 16.00
 29 september 18. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 6 oktober 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 13 oktober 20 s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00

* Gospel Kids
** Kresten Christensen 
***Hans Beck

PJEDSTED
 7 juli 6. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 14 juli 7. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 21 juli 8. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 10.30
 28 juli 9. s. e. trin. . . Ingen gudstjeneste
 4. august ** 10. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 11 august 11. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 18 august  *** 12. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 25 august 13. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 1 september 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 8 september 15. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 15 september 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 22 september 17. s. e. trin. . Ingen gudstjeneste
 29 september 18. s. e. trin. . . Høstgudstj. 10.30
 6 oktober 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 13 oktober 20 s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30

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

Sognepræsten holder ferie fra 23. juli til 18. august.
Embedet passes fra 23-29. juli af Lise Rind, Vejlby tlf. 75957744; 
fra 30. juli til 11. august af Hans Kurt Debel-Hansen, Gårslev, tlf. 75861038;
fra 13. til 18. august igen af Lise Rind, Vejlby. 

Gudstjenester: 
28/7 og 4/8  Kresten Christensen; 
11/8 og 18/8 Hans Beck

HUSK
Høstgudstjenest i Pjedsted kirke
søndag den 29. september kl 10.30


