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Denne hellige lektie skriver profeten 
Ezekiel:

“Dette siger Gud Herren: ‘Jeg giver jer 
et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. 
Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og 
giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer 
min ånd i jeres indre, så I følger mine 
love og omhyggeligt holder mine bud. I 
skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, I 
skal være mit folk, og jeg vil være jeres 
Gud.”

Og evangelisten Johannes skriver: 
“Et nyt bud giver jeg jer: I skal 

elske hinanden. Som jeg har elsket jer, 
således skal I også elske hinanden. Der 
af kan alle vide, at I er mine disciple: 
hvis I har kærlighed til hinanden.”
Amen!
Den norske forfatter Terje Vesaas har 
skrevet en novelle, som jeg gerne vil 

tage frem i dag. Den hedder Tusten. 
Den fortæller om en ganske ung mand, 
Tusten. Man kan næsten høre det på or-
det, at det er et øgenavn for en tumpe, 
en man ikke mener at skylde den re-
spekt at kalde ham ved hans rette navn. 
Tusten blev standset midt på landevejen 
og spurgt, om han kunne tage en ved-
hugst. Der stod en stor, høj mand foran 
ham og så ham ind i øjnene.
- Hva’! sagde Tusten forfjamsket. Han 
troede ikke, han havde hørt rigtigt. Af 
og til havde han øresusen. Men havde 
manden ikke sagt Mattis?
Den anden gentog det.
Det var ikke hver dag, det skete. Her 
stod en granvoksen mand og bad ham 
om at udføre et stykke arbejde for sig. 
Og han kaldte ham Mattis. Alle som 
gjorde det, fik straks hængt en stjerne 
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fast på sig.
Denne stærke mand, som ejede skove 
og lier. Bare der var kommet en hel 
flok hen ad vejen og havde set det. Hele 
menigheden kunne godt være kommet. 
Det ville de have godt af. Men det var 
sandt, det var jo ikke søndag. Og vejen 
var så øde, som den kunne være.
Endnu stod manden her. Lod Tusten stå 
i nåden.
Tusten stod bomstille i nåden og ven-
tede.
Han anede nok et eller andet sted i sit 
inderste, at alle andre muligheder til 
det arbejde var blevet spurgt først, men 
han skød det hen.
Så fik han overladt en nøgle til en hytte 
derovre på den anden side af søen, 
hvor de store birketræer skulle fældes 
til handelsbrænde. Det var flere dages 
arbejde med langt hjem, så han måtte 
overnatte.
- Du er vel ikke bange for at ligge 
alene! - Det sved. Manden havde fortalt 
sig, - sådan talte man ikke til en almin-
delig arbejder.
Tusten ryster det imidlertid af sig og 
vender glad hjem til søsteren. Han 
havde fået nøglen til et hus. Der var 
blevet talt til ham, og han havde fået 
fortjeneste og nøgle. Alt dette på en 
dag. Det fineste i hans hjerte var ude, 

sådan føltes det da.
Så falder hans blik ud over en mose, 
hvor han ser nogle små vantrevne og 
tørre graner med underernærede grene 
og kviste. - Det syn giver ham et dunk 
- de er som et billede på ham selv og 
hans liv. Et billede, som det er uhyre 
vanskeligt for Tusten at mobilisere nok 
selvtillid og livsmod til at rive sig løs 
fra. Og i det samme nu, kommer der 
en flok drenge imod ham, velsagtens 
på vej fra overhøring ved præsten, som 
konfirmationsundervisningen hed før 
i dage. De havde den alder. Tusten ser 
dem og vil flygte, for de var det værste, 
han kunne komme ud for. De ville have 
deres morskab med ved deres vid og 
hurtige bemærkninger at udstille ham. 
Men da han ikke kan komme af vejen, 
har han denne dag overskud til mødet. 
Hans uvante sikkerhed gør dem usikre, 
og de opgiver den sædvanlige spøg.
Hjemme hos søsteren, der normalt er 
den, der skaffer de nødvendige penge 
til huse, er triumfen stor. - Ja, sådan var 
det før, sagde Tusten til sig selv. Før!
Næste dag skal han af sted. Det er ble-
vet et forfærdeligt regnvejr. Men Tusten 
er blevet grebet af arbejdsfeberen og 
den værdighed og accept, der følger 
med det at skulle drage på arbejde, så 
det kan regne så meget, som det vil. Af 
sted i den gamle robåd, det skal han.
Søsteren har pakket forsyninger til ham 
med mad til fire dage. Når det er spist, 
må han tage hjem og hente mere, siger 
hun til ham. 
”Du må have det godt herhjemme”, 
sagde han. ”Det bliver jo længe det 
her”, sagde han igen, men-
- ”De plejer at være væk otte dage, de, 
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der er vant til skoven,” sagde søsteren. 
- Han skulle jo nødigt komme for højt 
op.
Mattis roer raskt ud på søen og ønsker 
brændende, at nogen skulle se ham. 
Blot sådan at folk så, at han drog til 
skovs som en mand. Men der er ingen, 
der ser ham.
Da han kommer over til arbejdsstedet, 
trækker han båden i land og finder 
straks sav og økse frem for at kaste sig 
over sit arbejde.
”Og nu er jeg her også”, sagde han til 
sig selv. ”Det er mig, de kalder Tusten”.
Medens han i den kolde og silende maj 
regn kæmper med det arbejde, som 
hans krop ikke er i al for god træning 
med, fanger hans blik nogle små usle 
graner ude i mosen. Det syn rammer 
ham som et slag i ansigtet. Og straks er 
det der igen - dette billede han har af 
sig selv, som den, der ikke rigtig duer - 
den der bærer sit øgenavn Tusten med 
rette. Og fristelsen til at give op vælder 
op i ham. Han kan godt se, at brænde-
stablen ikke vokser med den samme 
hastighed som for en erfaren, voksen 
mand. - Halvt i vildelse vader han ud i 
mosen og fælder med en tre - fire drøje 
huk en af de usle graner.
Så går han ind i hytten for at spise no-
get af den medbragte mad.
- Du er hurtig til at give op - lyder det 
ligesom ovre fra den anden side af 
søen, fra søsteren. Og han krymper sig 
under det.
Men da han har fået varmen og krop-
pen lidt næring, siger han til søsteren, 
dér ovre på den anden side: Jeg skal 
vise dig, og går lige ud i arbejdet. 
Og så oplever Tusten en lykkelig stund. 

Han føler sig accepteret og et med sit 
arbejde og skoven. Her har han hjem-
me. Ja, der kommer tanker og poesi 
i ham, som ingen havde troet, at han 
kunne rumme. Heller ikke han selv. 
Da et stort dyngvådt birketræ segner 
for hans sav med et voldsomt sus, farer 
det gennem hans hoved.: “Sådan vil 
det suse, når jeg skal dø. Dette er suset 
gennem mit eget hjerte”.
Men Tustens prøvelser er ikke forbi. 
Pludselig hører han lyden af en båd, der 
lægger til nede ved bredden. Instink-
tivt ved han, at der ikke er noget godt 
i vente. Han går ned mod bredden og 
møder skovejeren, der er roet den lange 
vej derover for at se til ham. Det ville 
han aldrig have gjort ved nogen anden. 
Men sådan kunne man godt behandle 
ham.
Da han tager imod manden, er det en 
stor overmagt, han går i møde. Klog-
skab og styrke. Øjne som straks så alle 
småting, der var fusket med.
Og de ser også størrelsen af den hug-
gede stabel.
Han betalte efter favne, men det skulle 
vel være på rimelig tid. Der stod den 
usle lille stabel, som han havde hugget i 
dag. Tusten vidste, at folk som manden 
foran ham huggede tre gange så meget, 
hvis de tog fat.
Manden så på stabelen.
- Ja, ja, sagde han.
- Jeg skulle bare se, hvordan det gik..
Ja, det ved jeg.
- Det er ikke værd at tage for hårdt fat 
den første dag.
Var det spot eller, hvad var det? Man-
den fortsætter: 
- Men er det for hårdt, må du hellere 
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holde op med det samme.
Tusten stirrer på manden og siger for-
bitret
- Nej, det gør jeg ikke!
Det er ikke noget rart besøg, Tusten 
har fået - hans nytilkomne livsmod og 
følelse af accept og værdighed fristes - 
men han bider sig fast og vil ikke igen 
være Tusten, her hvor han har smagt 
sødmen af at være Mattis.
Da han står tilbage i regnen på søens 
bred og ser skovejeren ro bort, mærker 
han pantet på sin værdighed i lommen, 
nøglen til hytten. Den var ikke blevet 
krævet tilbage. Han låser sig ind i hyt-
ten og fyrer op og snart kan han lugte 
den gode lugt af stegt flæsk og kan 
hænge det våde tøj til tørre ved ilden. 
Han føler velvære, da han sidder der 
ved ilden uden en trevl på kroppen og 
tænker, at nu er det godt, at der er langt 
til andre mennesker.
“Ja”, tænkte han.
Det føltes næsten som at tage imod 
nyt liv. Han tænkte. Sådan er der i 
Himlen. Der er der heller ingen, som 
kan sige andet end Mattis til mig. Og 
er man sulten, så er det bare at spise 
manna. Men ikke når det er koldt. Men 
hele sommeren igennem vil jeg spise 
manna.
Han blev veltilpas og doven og glip-

pede med øjenlågene mod bålet. Alle 
tanker blev afrundede.

Se den lille fortælling siger jo ikke så 
lidt om himmel og helvede og så noget 
midt imellem. Og derfor er den også 
god at tage frem sådan en dag som i 
dag, hvor vi holder konfirmation, og på 
festlig vis slår kreds om vore børn, som 
er kommet til skelsår og alder, som det 
jo meget sigende hed i gamle dage. 
I vi menneskers forhold til hinanden, 
i vores møde med vort medmenneske 
kommer vi til at få indflydelse på dette 
menneskes livsmuligheder, dets livslyst 
og livsmod. Vi kan også sige det på den 
måde, som en berømt dansk teolog og 
filosof har sagt det: “Vi holder et styk-
ke af vort medmenneskes liv i vores 
hånd”. Det kan være lidt eller meget. 
Det kan det ofte være uhyre svært selv 
at overskue, når man står i situationen. 
Men ligegyldigt er det aldrig. Det kan 
være utroligt irriterende, ja belastende, 
at det er sådan; men det hører altså 
med til grundvilkårene for det at være 
menneske, at vi har ansvar over for det 
menneske, som vi kommer nær. 
Det er en kendsgerning som finder sit 
udtryk i de gamle bibelske fortællinger 
eller myter. Det er det, syndefaldsbe-
retningen handler om. Da mennesket 
spiste af det træ, der giver kendskab 
til godt og ondt, blev det fanget af sin 
egen gerning. Med dette kendskab 
fulgte så også - ansvaret. Livets lethed 
var fortabt og med skylden var ansvaret 
sat. Det handler den næste myte om. 
Da Kain har slået sin bror Abel ihjel, 
taler Gud Herren fra himlen: “Kain, 
Kain, hvor er din bror Abel.” På det 
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svarer Kain, som vi vel alle husker. 
“Aner det ikke. Skal jeg rende og være 
barnepige for min bror?” Det spørgs-
mål kan vi vist rolig sige, at en stor 
del af såvel Det Gamle som Det Nye 
Testamente handler om at svare på. 
Og det spørgsmål må altså besvares 
med et rungende: Ja!!! Du skal vogte, 
det vil sige passe på og værne om din 
broder - Og din broder betyder i denne 
forbindelse ikke bare din familie, men 
netop ethvert menneske, som du møder 
på din vej.
Det er altså også Tusten, eller hvem det 
nu kan være for os. Ham er du skyldig 
at værne om. Det vil sige ved din livs-
udfoldelse sammen med eller ved siden 
af ham, skal du ikke bare undgå at ge-
nere ham, men du har pligt til at værne 
om hans livsmuligheder. 
I Moselovens 10 bud hedder det. Du 
må ikke slå ihjel. Det skærper Jesus 
i Bjergprædiken til, at den, der siger 
idiot til sit medmenneske, er en mor-
der. Morder er han, fordi han dræber 
livsmodet og livsglæden hos dette 
menneske. Han bliver til et forkrøblet 
væsen. Sådan har man også stjålet livet 
fra Tusten, så det billede, han har af sig 
selv, er den forkrøblede og livsuduelige 
gran med visne grene og kviste ude i 
mosen. Derfor er han også for sig selv 
blevet til Tusten.
At værne og skøtte vil bl.a. sige at 
kalde ham for Mattis. At lade være med 
at agte ham ringe. Det er helvede for 
Mattis at blive set og se sig selv som 
Tusten.
Himlen, det er for Mattis der, hvor 
ingen kan finde på at kalde ham andet 
end det navn, han er døbt med. 
Han har således en meget klar forestil-

ling om, hvad Himlen er for noget. Det 
er det sted, hvor hverken han eller no-
gen anden agtes ringe. 
Tusten kalder det Himlen. Et andet ud-
tryk er Guds Rige eller Kærlighedens 
rige. Det er der, hvor kærligheden har 
magt. Hvor der ikke er forskel på stor 
og lille, stærk og svag, klog og mindre 
begavet, mand og kvinde, jøde og hed-
ning. Det rige blev vi hver især døbt 
ind i. Om det var for 13 år siden, som 
for jer konfirmander eller var for man-
ge år siden, betyder intet. Da blev det 
sagt til jer, at I på forhånd, uanset, hvor 
I kom fra, hvem jeres forældre var, eller 
hvad I var udrustet med og skulle blive 
til, så var, er og skal I altid være Guds 
egne udvalgte, elskelige og umistelige, 
kære børn. For den kærligheds skyld, 
som besejrede døden påskemorgen, er 
vi på forhånd elskede uanset os selv. 
Her giver det spørgsmål ingen mening, 
som en teenager engang skrev i et digt:
Hvorfor skal vi være seje
Hvorfor ska vi være rå
Hvorfor ka vi ikke lege
det ku vi godt da vi var små
Hvorfor ska vi være seje.

For det skal I/vi netop ikke. Det behø-
ves ikke - her skal du ikke først vinde 
din accept.
Salmedigteren Lars Busk Sørensen si-
ger det sådan her: 

Selviskhed er næsten komisk,
Her hvor sidste mand er først,
Og et fattigt barn, der leger for Guds 
ansigt,
Kaldes størst.

Det blev der også sagt til Jer konfir-
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mander og til os andre, da vi blev båret 
til dåben. Med korsets tegn for jeres 
bryst blev I mærket for livet. Med tros-
bekendelsens ord blev der skitseret et 
område, som I kunne leve og færdes i 
under dette tegn hele jeres liv. 
Det sidste, der sker fra alteret ved en 
gudstjeneste i Den Danske Folkekirke, 
er at velsignelsen lyses over menighe-
den. Denne skik stammer tilbage fra 
den tid, hvor Israels folk vandrede i 
ørkenen. Hos beduinerne var det sådan, 
at når man skulle rejse igennem deres 
land, måtte man opsøge den lokale 
høvding eller sheik. Man blev ført til 
hans telt. Hvis han så op på sine gæster 
- lod sit ansigt lyse over dem, havde de 
fundet nåde, og han løftede sit åsyn el-
ler ansigt og tilsagde dem sin fred. Så 
kunne de rejse i hans land under hans 
beskyttelse, med hans fred. Sådan, ak-
kurat sådan fik I i jeres dåb Guds fred 
og lov til at leve jeres liv med hans 
beskyttelse - I fik hjemstavn i kærlig-

hedens rige, og kunne rejse under hans 
mærke, korsets mærke - derfor slutter 
præsten da også med at tegne korset 
efter velsignelsen.
Ved den konfirmation, som nu skal ske 
om lidt - så er det dette tilsagn fra Gud, 
der bekræftes, og I siger tak for at få 
lov til at leve i det rige og rejse under 
det mærke.
Jeg læste før fra Johannesevangeliet 
kap 13: Et nyt bud giver jeg jer: “I skal 
elske hinanden. Som jeg har elsket jer, 
er I også skyldige at elske hinanden.” 
De ord siger Jesus, ganske kort inden 
han selv bliver arresteret, tortureret og 
ført ud til henrettelsen på korset uden 
for byen på Golgata. 
Han er selv udtryk for den kærlighed, 
der ikke finder sin glæde i uretten, men 
glæder sig over sandheden. Den tåler 
alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og 
nu før han hengiver sig selv, pålæg-
ger han sine disciple, at de skal elske 
hinanden og til Peter siger han senere 
lige ud : ”Vogt mine får”. Og det bety-
der naturligvis ikke, at Peter får opsyn 
med nogle får, som Jesus skulle have 
efterladt på en eller anden mark. Men 
Peter repræsenterer alle, der tror på 
Jesus som Guds søn og frelser, og vi 
pålægges altså alle at være vores brors 
vogtere og beskyttere. 
Er der noget, jeg, og tror jeg bestemt 
også jeres forældre - alle vi som er 
samlede her i dag - vil ønske for jer, så 
er det, at I vil huske på - at I på forhånd 
er elskede, I har værdighed og er ac-
cepterede - I er Guds og jeres forældres 
dyrebare og umistelige elskede små. 
Og vi håber, at I vil huske på, at denne 
adel - denne værdighed forpligter: 



Under denne overskrift skjuler der sig et ganske nyt tiltag, hvor vi kombinerer en 
sen eftermiddagsgudstjeneste med fællesspisning fra grillen og en folkelig koncert 
udenfor/i konfirmandstuen.
Vi har formået at få sangeren Birgitte Sørensen og organisten Ulrik R. Damm til 
at være med ved en festlig gudstjeneste og til at give koncert efter spisningen med 
danske sange og sange fra danske film og revyer.
Ulrik R. Damm, tidligere organist ved Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke 
i Randers.
Birgitte Kaas Sørensen, korist i Sct. Mortens Vokalensemble, tidligere korist ved 
Sct. Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved 
kirkerne i Kousted og Råsted. Gudstjenesten vil 
forme sig som et samarbejde mellem de to kunst-
nere og Ole Engberg.
Salmerne vil alle være af Johannes Johansen. En 
enkelt vil være med ny melodi af Ulrik R. Damm 
ligesom der også vil være solosang ved Birgitte 
Sørensen under ledsagelse af Ulrik R. Damm, der 

Kirkernes sommerfest - Gudstjeneste og grill
Torsdag 3. juli kl. 17.00



Kirkernes sommerfest - Gudstjeneste og grill
Torsdag 3. juli kl. 17.00

sidder ved orglet under hele gudstjenesten.
Efter fællesspisningen, som vi naturligvis håber at kunne gennemføre udendørs, 
kan vi så glæde os til et muntert program med et varieret sangprogram, hvor vi 
også vil få lov til at lade vore stemmer klinge.
Program for gudstjeneste og ”efter grill sang” kan findes på vores hjemmeside.
Vi håber, at man i vore sogne vil tage godt imod det nye initiativ, der går i stedet 
for kirkens traditionelle bidrag ved sommerfesten i Bredstrup-Pjedsted. 

Der er derfor heller ikke forhåndstilmelding. 
Vi har sat så lav en pris som 50 kr. for mad og en øl/vand. Drikkevarer der-
udover koster 5 kr. For børn er deltagelse gratis.
Kom og vær med til en anderledes måde at holde fyraften/ferie på.

Kirken og grillen kalder. 

Hvis nogen skulle kunne afse tid, er en ekstra frivillig hånd velkommen.
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Søndag 7. september kl. 14.00
Rytmisk gudstjeneste i Bred-
strup kirke under medvirken 
af Ole Mouritsen med rytme-
gruppe og fernisering af ny 
udstiller.
Vi har formået at få den tidligere bebo-
er af den gamle skole i Pjedsted, Karen 
T, til at udstille nogle af sine fine bille-
der. De skal naturligvis ferniseres med 
maner. Så vi gentager successen fra 
sidst, da vi havde fernisering af Inger 
Jepsens udstilling. Efter gudstjenesten 
går vi over i konfirmandstuen, hvor der 
bydes på vin/øl/vand og en kop kaffe. 
Karen har lovet at fortælle lidt om sine 
billeder og sit kunstsyn. Og så håber 
vi, at café stemningen vil indfinde sig, 
så vi både kan hygge os sammen med 
lidt fællessang og have god tid til at se 
nærmere på billederne.

Tirsdag 16. september kl. 19.30 
filmaften Præstegården.

Forud for foredragsaftenen i forsam-
lingshuset tirsdag 23. september, som 
er et samarbejde mellem kirken og 
Foredragsforeningen, viser vi Nils 
Malmros’ stærkt bevægende og anmel-
derroste film Sorg og Glæde.
Filmen handler, som det nok vil være 
mange bekendt, om det forfærdelige, 
der skete i Malmros’ egen familie, da 
hans depressive kone slog deres lille 
barn på 9 mdr. ihjel. Hvordan kommer 
man igennem en sådan sorg? Hvordan 
holder man sammen, når en sådan 
skyld tårner sig op imellem et par?
Se filmen og vær godt forberedt til at 
møde den fascinerende filmskaber i 
Pjedsted forsamlingshus ugen efter!
Ole Skotte skrev blå. i Politiken:
Skulle Nils Malmros have ladet det 
syvende slør falde og have kaldt hoved-
personerne i ’Sorg og glæde’ for Nils 
og Marianne i stedet for at iklæde dem 
to mikroskopiske figenblade i form af 
navnene Johannes og Signe? Jeg synes 
det på en måde. Filmen om dengang, 
da Malmros’ unge kone dræbte deres 9 
måneder gamle datter, ville i så fald i 
endnu højere grad have fået status af at 
slutte cirklen omkring et unikt selvbio-
grafisk baseret filmforfatterskab.
Klinisk klarhed
Havde Malmros taget skridtet ind i 
den fiktionsfri fiktion, havde det også 
givet bedre mening til filmens eneste 
malplacerede scene, hvor Signe efter 
26 år giver sin mand, filminstruktøren 
Johannes, lov til at lave filmen om tra-
gedien. Det er hendes gave til ham. Det 
er en scene, som peger ud over filmen. 

Arrangementer
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Som i virkelighedens verden forklarer 
og retfærdiggør, hvorfor Nils Malmros 
har valgt at lave filmen om sin indtil 
nu private tragedie, men som i filmens 
dramaturgi er et fremmedelement.
Den giver mere mening for Malmros 
end for filmen. Derfor skulle sløret 
være faldet.
Det er så til gengæld også den eneste 
rigtige svaghed ved filmen. Med nær-
mest klinisk klarhed fortæller Malmros 
sin familietragedie. Strukturen er en 
cirkelslutning. Den starter og slutter 
den dag, Johannes valgte at tage til 
Fyn for at holde foredrag, selv om hans 
psykotiske kone var i en sørgelig for-
fatning hjemme med parrets lille datter.
Det meste af historien fortælles i tilba-
geblik, mens Johannes prøver at over-
tale retspsykiater Birkemose (Nicolas 
Bro) til at indstille til en behandlings-
dom i stedet for forvaring.
Vigtig håndsrækning
Den emotionelt voldsomme historie om 
kærligheden efter døden gør sobert og 
elegant rede for sig selv. Malmros spa-

rer ikke sit alter ego. 
Johannes er helten i 
tvekampen med Birke-
mose, men er på andre 
måder en slags ufrivil-
lig medskyldig.
Med sit æstetiske ty-
ranni, sin uvidenhed 
om maniodepressivi-
tet, sit distante, selv-
optagede væsen og sin 
flirt med sin nye films 
unge hovedrolle er han 
med til at rive fodfæ-
stet væk under en sjæl 
i kaos.

Filmen er nærmest rystende usentimen-
tal. At man kan fremlægge sit livs tra-
gedie som en pertentlig case story, hvor 
den døde datter er nedtonet i en grad, 
så hun bevidst eller ubevidst ’bare’ er 
et barn, er med til at give filmen dens 
unikke tonefald. Og så er Jakob Ceder-
gren og Helle Fagralid stærke i de to 
hovedroller.
At utilregnelighed i gerningsøjeblikket 
er det samme som at være uden skyld, 
er fortællingens grundsynspunkt. ’Sorg 
og glæde’ vil blive opfattet som en 
vigtig håndsrækning af mennesker, der 
selv har oplevet ikke at være sig selv og 
må leve med konsekvenserne.
I kraft af en film så rank, spartansk og 
ren i mælet, som var den lavet af en 
dansk Michael Haneke.

Tirsdag 23. september kl. 19.30 
i Forsamlingshuset.
Foredrag ved Nils Malmros.
Der er entré for alle.
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Søndag 28. september Høst-
gudstjeneste i Bredstrup kirke 
kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der, som tradi-
tionen byder, kirkefrokost med øl/vand 
og en kop kaffe at gå hjem på.
Deltagelse i frokosten, der inkluderer 
en snaps til silden og en øl/vand koster 
50,00 kr. for voksne. Drikkevarer der-
udover koster 5 kr.
Der er ingen tilmelding.
Kom og vær med ved en festlig guds-
tjeneste og et godt samvær bagefter i 
vore dejlige lokaler.

Tirsdag 30. september kl. 14.30 
Tyge Salvig fortæller om kunst 
i Fredericia Provstis kirker – 
specielt i Bredstrup kirke.
Tyge Salvig skriver: 
”Så skriver jeg lige nu på en hilsen til 
Marianne Jelved, som fortjener stor ros 
for, at hun vil gøre noget for at vække 
børns og unges sans for billedkunst, 
for det har været forsømt i vores meget 
tekstlige skolegang gennem tiderne. Og 
så kan jeg nok ikke lade være med at 
give hende et eksempel på, hvor lidt vi 
netop ser på billeder, og forstår billeder 
og hvor meget vi går efter noget andet, 
som er sværere at indkredse. Som nu at 
vi har et så prægtigt eksempel på kir-

kekunst som billedet i Bredstrup som 
ingen ser, endsige valfarter til, mens 
menighedsråd fra nær og fjern kommer 
farende i busser for at se noget glas af 
selveste Bjørn Nørgaard, billeder som 
ingen forstår en brik af men må have 
hjælp til at forstå af dertil beregnede 
plancher. Morsomt og tankevækkende.”
Vi begynder som sædvanligt med kaffe 
og kage i konfirmandstuen kl. 14.30.
Kl. ca 15 går vi så over i kirken, da 
vores alterbillede, som man kan læse 
ovenfor jo står foredragsholderens 
hjerte nær.
Jeg skal måske tilføje, at det dog sker 
af og til, at der kommer folk for at se 
”vores” billede af den fortabte søns 
hjemkomst.
Kaffe/the og kage koster 20 kr. 

Torsdag 9. oktober kl. 19.10 bus 
til Trinitatis gården, hvor vi vil 
deltage i en aften om ”Jøderne i 
Danmark”
Frie jøder? Jødernes historie i »Jyl-
lands
Jerusalem« Martin Schwarz Lausten, 
professor
emeritus og kirkehistoriker
I samarbejde med Fredericia Museums 
Venner
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Der har været jøder i Danmark i år-
hundreder.
Og i en periode omkring
år 1800 var Fredericia »Jyllands Jeru-
salem« og den by i Danmark, hvor der 
boede flest jøder – ca. 300 fordelt på 
60 familier. Og frem til 1902 blev der 
holdt sabbat – og gudstjeneste i byens 
synagoge. Aftenens foredrag giver 
indblik i jødernes historie i byen og i 
Danmark. »Det jødiske Frihedsbrev« 
har man kaldt den kgl. anordning af 
29/3 1814. Men hvad var det for en 
frihed, de danske jøder fik og hvorfor? 
I foredraget fortælles om baggrunden 
i det danske jødiske samfund og i det 
omgivende samfund, om den jødiske 
og den ikke-jødiske oplysningsbevæ-
gelse, modstanden og følgerne, som 
rækker helt frem til nutiden. Foredraget 
bygger især på foredragsholderens bog 
”Frie jøder? Forholdet mellem kristne 
og jøder i Danmark 1814-1849”.
Vi har i menighedsrådet fundet det 
naturligt at koble os på dette foredrag, 
som også er omtalt i sidste nummer af 
kirkebladet.
Busturen er gratis, men man betaler 
20 kr. for kaffen og kagen til Trinitatis 
gården.

Tirsdag 21. oktober kl. 19.30
Aftengudstjeneste med efterføl-
gende kaffe og samvær i konfir-
mandstuen.

Tirsdag 4. november kl. 16.30
Sang og flæsk i præstegården.

Vi har nu i no-
gen tid været 
de lykkelige 
besiddere af 
den nye Høj-
skolesangbog, 
og vi har længe 
planlagt en 
festlig ibrug-
tagelse med 
vægtlægning 
på de nye 
sange, der er 

kommet med. Nu sker det! Vi har nem-
lig formået Astrid Rahbek, Taulov til at 
komme over til os og lede os gennem 
godt en times sang.
Asta Rahbek er en fremragende pianist 
og fortæller, der gør det næsten nemt at 
synge med på melodier, man aldrig har 
hørt før. 
Det kan vi alle glæde os til.
Efter sangen, venter belønningen i 
form af stegt flæsk med persillesovs. Vi 
lover bedre flæsk end den, vi oplevede 
for et par år siden!
Det koster 50 kr. at deltage i spisningen 
inkl. en øl/vand.

Mandag 10. november Gospel 
koncert i Bredstrup kirke kl. 
19.00.
Vi har været så heldige at få tilbudt en 
koncert som udløber af den store Go-
spelworkshop, der afholdes hvert år i 
Sct. Michaelis kirke.
Finn Pedersen, der leder dette kæmpe 
arrangement skriver:
Fredericia Gospel Workshop er et 
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samarbejde mellem Sct. Michaelis 
Kirke og foreningen Fredericia Go-
spel Service om gospelarrangementer. 
Bl.a. bliver der hvert år afholdt en 
stor weekend workshop i Fredericia 
med deltagelse af typisk 150 gospelsan-
gere. Desuden inviteres hvert efterår 
gospelsangere til indstudering af et go-
spelrepertoire med efterfølgende kon-
cert i flere kirker. Der deltager typisk 
ca. 50 lokale gospelsangere i arrange-
mentet. Indstuderingen foregår over et 
par måneders mandags-aftener i Lyng 
Kirke under ledelse af organist ved Sct. 
Michaelis Kirke Jens Ole Jespersen. 
Ved koncerterne ledsages koret af et 
rytmisk band (klaver, bas og trommer). 
I efteråret 2014 afholdes koncerter 
i Bredstrup Kirke (10.11), Reformert 
Kirke (17.11) og Lyng Kirke (24.11). 
Nævnte arrangementer har været af-
holdt hvert år siden 2001 og har sat 
Fredericia på landkortet som en rigtig 
gospel by. Vi håber derfor at vi kan 
fortsætte det gode arbejde.
Du kan eventuelt læse mere om go-
spelsamarbejdet og dets arrangementer 
under www.gospelworkshop.dk.

Torsdag 4. december kl. 19.00 
Adventsgudstjeneste i Bred-
strup kirke med Københavns 
biskop Peter Skov Jacobsen og 
efterfølgende foredrag i præste-
gården.

Peter Skov Ja-
cobsen vil blandt 
andet tale om 
”dannelse” der 
ligger ham meget 
på sinde. Og for 
en kristen betyder 
det naturligvis 
også besindelse på 

den næstekærlige fordring, som evan-
geliet om Guds komme til jord fører 
med sig.

Mandag 8. december kl. 19.30 
Julekoncert i Pjedsted kirke 
med Kolding Kammerkor.

”Kolding Kammerkor er et blandet kor 
med ca. 30 medlemmer. Musikalsk 
kvalitet, et intensivt arbejde med stem-
medannelse og et godt socialt fælles-
skab er korets grundpiller. Vi forventer, 
at korets medlemmer hurtigt kan til-
egne sig noder, så tiden kan bruges til 
at forme musikken.
Repertoiret er primært klassisk musik, 
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men sange, viser og rytmiske satser 
indgår også.
Vi arbejder med stilarter, som spæn-
der fra gammel til ny klassisk musik 
inden for såvel den kirkelige som den 
verdslige genre.” Kolding Kammerkors 
Hjemmeside
Dette meget velsyngende kor, som vi 
kan glæde os til at stifte nærmere be-
kendtskab med ledes af den dynamiske 
organist og korleder Dennis Fick, der er
opvokset i Christianskirkens Drenge– 
og Mandskor i Fredericia. 
Uddannet ved Vestjysk Musikkonser-
vatorium som organist og korleder ved 
Søren Vestergaard, Christian Præst-
holm (orgel) / 
Søren Birch (korledelse) Næstformand 
i FUKs hovedbestyrelse 
Til daglig organist og kantor ved Lø-
gumkloster Kirke. 
Studerende ved Det jyske Musikkon-
servatorium i dirigentklassen
Vi kan roligt glæde os til en aften med 
et højt musikalsk niveau.

Nytårsdag 
Gudstjeneste kl. 16.00 i Bred-
strup kirke.
Nytårsmarch og fernisering
Traditionen tro begynder vi med en 
rask fodtur.
Mødested Bredstrup 
Kirke kl. 14.30.
Efter gudstjenesten venter der boble-
vand i konfirmandstuen og fernisering 
af vores nye udstilling, der bliver ved 
Gurli Hjorth, Pjedsted.
Gurli vil fortælle om sine fotografier og 
sin keramik kunst.
Kom og vær med til en festlig begyn-
delse på det nye år.

Tirsdag 6. januar H3K’s dag 
kl. 14.30 i Præstegården.
Tidligere Museumsinspektør 
Søren Kyed Jacobsen fortæller 
om ”Komponisten Carl Nielslen 
på Damgaard”.

Vi er så heldige, 
at vi kan indlede 
150 året for Carl 
Nielslen med et 
foredrag om hans 
sommerophold på 
den lokale Her-
regård Damgaard 
ved Lillebælt.
Søren Jakobsen 

har sendt nedenstående:
Mange tilhængere af klassisk musik 
og den danske sangskat vil i løbet af 
året 2015 utvivlsomt markere 150-året 
for komponisten Carl Nielsens fødsel. 
Hans kompositioner er kendt af mange, 
men ikke alle er bekendt med, at Carl 
Nielsen i årene fra 1908 og indtil hans 
død i 1931 havde en særlig tilknytning 
til Fredericia-egnen. Han var nemlig 
en flittig gæst på den markante gård 
Damgaard, der ligger tæt ved stranden 
mellem Snoghøj og Kolding Fjord. 

Tirsdag 27. januar kl. 19.30 i 
Præstegården
Lektor Jørn Buch, Haderslev: 
1. Verdenskrig.

”Intet nyt fra Vest-
fronten” er titlen på 
en berømt bog om det 
meningsløse myrderi 
på Vestfronten i Flan-
dern, Nordfrankrig og 
Verdun under 1.ver-



 denskrig.
Da 1.verdenskrig brød ud i 1914, var 
hele Sønderjylland en del af Tyskland. 
Og det betød, at alle unge mænd kom 
til at udøve tysk krigstjeneste ”for en 
sag der ikke var deres”. De fleste nord-
slesvigere kom til at kæmpe på Vest-
fronten i Flandern i Belgien og i Nord-
Frankrig. 1.verdenskrig blev hurtigt en 
stillingskrig, og det betød, at fronten lå 
fast gennem hele krigen, hvad der var 
med til gøre krigens oplevelser særligt 
grufulde. De fleste ville derfor gerne 
glemme krigens oplevelser.
Men i 1936 oprettes foreningen DSK, 
”Dansksindede sønderjyske Krigsdel-
tagere”, dvs. det var alene en forening 
for de dansksindede, som var imod det 
nye nazistiske Tysklands forherligelse 
af krigen som redskab.
Foredraget vil gøre rede for udviklin-
gen af 1.verdenskrig med hovedvægten 
på de dansksindedes oplevelser på 
Vestfronten.
Vi har før haft den glæde at have besøg 
af Jørn Buch og kender ham derfor som 
en uhyre engageret og spændende fore-
dragsholder.
En spændende aften om en fortid, der 
stadig har indflydelse på det Europa, vi 
kender i dag.

Tirsdag 3. februar kl. 19.30 i 
Præstegården,
Bankdirektør Leif Hansen
Tyskertøsen, der levede op til 
sit ansvar.
Leif Hansen er et krigsbarn. En følge 
af et umuligt kærlighedsforhold mellem 
en tysk soldat og en dansk pige. 
I foredraget fortæller Leif Hansen om 
sin mors skæbne, om hendes store 

Menighedsrådet har besluttet at der 
ved vore arrangementer fremover 
beregnes 20 kr. for kaffe og kage, 
hvis ikke andet er annonceret

skam- og skyldfølelse, som hun levede 
med hele livet. Højdepunktet i beret-
ningen er eftersøgningen af eventuelle 
slægtninge i Tyskland, en slags ” spor-
løs forsvunden - beretning”.
Glæd jer til en spændende aften!

Tirsdag 17. februar kl. 14.30
Med Kitty og Niels Jørgen An-
dersen i Canada.
Med storladne billeder tager Niels Jør-
gen og Kitty os med på deres tur tværs 
over Canada. 
Blandt andet kan vi glæde os til Rocky 
Mountains.

Tirsdag 24. marts kl 19.30 
Filmaften i præstegården.

Vi viser filmen 
”Katyn” om den 
russiske hærs mas-
sakre på det polske 
officerskorps i 
begyndelsen af An-
den Verdenskrig. 
Massemordet, som 
Stalin ikke kunne 
skjule

Hitlers tropper invaderer Polen uden 
forvarsel, og i Øst strømmer Den Røde 
Hær ind over grænserne. På nogle få 
dage er modstanden knust, den polske 
hær er slået i stumper og stykker, og 
Anden Verdenskrig er et faktum. Fan-
gede i en fortvivlet fælde mellem to 
fronter tvinges flygtende familier til at 
se på, mens deres mænd føres bort til 
de frygtede russiske fangelejre. Ingen 
af dem vender levende tilbage.



“Som jeg har elsket jer, således skal 
også I elske hinanden.”
Derfor sang vi da også med Grundtvig 
før:
Du kærlighedens Ånd! indgyd
i Herrens samfund kærlighedens fryd,
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine,
elskende hverandre,
som Gud elsker sine!
Herre, hør vor bøn!

Amen!

Nyt fra menighedsrådet

Fuglene synger - det er grønt og 
kønt omkring os.

Vi har været beriget af et vejrmæssigt 
fantastisk forår, med sol, blæst, regn og 
igen sol.
Nu står ferietiden for mange på kalen-
deren, børnene får sommerferie fra 
skolen, eksamenstiden er ovre.
Midsommer er for mange en begyn-
delse, for studenterne og de unge
er midsommer et løfte om lyse som-
merdage der venter forude. For andre 
knytter der sig til midsommeren
også et vemod forbundet med mindet 
om alt det svundne og om livsbanen, 
der bliver kortere, og en særlig forstå-
else af, at det er mørket, der giver lyset 

sin dyrebare styrke.
I menighedsrådet er der lagt et flot pro-
gram for efterårets arrangementer. Der 
er mange spændende og interessante 
gudstjenester/ foredrag i vente, som vi 
godt kan se frem til, glæde os til.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften !
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Menighedsrådet ønsker alle en Glæ-
delig Sommer - med denne pragtfulde 
salme af Johannes Johansen.
 

Lisbeth Kjær Poulsen.
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PJEDSTED/BREDSTRUP 
FOREDRAGSFORENING
MØDERÆKKE 2014/2015

Tirsdag 23. september 2014 kl. 
19.30 
Nils Malmros: Fortæller om filmen 
”Sorg og glæde”
Sted: Pjedsted Forsamlingshus
Entre for alle: 75 kr
Filmen vises i Præstegården d. 16/9 
kl.19.30

Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 19.30
Paula Larrain: 
Mediet er ikke for de knækkede.
Sted: Pjedsted Forsamlingshus
Gæsteentre: 100 kr.

Torsdag 4. december 2014 kl. 19.00
Adventsmødet starter i Bredstrup 
Kirke med efterfølgende foredrag i 
Konfirmandstuen ved Præstegården.  
Biskop i København, Peter Skov Ja-
kobsen, vil forestå aftenen.
Fri entre.

Tirsdag 20. januar 2015 kl. 19.30
Mads Rykind - Eriksen: 
Opbrudskultur.
Sted: Pjedsted Forsamlingshus
Gæsteentre: 100 kr.

Tirsdag 24. februar 2015 kl. 19.00
Generalforsamling
Kl. 19.30: Nicolai Bangsgaardl: 
Jorden rundt på cykel.
Gæsteentre 100 kr.

Medlemskontingent i Pjedsted/Bred-
strup Foredragsforening 150 kr.

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. 

Babysalmesang i Bred-
strup kirke ved Gitte 
Funk Andreasen og Ole 
Engberg. 
Fra tirsdag 2. september kl. 10.00 i 
Bredstrup kirke frem til 28. oktober 
Fra 0-12 måneder – deltagelse er 
gratis. 
Det er en stor glæde igen at kunne 
annoncere babysalmesang her i vo-
res sogne. 
Efter en halv times tid i kirken går 
vi over i konfirmandstuen til en kop 
kaffe/te og en hyggelig snak. 
Med udgangen af marts sluttede det 
sidste hold, som gav udtryk for stor 
glæde over dette tiltag. De ville så-
mænd gerne have fortsat
Gitte har udarbejdet en folder, der 
kan fås i kirkens våbenhus, i Hallen 
og i børneinstitutionerne. 
Vi håber at se rigtig mange barne-
vogne foran kirkedøren.
Tilbuddet gælder naturligvis også, 
selvom barnet ikke er døbt i en af 
vore kirker.
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Livets gang:
Bredstrup
Døbte:
Maja Funch Pedersen 
Viede og velsignede:
Susana Thiam Jensen og 
Karl Henrik Kold Jensen
Maria Hjortsø og Henrik Ottesen
Døde og begravede:
Ejgil Henneberg Jørgensen
Vilads Sølyst Sørensen

Pjedsted
Døbte:
Silje Dyrby Aslak Andreassen
Theodor Henrik Garst Seindal

Billeder kan ses på kirkernes hjem-
meside 
www.bredstruppjedstedkirker.dk/

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)

So
mmer

fer
ie

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.



 
BREDSTRUP
 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 september 12. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 14.00
 14 september 13 .s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 21 september 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 28 september G Høstgudstjeneste . . . . . . . 10.30
 5 oktober 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 12 oktober 17. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 19 oktober 18. s. e. trin. . ingen gudstjeneste
 21 oktober Aftengudstjeneste . . . . . . . 19.30
 26 oktober G 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 2 november Alle Helgens . . . . . . . . . . . . 9.00
 9 november 21. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 16 november 22. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 23 november Sidste søndag i Kirkeåret . 10.30
 G - Gospel Kids
* Lise Rind

PJEDSTED
 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 september 12. s. e. trin. . ingen gudstjeneste
 14 september 13 .s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 21 september 14. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 28 september 15. s. e. trin. . ingen gudstjeneste
 5 oktober 16. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 12 oktober 17. s. e. trin. . ingen gudstjeneste
 19 oktober 18. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30

 26 oktober 19. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 2 november Alle Helgens . . . . . . . . . . . 10.30
 9 november 21. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . . 9.00
 16 november 22. s. e. trin. . . . . . . . . . . . . 10.30
 23 november Sidste søndag i Kirkeåret . . 9.00
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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 i ugerne 29-30 og 33-34.
I denne periode passes embedet af sognepræst Lise Rind, Egeskov tlf. 75 957744


