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Jeg er opvokset i et hjem i Vestjylland, hvor vi børn 
gik i søndagsskole og tit var med vore forældre i 
kirke og til møder og familiearrangemen-
ter i missionshuset.

Da jeg blev lidt større og ung var 
jeg med i FDF, KFUM og KFUK og 
Indre Mission.

Alle stederne var der voksne, som 
viste os, at kirkens forkyndelse og 
arbejdet ud fra kirken har livsvigtig 
betydning.

Med den baggrund og ønsket om, at alle børn 
og unge måtte få lignende gode muligheder, var 
tanken ikke fremmed, da jeg i 1980 blev spurgt om 
jeg ville gå ind i Bække Menighedsråd.

Det var dog med en vis spænding jeg gik ind til 
arbejdet.

Med min faglige baggrund som tømrer og byg-
ningskonstruktør blev jeg valgt til menighedsrådets 
bygningskyndige. 

Efter 12 år som kirkeværge har jeg, som formand 
for menighedsrådet, haft opgaven med mødeind-

kaldelser og fastsættelse af  punkter til 
dagsordner samt mødeledelse m.v.

Udover beslutninger om de prakti-
ske opgaver ved bygninger og kir-
kegård har min tid i menighedsrå-
det budt på ansættelser af  præster 
og andre medarbejdere.

Udgangspunktet har hver gang væ-
ret at få medarbejdere, som på en god 

måde kunne medvirke til en kirke, hvor alle 
børn, unge og ældre kunne føle sig velkommen og 
give dem lyst til at blive en aktiv del af  kirken.

Aktiviteterne for børn og unge i form af  kor og for-
skellige optrin har været en succes i mange år.

Jeg er taknemmelig for de mange spændende op-
gaver og beslutninger, jeg har fået lov til at være 
en del af  sammen med dygtige kollegaer i menig-
hedsrådet.

Sten Præstholm, Bække Menighedsråd

Jeg er tak-
nemmelig for de 

mange spændende 
opgaver og 
beslutninger

HVORFOR SIDDER DU
I MENIGHEDSRÅDET?

INDBLIK

8 spejdere fra KFUM-spejder i Bække, deltog i World 
Scout Jamboree 2019. I år gik turen   
til West Virginia USA.

Kom og hør dem fortælle om 
deres tur:

Søndag den 20. oktober  
kl. 15.00 i Veerst  
forsamlingshus.

WORLD SCOUT JAMBOREE 2019
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DET SKER
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HØSTGUDSTJENESTER
Vi fejrer høsten! 

Kom og vær med til den årlige høstgudstjeneste søndag den 22. september.

Vær med i Bække Kirke kl. 10.30, hvor der vil være smukt pyntet i efterårsfarver og hvor vi fejrer 
høstgudstjeneste med nadver.

Kom ud i Veerst Præsteskov kl. 14.00 til en udendørs høstgudstjeneste for hele familien, hvor korene 
synger for os. Derefter er det kaffe/kage.

Denne dag samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp.

GUDSTJENESTER PÅ LINDECENTRET
Torsdag 5. september kl. 10.00 med nadver.

Torsdag 3. oktober kl. 10.00: Høstgudstjeneste.

Torsdag 7. november kl. 10.00.

Onsdag 27. november er der julegudstjeneste       
sammen med Pensionistforeningen. Vi begynder med en      
andagt i Bække Kirke kl. 14.00 og bagefter tager vi sammen over på Lindecentret. 

Fremover vil gudstjenestetiderne for Lindecentret altid være at finde på bagsiden af  kirkebladet 
sammen med gudstjenestetiderne for kirkerne. 

EFTERÅRSMØDE - TORBEN BRINK
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.30 kommer Torben Brink på besøg.

Det er med stor glæde at menighedsrådene i Veerst og Bække i samarbejde 
med Aftenhøjskolen, kan invitere jer til et spændende efterårsmøde med Tor-
ben Brink. Torben Brink er præst i Århus og vil komme at fortælle om »Emma 
Gad - takt og tone i 100 år«.

Efterårsmødet holdes i Kragelund forsamlingshus, Staushedevejen 52,  
6622 Bække.
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UDLÅN AF KONFIRMATIONSTØJ 
Det er med stor glæde at der kan gives mulighed for 
at låne en konfirmationskjole af  Veerst og Bække 
Menighedsråd. 

På nuværende tidspunkt har vi 7 pigekjoler i for-
skellige størrelser og modeller. 

Vi mangler desværre drengekonfirmationstøj, så 
hvis I skulle have noget liggende I gerne vil af  med, 
modtager vi det med stor glæde. Det samme gør sig 
naturligvis også gældende for pigetøj.

Vi har lavet et samarbejde med Vejen Rens, hvor 
konfirmationstøjet bliver renset før konfirmation og 
efter konfirmation.

Kontakt Mira Bang Pedersen på mail: mira@km.dk 
eller kontakt Heidi Poder på mail: heidi_483@hot-
mail.com. Al henvendelse er fortrolig. 

2020:  Bække Kirke 26. april 
  Veerst Kirke 3. maj

2021: Veerst Kirke 25. april 
  Bække Kirke 2. maj 

2022:  Bække Kirke 24. april 
  Veerst Kirke 1. maj  

KONFIRMATIONS-
DATOER Så starter korsæsonen igen!  

VIGTIGE DATOER:
• Koropstart tirsdag 3. september.

• Søndag 22. september kl. 14.00   
 Høstgudstjeneste i Veerst Skov.

• Torsdag 31. oktober kl. 17.00     
 Halloween-pizzagudstjeneste i Bække kirke.

Spirekoret 0.-3. klasse øver tirsdag kl. 13.20 – 14.00   
 i musiklokalet på Bække Skole.

Børnekoret for 4.-6. klasse øver tirsdag kl. 14.15-15.00   
i musiklokalet på Bække Skole.

NYT! NYT! NYT!

Teen-koret (for 7. klasse og op) øver tirsdage kl. 15.15 
-16.00 i konfirmandhuset i Bække. Vi starter med at få lidt 
mad.

 Mange hilsener

 Larisa Volchenko, organist i Veerst og Bække Kirker

KOR

MENIGHEDS-
RÅDSMØDER
11. september: Bække og fælles

9. oktober: Bække
9. oktober: Veerst

13. november: Bække og fælles
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STJERNE FOR HINANDEN
Igen i år er der BUSK-gudstjeneste i samarbejde med KFUM-spejder-
ne. Alle er velkomne og vi glæder os meget til at se jer til en spæn-
dende gudstjeneste, hvor temaet er »Stjerne for hinanden«. 
Det sker i Bække Kirke søndag 27. oktober kl. 11.00.

HALLOWEEN
Kom til Halloween & pizza i Bække Kirke.

Har du noget du er bange for? En dum drøm, der 
driller om natten? Har du mistet en, som du var 
rigtig glad for?

Til Halloween & pizza i Bække Kirke holder vi en 
Børnegudstjeneste om frygt og sorg - og om 
trøst og tryghed. Kom som du er, som det rareste du ved eller som det mest skræmmende du ved.

For børn 6-13 år.

Børnekoret synger sammen med os og efter gudstjenesten 
spiser vi pizza sammen. Det er gratis at være med. 

Torsdag 31. oktober kl. 17.00-18.30 
i Bække Kirke inkl. Pizza.

VÆKNING AF 
JULEMANDEN 

Ho Ho Ho! Vi skal have vækket julemanden igen i år!  

Kom til familiegudstjeneste i kirken 1. søndag i advent, 
hvor vi sammen ser om vi ikke kan få vækket ham. 

Søndag 1. december 

Bække Kirke kl.10.30 

Veerst Kirke kl. 14.00
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EFTERÅRSKREA

COLLAGERAMME MED MUSLINGESKALLER

I sidste kirkeblad blev der lavet krea med muslingeskaller 
som vendespil. I stedet for at smide dem ud, kan de nu gen-
bruges til en collageramme. Derudover kan der samles an-
dre naturmaterialer fra stranden: Sten, tang, fint strands-
and, krabbeskaller, fjer osv. Naturmaterialer fra haven kan 
også bruges: Blade - både friske og tørre, blomster - både 
friske og tørre, græs, sten, jord m.m. Fantasien har ingen 
grænser.

Med denne opskrift, er efterårshyggen i gang og den krea-
tive julegave til bedsteforældrene er klaret.

Collagerammen grundes med Super Primer (malergrunder 
til lærreder). Bland sand og A-color limlak i forholdet ca. 
2:1. Fordel den grødede masse på collagerammens bund 
med en ske eller spartel. Læg naturmaterialerne ned i den 
våde masse og lad tørre. Hvis der ønskes rulleøjne på skal-
lerne, sættes de fast med lim.

EFTERÅRSKREATION
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GAMLE SYLTETØJSGLAS  
FÅR NYT LIV

Vi kender det alle sammen. De gamle syltetøjs-
glas der står i skabet og fylder. I stedet for at 
smide dem ud, så få dem pyntet og giv dem 
nyt liv.

Gå en tur enten ud i haven eller i skove og find 
en masse blade i forskellige farver. Efterårsfar-
ver er så smukke og kan anvendes på en god 
måde. Tør dem imellem avispapir og under no-

get tungt. Når de er helt tørre, som læg dem ud på bordet og 
find syltetøjsglas frem. Find limen frem, lim glasset og put der-
efter de tørrede blade på. Bind en snor rundt om glassets kant 
og sæt et fyrfadslys ned i bunden og voila! Et flot efterårsglas 
med lys der giver et dejligt og forskelligt spil er lavet. 

Måske endnu en julegaveide til bedsteforældrene.
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EFTERÅRSKREA

FOR & MED BØRN
KASTANJEEDDERKOPPER

En hyggelig efterårstur byder ofte på kastanjer. Der 
vil ligge mange på jorden og børnene synes, de er 
flotte. Hav en pose med i lommen og saml dem når I 
finder dem - de kan bruges til mange fine og kreative 
efterårsideer.

Hav kastanje, tændstikker og garn klar. Knæk antæn-
dingsenden af  og læg dem. Find en syl eller nål og lav 
flere huller i kastanjen. Sæt de knækkede tændstikker 
i hele vejen rundt. Bind enden af  garnet på en tænd-
stik og skift mellem over-under på tændstikkerne. 
Sørg for at det sidder godt sammen. Når I kommer tæt 
på kanten, så bind det godt sammen på en tændstik 
og med lang snor, så den kan hænge i vinduet. 

KASTANJEDYR

Der vil altid være 
kastanjer i overskud, 
men i stedet for at smi-
de dem ud, så lav dyr 
ud af  dem. En stor til 
krop og lille til hoved. 

Lav fire huller i den store i bunden, og sæt fire knæk-
kede tændstikker i. Lav et hul i den ene ende og sæt 
en knækket tændstik i. Lav et hul i den lille og sæt 
den på den store kastanje. Lav eventuelt to huller i 
den lille og sæt to små knækkede tændstikker i og så 
har den horn.

Fantasien sætter ingen grænser, så find endelig gerne 
selv på en masse søde og sjove dyr.

7
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SIDEN SIDST

TAK FOR DEN STORE OPBAKNING

MÅNEDENS SALME 
September: »Du skal elske din næste som dig selv« 

Oktober: »Jeg ved en sang, der aldrig ender«

November: »November går tungt gennem byen« 

Søndag 16. juni var Jeanette Bonde og The Gospel 
Voices en tur forbi Veerst Kirke. Det var en fanta-
stisk musikalsk aften. 

En stor tak skal der lyde til Jeanette Bonde og The 
Gospel Voices og til den store opbakning fra alle 
dem der deltog denne aften.

8

HYGGELIG OG 
MUSIKALSK AFTEN

Onsdag 19. juni var Niels Kjær fra ‘Landmand sø-
ger kærlighed’ i Bække Kirke for at spille koncert i 
forbindelse med Bække byfest. Det var en hyggelig 
og musikalsk aften som bød på mange besøgende. 

En stor tak til Niels Kjær og for de ekstranumre han 
gav os. Tak til den store opbakning fra alle dem der 
deltog i denne hyggelige aften.
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VI TÆNDER LYS

Søndag 3. november er det Allehelgensdag. 

Vi tænder lys og holder en gudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi har mistet det sidste år.

Efter gudstjenesten kan hver familie få et lys i våbenhuset til at stille ved graven.

Veerst Kirke kl. 09.00

Bække Kirke kl. 10.30

Ved eventuelle spørgsmål er man velkommen       
til at sende en mail til mira@km.dk 

9
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FORENINGER

TIRSDAGS-
KREDSEN 
Tirsdag 3. september  
Tirsdagskreds hos Lillian Hansen, 
Nygade 15, Gesten.

Tirsdag 10. september 
Høstfest i Bække Konfirmandhus.

Tirsdag 1. oktober  
Tirsdagskreds hos Grethe og Sten Præstholm, 
Asbo Byvej 5.

Tirsdag 29. oktober  
Tirsdagskreds hos Kisser og Ove Hørlyck,
Lunderskovvej 26.

Tirsdag 26. november  
Adventshygge hos Rosa og Helge Hansen, 
Byagervej 130, Brørup.

Møderne begynder kl. 19.30 hvis ikke andet 
nævnes. 

Kontakt: Kisser Hørlyck tlf. 4159 8896 

INDRE MISSION 
I BÆKKE 
Konfirmandhuset, 
Søndergade 13, 6622 Bække

Tirsdag 10. september kl. 18.30 
Høstfest ved missionær Frank Fyhn, Grindsted.

Tirsdag 24. september  
Besøg af  kredsen ved missionær Simon  
Nielsen, Hvide Sande.

Tirsdag 22. oktober  
Møde med fritidsforkynder Peter Wind, Ribe. 

Tirsdag 12. november  
Møde ved Henriette Øberg.

Onsdag 20. november  
Møde i Hejnsvig Missionshus ved Jens Kristian  
Lynderup, Videbæk.

Mandag 2. december  
Adventsgudstjeneste ved Holger Haldrup, 
Kolding - Fælles med Aftenhøjskolen.

Møderne begynder kl. 19.30 hvis ikke andet 
nævnes. 

Kontakt: Sten Præstholm tlf. 2890 9501

10

Bække menighedsråd har fået udarbejdet en fremtidig kirkegårdsplan.

Planen medfører at områderne mod syd og øst lukkes for ny salg af  gravsteder straks når ændringerne er 
indføjet i kirkegårdsvedtægten og godkendt af  provstiudvalget.

Der henvises til kirkegårdsplanen, der kan ses på sogn.dk/baekke

Med venlig hilsen
Bække Menighedsråd

FREMTIDIG KIRKEGÅRDSPLAN
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KFUM-
SPEJDERNE 
Grupperådsformand Karin Grøndahl Sørensen 
tlf. 5133 3353.

Gruppeleder Martin Andersen tlf. 2227 9655.

Faste mødetider i »Klebækhytten«   
Hamborggårdvej, Bække:

Bæverflokken | bh.-1. klasse |  
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Ulveflokken | 2.-3. klasse |    
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Junior- og spejdertroppen | 4.-7. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Seniorspejdertroppen | 8.-10. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Roverklanen | fra det år man fylder 17-25 år |  
mandag kl. 18.00-21.00.

FORENINGER
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkebogsførende sognepræst
i Veerst og Bække Pastorat
Mira Bang Pedersen
Søndergade 15 • 6622 Bække
mira@km.dk • Tlf. 7538 9377
Træffes ikke mandag 

Organist i Veerst og Bække Pastorat
Larisa Volchenko
Kamillevej 8 • Nr. Bjert • 6000 Kolding
Tlf. 2929 7563

Formand for Veerst Menighedsråd 
Kirsten Maybrith Landmark
Kirkevej 21 • Veerst • 6600 Vejen
Tlf. 6178 1265

Formand for Bække Menighedsråd
Sten Præstholm 
Asbo Byvej 5 • Asbo • 6622 Bække
Tlf. 2890 9501

Graver ved Veerst Kirke
Henrik Sommer
Kirkevej 21A • Veerst • 6600 Vejen
veerkirke@hotmail.com 
Tlf. 7555 5085 (ml. 8-16)

Graver ved Bække Kirke
Brian Frøstrup 
Stadionvej 2A • 6622 Bække
baekkekirke@mail.dk
Tlf. 7538 9944

Gravermedhjælper ved Bække Kirke
Lise Lotte Beck

Kirkesanger ved Veerst Kirke
Ditte W. Jensen
Ditte er på barsel - barselsvikar er 
Christine Skovbjerg Bech

Kirkesanger ved Bække Kirke
Lily Enemark

Præstesekretær  
Heidi Poder

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A·S
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DAG KIRKEÅRET VEERST BÆKKE LINDECENTRET

SE
PT

EM
BE

R

Søndag 1. 11. s. e. trin. -   9.00 ASAR -

Torsdag 5. - - 10.00

Søndag 8. 12. s. e. trin. -   9.00 -

Søndag 15. 13. s. e. trin.   9.00 ASAR - -

Søndag 22. 14. s. e. trin. 14.00 Høstgudstj.* 10.30 Høstgudstj.* -

Søndag 29. 15. s. e. trin. 10.30 9.00 -

OK
TO

BE
R

Torsdag 3. - - 10.00 Høstgudstj.

Søndag 6. 16. s. e. trin. - 10.30 -

Søndag 13. 17. s. e. trin. 10.30 - -

Søndag 20. 18. s. e. trin. 15.00 Cafe*   9.00 ASAR -

Søndag 27. 19. s. e. trin. - 11.00 BUSK* -

Torsdag 31. -
17.00 Halloween & 
pizza* 

-

NO
VE

M
BE

R

Søndag 3. Allehelgen
  9.00 Allehelgens 
  gudstjeneste

10.30 Allehelgens-
gudstjeneste

-

Torsdag 7. - - 10.00

Søndag 10. 21. s. e. trin. 10.30   9.00 ASAR -

Søndag 17. 22. s. e. trin. 10.30 - -

Søndag 24. Sidste s. i kirkeåret - 10.30 -

Onsdag 27. - - 14.00 Julegudstj.* 14.30 Julegudstj.*

DE
C.

Søndag 1. 1. s. i advent
14.00 Familieguds- 
tjeneste & jule-
mandsvækning*

10.30 Familiegudstje-
neste & julemandsvæk-
ning*

-

GUDSTJENESTER 

ASAR = Anna-Sofie Arendt · Hvor intet andet er anført er det 
sognepræst Mira Bang Pedersen, der har gudstjenesten.

Forbehold for ændringer, som vil blive meddelt på
www.sogn.dk/veerst eller www.sogn.dk/baekke

Udgiver: Menighedsrådene i Veerst og Bække • Redaktion: Hanne Ebbesen, Heidi Poder & Mira Bang Pedersen

ID-nr.: 46879
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