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Udskrevet fra www.7182.dk den 19. november 2019
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.

Allehelgen-gudstjeneste i Bredsten kirke kl 16:00 ved Anette Rørmose Hârle
3. november 2019
Allehelgen-gudstjeneste
søndag d. 3. november kl. 16
Ved denne smukke og stemningsfyldte gudstjeneste mindes vi særligt vore døde.
Dem som vi har mistet i det forløbne år i sognet eller som er blevet begravet eller bisat ved Bredsten kirke vil blive
nævnt.
Efter gudstjenesten vil man kunne få et lys til at sætte ud på gravstederne.

Voksenkor i Bredsten sognehus kl. 16:15 - 18:00
5. november 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.

And og rødvin i Dagli'Brugsen Bredsten fra kl. 16.30-18.30
8. november 2019
Kom og smag and og rødvin i Dagli'brugsen Bredsten

Foreningsmøde på Cafe Blicher d. 9 nov. kl 10-12
9. november 2019 - Idræt i dagtimerne
Foreningsmøde den 9. november
kl. 10.00 – 12.00 på Café Blicher
Dagsorden:
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Velkomst og præsentation
BIU’s beretning
Infoskærme-hjemmeside-Facebook
Årshjulet aktiviteter og fællesaktiviteter (Juletræstænding – fællesspisning mm.)
Orientering omkring legeplads på vej i Byparken
Eventuelt.
Send gerne invitationen til andre bestyrelsesmedlemmer.
Tilmeld til Anders Pedersen på mail:
ballegaardjersey0@gmail.com
S.U senest d. 2. november.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Lisbeth Frøkjær Smed
10. november 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Lisbeth Frøkjær Smed

Mortens And i håndværkerhuset
10. november 2019
Søndag den 10 November er der mortensand i Håndværkerhuset.
Tag venner, naboer og familie med til en hyggelig eftermiddag i huset.
Der vil blive serveret Andesteg med det hele, og derefter risalamande med mandelgaver.
Spisningen starter kl. 13.00.
Mere info senere.

Håndbolddommer Mads Hansen kl. 19 i Balle forsamlingshus
12. november 2019 - Balle Forsamlingshus
#En håndbolddommers bekendelse.
#Vejen fra dommer til topdommer
#cancer - Hvad nu??
#Anekdoter fra et langt liv på håndboldbanen.
#Verdens bedste dommerpar i 2017
Pris: 50 kr. Der kan købes øl, vin og vand.
Arrangeres i samarbejde med valgmenigheden.

Voksenkor i Bredsten sognehus kl. 19:00 - 21:00
12. november 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
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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.

Konfirmandstart
13. november 2019
Konfirmandstart onsdag d. 13. november kl.8:00 i Sognehuset

Jerlev Mandskor
14. november 2019 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Torsdag d. 14. November 2019
Cafe Blicher kl. 14.00

Julehjælp fra Bredsten Kirke
15. nov. - 8. dec. 2019
Julehjælp fra Bredsten Kirke
Hvis man har svært ved at få pengene til at slå til i julemåneden, så kan man skriftligt søge om et legat.
Man kan søge enten per brev (som lægges i postkassen
Mølletoften 2, 7182 Bredsten) eller
pr. mail til bredsten.sogn@km.dk
Præsten har tavshedspligt og kun hun ved, hvem der
ansøger og hvem der får legat.
Fristen for at søge om julehjælp er søndag den 8. december.
Alle får svar.
Bredsten Menighedsråd

OBS!!!!
15. nov. - 2. dec. 2019
OBS
Bredsten sogneblad bliver omdelt
i uge 47 eller uge 48, sammen med reklamer.
Bredsten menighedsråd

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
17. november 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
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Juleinspiration 2019 i Sognehuset
18. november 2019 - Engelsholm Havekreds
Engelholm Havekreds holder juleinspiration
mandag 18 nov. kl.19, Sognehuset i Bredsten
Christina Baltser vil sammen med en hjælper, inspirere
os til årets julehygge.

Syng sammen/Hyggeaften kl 19. i Balle forsamlingshus
21. november 2019 - Balle Forsamlingshus
Pris: 75 kr inkl. gløgg og æbleskiver
Agnethe spiller og synger sammen med os.

Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle
24. november 2019
Gudstjeneste i Bredsten kirke kl. 10:30 ved Anette Rørmose Härle

Sognemøde i sognehuset kl 11:30
24. november 2019
Sognemøde
Søndag d. 24. november afholdes der umiddelbart
efter gudstjenesten sognemøde i sognehuset.
Det er sidste søndag i kirkeåret, og menighedsrådet
vil fortælle om menighedsrådets arbejde, i det forgangne år.
Et år med store forandringer og udfordringer for menighedsrådet.
Hvis nogle har nye ideer, til nye arrangementer i sognet, modtager vi dem meget gerne.
Vi er værter ved et lille frokost arrangement og alle er meget velkomne.

Voksenkor i Bredsten sognehus kl. 19:00 - 21:00
26. november 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.

Et liv som spejder og i politiet
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28. november 2019 - BREDSTEN - BALLE SENIORER
Torsdag d. 28. November
Cafe Blicher kl. 14.00

Bredsten Spejdernes Julemarked den 30. november 10:00-15:00.
30. november 2019 - Bredsten Spejderne - Det Danske Spejderkorps
Bredsten Spejdernes Julemarked den 30. november 10:00-15:00.
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