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Udskrevet fra www.7182.dk den 16. oktober 2019
Babysalmesang
3. oktober 2019
Babysalmesang
Nyt hold er starter torsdag den 5. september
kl. 11.00 - 8 torsdage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder)
og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige børnesange i kirkens smukke rum.
Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter.
Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke
salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med
de andre deltagere på holdet.
Kontakt kirkemusiker- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten
du ønsker tilmelding, da jeg også har babysalmesang i Skibet kirke.

Koncert i Balle Kirke kl. 19:00 i samarbejde med Bredsten kirke
3. oktober 2019
Koncert
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00 er der koncert i Balle Kirke i samarbejde med Bredsten kirke.
Entre 40 kr.
Marie Cecilie og Marianne Vinther - datter og mor– sanger og pianist. Det vil blive en stemningsfyldt aften, med et væld
af forskellige sange – lige fra viser, stille ballader, musical-hits til nyere danske og udenlandske sange af kendte
kunstnere som f.eks. Elton John, Eva Cassidy, Alberte Winding, Ed Sherann, Søs Fenger, Lis
Sørensen, Dionne Warvick m.fl.
Marie Cecilie er en ung sangerinde, som er uddannet på MGK i Kolding med sang som hovedfag. Udover at have været
forsanger for diverse bigbands, har Marie Cecilie også sunget sammen med blandt andre Poul Krebs, Thomas Eje og
Marie Carmen Koppel.
Marianne Vinther er uddannet på musikvidenskabeligt
institut i Århus med sideløbende klaverundervisning på Konservatoriet. Marianne har blandt andet mangeårig erfaring
med at akkompagnere diverse sangerinder i forbindelse med deres optræden rundt om i Danmark.

Musik & Quiz
3. oktober 2019 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Torsdag d. 3. oktober 2019 i Cafe Blicher kl. 14.00

Sangaften i Balle Valgmenighedskirke kl. 19.00
3. oktober 2019
Alle er meget velkomne til at deltage i Balle Valgmenighedskirke og Bredsten Kirke sang aften med Marianne og Cecilie
Vinther.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
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6. oktober 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Ingen gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke
6. oktober 2019
Ingen

Babysalmesang
10. oktober 2019
Babysalmesang
Nyt hold er starter torsdag den 5. september
kl. 11.00 - 8 torsdage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder)
og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige børnesange i kirkens smukke rum.
Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter.
Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke
salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med
de andre deltagere på holdet.
Kontakt kirkemusiker- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten
du ønsker tilmelding, da jeg også har babysalmesang i Skibet kirke.

Filmaften kl. 19:00 i sognehuset
10. oktober 2019
Filmaften – før frosten
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 er der filmaften i sognehuset.
Vi skal se filmen ”Før frosten”.
Filmen udspiller sig i midten af 1800-tallet og følger bonden Jens, der står over for et svært valg. Da høsten slår fejl, må
Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte i den barske vinter, og hans eneste chance for at sikre sin egen,
datteren Signe og hans søsters to sønners overlevelse er ved at indgå en aftale med
storbonden på den nærliggende gård.
Jens‘ udspekulerede plan får dog store konsekvenser,
og det bliver starten på hans egen moralske deroute.

Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke kl. 10.00
13. oktober 2019
Alm. Gudstjeneste

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle
13. oktober 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Anette Rørmose Härle
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Blæksprutten i Håndværkerhuset.
17. okt. - 2. nov. 2019
Fredag den 1 november 2019.
Teatergruppen Blæksprutten afholder melodigrandprix,
( MGP ) Spisning starter kl. 18.30 og derefter er der underholdning.
Mere info senere.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
20. oktober 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Ingen Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke
20. oktober 2019
Ingen

Voksenkor i Bredsten sognehus kl. 16:15 -18:00
22. oktober 2019
Voksenkor i Bredsten Kirke
Skriv til Bredsten Kirkes 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.
Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke mindst fordi at,
det er gratis
det er hyggeligt
det er sjovt
man bliver i godt humør af at synge
Tilmelding til Jesper Bauder på mail:
jesba@km.dk
Følg med på kirkens hjemmeside og facebook og
se hvornår vi tilbyder kor igen. Her vil vi løbende
skrive hvornår vi øver.

Babysalmesang
24. oktober 2019
Babysalmesang
Nyt hold er starter torsdag den 5. september
kl. 11.00 - 8 torsdage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder)
og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige børnesange i kirkens smukke rum.
Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter.
Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke
salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med
de andre deltagere på holdet.
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Kontakt kirkemusiker- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten
du ønsker tilmelding, da jeg også har babysalmesang i Skibet kirke.

Øl-smagning Balle forsamlingshus fra kl. 19.30 - billetter købes i Brugsen
25. oktober 2019
Øl-smagning i Balle forsamlingshus med Dagli'brugsen Bredsten.
Billetter købes i Dagli'brugsen

ØLsmagning kl 19:30 i Balle forsamlingshus
25. oktober 2019 - Balle Forsamlingshus
PRIS: 150 kr. Billetter købes i brugsen.
Efter ølsmagningen er der en let anretning og kaffe.
I samarbejde med Dagli Brugsen

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Helene Vinther Emdal Hay
27. oktober 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 9:00 ved Helene Vinther Emdal Hay

Voksenkor i Bredsten sognehus kl. 16:15 - 18:00
29. oktober 2019
Voksenkor i Bredsten Kirke
Skriv til Bredsten Kirkes 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.
Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke mindst fordi at,
det er gratis
det er hyggeligt
det er sjovt
man bliver i godt humør af at synge
Tilmelding til Jesper Bauder på mail:
jesba@km.dk
Følg med på kirkens hjemmeside og facebook og
se hvornår vi tilbyder kor igen. Her vil vi løbende
skrive hvornår vi øver.

Babysalmesang
31. oktober 2019
Babysalmesang
Nyt hold er starter torsdag den 5. september
kl. 11.00 - 8 torsdage.
Babysalmesang er for babyer (ca. 1-12 måneder)
og deres forældre. Vi synger kendte salmer og almindelige børnesange i kirkens smukke rum.
Vi danser, vugger, spiller rasleæg og blæser sæbebobler, alt imens vi lytter til forskellige instrumenter.
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Det lille barn bliver fyldt med en masse dejlig musik og sanseindtryk, alt imens forældrene synger med på smukke
salmer og sange.
Bagefter er der hygge og samvær i Kirkehuset med kaffe og brød. Her er der god tid til at få snakket med
de andre deltagere på holdet.
Kontakt kirkemusiker- og kulturmedarbejder
Jesper Bauder på mail jesba@km.dk for tilmelding.
Skriv i tilmeldingen at det er i Bredsten
du ønsker tilmelding, da jeg også har babysalmesang i Skibet kirke.

Efterårsfest
31. oktober 2019 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Torsdag d. 31. oktober 2019
Cafe Blicher kl. 13.00
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