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Bankospil i Håndværkerhuset.
3. jan. - 9. mar. 2020
Så er vi klar med bankospil igen.
Vi starter op mandag den 6-1-2020 kl 19.30.
Vi spiller hver mandag, til og med den 9-3-2020.
Kom og hyg et par timer, måske er du/I heldige.
Vi glæder os til at se jer alle i det nye år.
Mvh. Bestyrelsen i
Håndværkerhuset.

Revy 2020
19. feb. - 6. mar. 2020
Så er der igen revy i Bredsten.
Det sker den 5 og 6 marts 2020 i Håndværkerhuset.
Mere info kommer i jeres postkasser.

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
1. marts 2020
1. Søndag efter fasten

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
1. marts 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Kom og syng med i Bredsten Kirke voksenkor den 3/3 kl. 16:15-18:00
3. marts 2020
Voksenkor i Bredsten Kirke
I de to næste perioder synger vi i den ene periode
salmer og sange op til påske og i den anden periode blandende sommersange.
Skriv til kirkemusiker, Jesper Bauder på mail
(ikke sms) hvis du har lyst til at synge med, også
selvom du ikke kan komme til alle korprøverne eller koncerterne.
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

Filmaften d. 5 marts kl. 19.00 i sognehuset
5. marts 2020
Filmaften d. 5 marts kl. 19.00
Menighedsrådet og Aktivitetscentret er sammen om at markerer, at det er 75 år siden, den anden verdenskrig sluttede.
Vi viser filmen: Under Sandet, som fortæller om, hvordan unge tyske krigsfanger blev sat til at
rydde to millioner miner på den jydske vestkyst.
Efter filmen er der mulighed for at kommentere filmen, men også til at diskutere eller tale om den tid for 75 år siden, som
der stadig er folk der kan huske, og som yngre mennesker, der ikke har oplevet den, stadig syntes er interessant.
Aktivitetscentret serverer lidt snack, og der kan købes vin, øl og vand (der kan benyttes MobilePay).
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Torsdag d. 5. marts "Latterbaronen" Cafe Blicker kl. 14.00
5. marts 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Kl. 14.00 på Cafe Blicker

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle
8. marts 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle

Ingen Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
8. marts 2020
Ingen

Kom og syng med i Bredsten Kirke voksenkor den 10/3 kl. 16:15-18:00
10. marts 2020
Voksenkor i Bredsten Kirke
I de to næste perioder synger vi i den ene periode
salmer og sange op til påske og i den anden periode blandende sommersange.
Skriv til kirkemusiker, Jesper Bauder på mail
(ikke sms) hvis du har lyst til at synge med, også
selvom du ikke kan komme til alle korprøverne eller koncerterne.
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk

Fra haven til spændende madretter
11. marts 2020 - Engelsholm Havekreds
Foredrag ved Birtha Toft, daglig leder af Forundringens Have
Onsdag d. 11. marts kl. 19.00
Sognehuset, Kirkegade 7a, Bredsten.
Planlægning af den spiselige have uden brug af kunstgødning og pesticider.

Country Fest i Balle forsamlingshus. kl. 18:30-24:00
14. marts 2020 - Balle Forsamlingshus
Live musik: TheUte med Bjarke og Steen kl 20:30-24:00
Pris: 275 kr inkl musik og mad.
Drikkevare købes i baren.
Billetter kan allerede købes nu.
Ring eller skriv til Diana på tlf. 2061 9026.

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
15. marts 2020
3.søndag efter fasten

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
15. marts 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Side 2 af 4

Kalenderen - Marts 2020
Udskrevet fra www.7182.dk den 26. februar 2020
Generalforsamling i Balle Valgmenighed d. 17.3 kl. 19.30
17. marts 2020
Sted: I det nye mødelokale

BIU.s generalforsamling d. 18/3 kl. 19:00 på Café Blicher.
18. marts 2020 - Idræt i dagtimerne
BIU.s generalforsamling d. 18/3 kl. 19:00 på Café Blicher.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne!

Foredrag i sognehuset med Christian Troelsen kl. 19.00
18. marts 2020
Christian Troelsen besteg Kilimanjaro
Den 18 marts kl. 19.00 fortæller Christian i sognehuset, om da han besteg Kilimanjaro, sammen med 18 andre
danskere.
Christian var turleder på en velgørenhedstur, hvor udfordringen var at bestige Kilimanjaro.
Målet var at samle penge ind til Børneulykkefondens initiativ Legeheltene, som arbejder for at skabe mere leg og
bevægelse for indlagte børn.
Arrangementet er arrangeret af Bredsten Balle Seniorer sammen med menighedsrådet.
Kaffe og kage koster 25 kr., som ubeskåret går til Legeheltene.

Onsdag d. 18. marts kl. 19.00 i Sognehuset kommer Christian Troelsen
18. marts 2020 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
18. marts i Sognehuset kl. 19.00

Gudstjeneste i Balle Valgmenighed kl. 10.00
22. marts 2020
Midfaste

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.
22. marts 2020
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Ulrik Overgaard.

“Danmark spiser sammen” / Bredsten spiser samme Tirsdag d. 24 marts kl. 18. i Sognehuset
24. marts 2020
“Danmark spiser sammen” / Bredsten spiser sammen.
Tirsdag d. 24 marts kl. 18. i Sognehuset.
Almindeligvis er det i april, at spis sammen arrangementerne i Danmark finder sted, men på baggrund af øvrige
arrangementer, bliver det i år allerede i uge 13, at vi her i Bredsten spiser sammen, i Sognehuset.
Det er en gentagende begivenhed over hele landet, på
baggrund af Folkebevægelsen mod ensomhed, der står bag ideen om et fælles måltid, for at skabe nye kontakter på
tværs af alder, og baggrund.
Menighedsrådet laver et hverdagsmåltid, med efterfølgende kaffe. Vi synger sange og får snakket sammen.
Vi håber at også i år har mange lyst til at være med, og at vi får nogle hyggelige timer sammen.
Alle er velkomne. Det koster 25 kr. at spise med. Tilmelding til menighedsrådsformanden senest
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tirsdag d. 17. marts. På tlf. 20584728 meget gerne på sms eller mail: mariannekjp@gmail.com

Børnegudstjeneste i Bredsten kirke kl 10:30 ved Anette Rørmose Härle
29. marts 2020
Minikonfirmandafslutning d. 29. marts kl. 10.30
Denne søndag holder vi børnegudstjeneste og årets minikonfirmander medvirker med både sange og bønner.
Festlighederne sluttes af i sognehuset med saft, kaffe og kage! Alle er velkomne.

Ingen Gudstjeneste i Balle Valgmenighed
29. marts 2020
Ingen

Kom og syng med i Bredsten Kirke voksenkor den 31/3 kl. 19:00 -21:00
31. marts 2020
Voksenkor i Bredsten Kirke
I de to næste perioder synger vi i den ene periode
salmer og sange op til påske og i den anden periode blandende sommersange.
Skriv til kirkemusiker, Jesper Bauder på mail
(ikke sms) hvis du har lyst til at synge med, også
selvom du ikke kan komme til alle korprøverne eller koncerterne.
Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk
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