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I MENIGHEDSRÅDET ?
HVORFOR SIDDER DU I MENIGHEDSRÅDET?

Jeg blev spurgt om jeg ville være med i Veerst Me-
nighedsråd og efter kort betænkningstid sagde jeg 
ja og tænkte »ja hvorfor ikke prøve« – jeg kunne 
jo altid gå ud igen efter 1 periode,  det 
kunne da ikke være så farligt.

Men nu 18 år efter sidder jeg i 
menighedsrådet endnu – det er 
spændende – inspirerende - læ-
rerigt på mange forskellige måder.

Jeg sidder i menighedsrådet fordi jeg 
gerne vil være med til at udvikle kirken, 
og gøre en forskel. 

Hvis jeg kan være en del af  dette og nedbryde nog-
le fordomme, er det også med til at gøre mig glad 
i hverdagen.

Kirken er en vigtig del i vores kultur, og med den 
kristne tro kan vi nå langt.

At sidde i menighedsrådet for mig er en måde at 
være med til at løfte det lokale liv, sammen-

holdet og kirken.

Vi er ikke kun en kirke for dem der 
kommer til gudstjenester, men også 
for de mennesker der bor i byen, 
som får døbt deres børn, kommer 
til fastelavn eller julemandsvækning 

i kirken.

Jeg kan personlig rigtigt godt lide det med 
at alle er velkomne om det til gudstjenester eller 

arrangementer.

Derfor er det også rigtigt vigtigt med et godt samar-
bejde mellem de forskellige foreninger.  

Hanne Ebbesen
Veerst Menighedsråd 

Jeg vil gerne  
være med til at  
udvikle kirken,  

og gøre en  
forskel

HVORFOR SIDDER DU
INDBLIK
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MÅNEDENS SALME

Marts:  »Du virker i det stille«  

af  Jesper Gottlieb og Iben Krogsdal.

April: »Det sused af  vinger i luften i nat«  

 af  Erling Lindgren og  

 Lisbeth Smedegaard Andersen.

Maj: »Når æbletræets hvide gren«  

 af  René Arvid Jensen og  

 Lisbeth Smedegaard Andersen.

Juni: »Nu slår glæden ud med hånden« 
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DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
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KIRKE FOR BØRN
Traditionen tro er der familiegudstjeneste Fastelavnssøndag og  
Palmesøndag – se mere på side 4 og 8.

Der er pizzagudstjeneste i Bække Kirke 28. marts kl 17.00.
Der er gode sange, fortælling og lækker pizza.  
Det er gratis at være med.

Aftenen før Store Bededag mødes vi i Bække Kirke kl. 17.00  
til en hyggelig gudstjeneste for børn i alle aldre.  
Bagefter spiser vi varme hveder i konfirmandhuset.

VIL DU SYNGE?
SPIREKOR OG JUNIORKOR I BÆKKE OG VEERST 

- KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE MED TIL AT SYNGE I KOR?

Spirekoret mødes om tirsdagen kl. 13.30-14.05 i musiklokalet på Bække Skole.                    
Juniorkoret mødes også om tirsdagen, men kl. 15.00-16.00 i Konfirmandhuset i Bække. 
Kontakt organist Larisa Volchenko for tilmelding på mail: larisa.volchenko@gmail.com

Som noget nyt, og noget vi glæder os fantastisk meget til, så er der BØRNEKORWORKSHOP  
i Dalby Kirke lørdag 23. marts kl. 10.00-13.30. Vores organist Larisa og to andre dygtige  
børnekorledere, Eva Schmidt og Helene Ernst vil lede korene. 

Synger du i spirekoret, så kom og vær med til en rigtig sjov lørdag! 
Der bliver fokus på sjove sange, bevægelse, variation, spændende musikalske udfordringer  
og sjove lege. Dagen afsluttes med en koncert.

For mere information og tilmelding skriv til Larisa på mail larisa.volchenko@gmail.com  
senest 10. marts.

Korene optræder til børnegudstjenesten på Fastelavnssøndag 3. marts i Bække Kirke kl. 10.30 
og til børnegudstjenesten på Palmesøndag 14. april i Veerst Kirke kl. 10.30.
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DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
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HAR DU LYST TIL AT SAMLE IND  
TIL ET GODT FORMÅL? 

Søndag den 10. marts deltager Bække i  
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, 
som i år samler ind til de mennesker, som er ramt 
af  klimaforandringerne og bor i de fattigste egne  
på kloden. 

Klimaet og klimaforandringerne er noget, vi alle er 
fælles om på tværs af  kloden, hvorfor overskriften 
for indsamlingen er »For alt i verden«.

Indsamlingen foretages i tidsrummet kl. 14-16.

Vil du være med som indsamler, så tilmeld 
dig til Sten Præstholm på tlf. 2890 9501.

Vi håber at I også i år vil tage godt imod  
indsamlerne. 

Der vil være kaffe / sodavand og kage  
i Konfirmandhuset til alle indsamlere. 

FASTELAVN 
Søndag den 3. marts er det fastelavnssøndag 
og det skal fejres!

I Bække starter vi i Bække Kirke kl. 10.30 med 
børnegudstjeneste, hvor kirkernes spire- og ju-
niorkor medvirker. Efter gudstjeneste går vi op i 
Hærvejshallen, hvor der vil være tøndeslagning i 
samarbejde med Bække Sportsforening.

I Veerst er der børnegudstjeneste i Veerst Kirke 
kl. 14.00. Derefter sørger Idrætsforeningen for 
at store og små kan slå katten af  tønden i Veerst 
Forsamlingshus, hvor der vil være kaffe, soda-
vand og fastelavnsboller. 

Foto: Folkekirken.dk
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DET SKER
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag  13. marts:  Bække samt  

fælles offentligt  
regnskabsmøde

Onsdag  10. april:  Bække

Onsdag  8. maj:  Bække

Onsdag  22. maj:  Veerst

Onsdag  12. juni:  Fælles

Torsdag  13. juni:  Bække 

PÅ VEERST  
KIRKEGÅRD  
STÅR EN
ENGEL
– ikke en hvilken som helst engel, men en populær engel.

Der er reserveret pladser og mange har tilkendegivet, 
at det er en mulighed, de ønsker at benytte.

Plænen omkring englen er opdelt i urnepladser 
og få kistepladser.

Det er ydermere muligt at få sit navn på en messingplade,  
som sættes på soklen, og der er mulighed for  
at tænde et lys, som kan sættes i lygten  
ved siden af  englen.
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TEMA

SAMMEN MED BØRN
KAFFEFILTER-KYLLINGEN
Mange af  os har kaffefiltre i skabet og nu kan de 
også bruges til andet end at brygge kaffe i. 

Tag kaffefilter og mal den med gul maling. Der kan 
også bruges tusch eller farveblyant. Hvis den ma-
les, skal den tørres. Pynt dem med fjer – enten købt 
eller fundet i haven. Mal sorte øjne og en orange 
næb og en fantastisk flot og kreativ påskekylling 
er lavet.

PÅSKEKREATIONER

6

PÅSKEHAREN
En genganger fra julen – nu til påske: Hare-rullin-
gen. Klip i et stykke brunt pap, sæt dem rundt om 
toiletrullen og clips den fast. Man kan godt bruge 
tape eller lim, dog er clips det bedste. 

Klip to ører ud og sæt dem ned mellem pappet og 
toiletrullen. Tegn det sorte i ørerne og tegn ansigt 
og voilá: Hare-rulling.

PERLEKREATIONER
Vi har dem alle sammen – strygeperlerne. Enten 
i både store eller små. Find perlerne frem og lav 
æg, påskekyllinger eller harer – fantasien har ingen 
grænser. 

Se billedet for et eventuelt bud på hvordan de kan 
se ud.

HÅNDKYLLINGEN
Tag et gult stykke pap og læg barnets hånd på den. 
Tegn hånd og klip den derefter ud. Tegn øjne og 
næb på begge sider, pynt den med fjer – enten købt 
eller fundet i haven. 

Lad gerne børnene tegne på den, for at give den 
mere personlighed.
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TEMA

SAMMEN MED BØRN
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PÅSKEÆG AF KRYMPEPLAST
Lav fine påskeæg til at hænge op i f.eks. vinduet.  
(tidsforbrug ca. 25 min)

Du skal bruge krympeplast, som kan købes i hob-
byforretninger, saks, hulmaskine, snor og nogle 
vandfaste tuscher, sprittuscher er bedst. Pak evt. 
en bog ind i stanniol til at lægge æggene under 
pres efter bagning. 

Tegn formen af  på krympeplastet først, klip ud og 
lav hul til senere ophæng. Nu kan I tegne og farve-
lægge æggene. Når de er færdige, skal de bages i 
ovnen. Følg instruktionerne på krympeplastpakken. 

Det er bedst at bage et stykke ad gangen. Når de 
begynder at smelte, vil de rulle sig sammen – det 
er helt normalt – tag dem først ud, når de ligger 
helt fladt igen. 

Når de er kølet ned er de klar til at blive hængt op. 

DEN RUNDE KYLLING  
MED DE LANGE BEN
En flot rund kylling med lange ben som er farverige. 
Tegn en rund cirkel på pappet – her kan et glas 
bruges – klip den ud og tegn øjne og næb på. Sæt 
fjer på – enten købt eller fundet i haven – og find 
de farverige piberensere og sæt dem på. Så har I 
en flot kylling der kan hænge i vinduet.

Info: Pap, strygeperler og perleplader kan købe 
hos hobbyforretninger og hos boghandleren.
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PÅSKE
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PÅSKE I KIRKERNE

Palmesøndag 14. april 
Familiegudstjeneste i Veerst Kirke 10.30. 

Kom og vær med til en festlig påskegudstjene-
ste, hvor børnekorene vil synge for os. 

Skærtorsdag 18. april 
Gudstjeneste i Bække Kirke kl. 10.30  
og kl. 17.00 i Veerst Kirke.

Efter gudstjenesten i Veerst Kirke er der  
fællesspisning i Veerst Forsamlingshus. 

Tilmelding til Hanne Ebbesen,  
mail: h.ebbesen@mail.dk / 2395 5014  
eller Jytte Madsen, mail: jymama@gmail.com / 
2143 9033

Langfredag 19. april 
Gudstjeneste i Bække Kirke kl. 11.00. 

Vi gentager den smukke oplevelse fra sidste år 
med en liturgisk gudstjeneste med en masse 
smuk musik spillet af  Larisa Volchenko på orgel 
og Liudmila Lysenko på violin. 

Kom og få en smuk musikalsk oplevelse. 

Påskedag 21. april 
Gudstjeneste i Bække Kirke kl. 10.30. 

Som altid er Påskedag en stor festdag, og 
derfor har vi inviteret Kurt Holm til at spille  
på trompet. 

Der sker en masse spændende ting i kirkerne i påsken – kom og vær med! 



9

DET SKER / SIDEN SIDST
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KONCERT 
I VEERST 

KIRKE

Jeanette Bonde og hendes gospelkor 
kommer til Veerst Kirke søndag den 16. 
juni kl. 19.00. 

Sæt X i kalenderen allerede nu.  
Mere info kommer senere.

søndag 16. juni kl. 19.00

SIDEN SIDST

27.01.19  Dåb i Bække Kirke
Tillykke med dåben til Kaya Hahn 

KONFIR MATION
Veerst Kirke  
søndag den 28. april kl. 10.00

Bække Kirke  
søndag den 5. maj 
7A: Kl. 09.00.  
7B: Kl. 11.00.

På grund af  den nye persondataforordningslov,  
må vi ikke oplyse navne og adresser her i bladet. 

Hvis du gerne vil aflevere et telegram, så er du  
mere end velkommen til at aflevere det i  
kirkens våbenhus på selve dagen.



10

FORENINGER

INDRE MISSION 
I BÆKKE 
Konfirmandhuset, 
Søndergade 13, Bække

Tirsdag den 19. februar      
Møde v/ missionær Mette Hornstrup, Rødekro.

Torsdag den 14. marts kl. 14.00 
Kvindedag i Vorbasse  
v/ Annette og Preben Hansen, Nibe.
Kl. 19.30 Møde for alle v/ eftermiddagens talere.

Tirsdag den 26. marts         
Soldatervennefest med generalforsamling.

Tirsdag den 9. april           
Møde v/ Indre Missions generalsekretær Jens 
Medom Madsen, Fredericia.

Torsdag den 16. maj kl. 19.00 
Store bededagskvæld med spil og varme hveder 
i Konfirmandhuset i Bække.

Tirsdag den 21. maj           
Møde med Gesten, Vejen og Brørup  
v/ fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, Århus.

Onsdag den 12. juni
Møde i Grindsted  
v/ Sprint Aagaard Korsholm, Børkop.

Søndag den 16. juni
Fælles udflugt.

Møderne begynder kl. 19.30  
hvis ikke andet nævnes.
Kontakt. Sten Præstholm, tlf. 2890 9501

TIRSDAGS-
KREDSEN 
Tirsdag den 5. februar
Tirsdagskreds hos Rosa og Helge Hansen, 
Byagervej 130, Brørup.

Tirsdag den 26. februar      
Tirsdagskreds hos Laila og Keld Hansen, 
Hovedgaden 63, Gesten.

Tirsdag den 5. marts         
Tirsdagskreds hos Lidija Bertelsen,  
Teglgårdsvej 7.

Tirsdag den 19. marts        
Tirsdagskreds hos Lillian Hansen,  
Nygade 15, Gesten.

Tirsdag den 2. april 
Tirsdagskreds hos Lisbeth og  
Lars Rasmussen, Kragelundvej 4.

Tirsdag den 30. april
Tirsdagskreds hos Grethe og  
Sten Præstholm, Asbo Byvej 5.

Tirsdag den 7. maj
Tirsdagskreds hos Laila og Keld Hansen, 
Hovedgaden 63, Gesten.

Torsdag den 16. maj kl. 19.00  
Store bededagskvæld med spil og varme   
hveder i Konfirmandhuset i Bække.

Tirsdag den 4. juni
Tirsdagskreds hos Rosa og Helge Hansen, 
Byagervej 130, Brørup.

Søndag den 16. juni
Fælles udflugt

Møderne begynder kl. 19.30 
hvis ikke andet nævnes.

Kontakt Kisser Hørlyck tlf. 7538 9192 

10
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FORENINGER

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
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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 efter aftale (fredag er fridag)
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. 7538 9423

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 Veerst Kirke
Lise Lotte Beck

Kirkesanger ved Veerst Kirke
Ditte W. Jensen

Kirkesanger ved Bække Kirke
Lily Enemark

Præstesekretær:  
Heidi Poder

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A·S

PRÆSENTATION 
AF PR-UDVALGET
Veerst og Bække Kirker har nu fået et fælles 
PR-udvalg! 

Det er os, der har lavet dette kirkeblad, du har i 
hænderne, og nu også avisannoncerne i Vejen 
Ugeavis.

Det er også os, der nu står bag kirkernes  
Facebookside »Veerst & Bække Kirker«. 

Hanne Ebbesen, Heidi Poder  
& Mira Bang Pedersen
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DAG KIRKEÅRET VEERST BÆKKE LINDECENTRET

M
AR

TS

Søndag 3. Fastelavn 14.00 Familie 10.30 Familie -

Torsdag 7. - - 10.00

Søndag 10. 1. s. i fasten  9.00 Dåb 10.30 -

Søndag 17. 2. s. i fasten - 10.30 -

Søndag 24. -  9.00 ASAR -

Torsdag 28. 3. s. i fasten - 17.00 Pizza -

Søndag 31. Midfaste 10.30 Dåb - -

AP
RI

L

Søndag 7. Maria Bebudelse - 9.00 ASAR -

Torsdag 11. - - 10.00

Søndag 14. Palmesøndag 10.30 Familie - -

Torsdag 18. Skærtorsdag 17.00 10.30 -

Fredag 19. Langfredag - 11.00 -

Søndag 21. Påskedag - 10.30 -

Søndag 28. 1. s. e. påske 10.00 Konfirmation - -

M
AJ

Torsdag 2. - - 10.00

Søndag 5. 2. s. e. påske -
 9.00 Konfirmation
11.00 Konfirmation

-

Søndag 12. 3. s. e. påske 10.30  9.00 -

Torsdag 16. - 17.00 Pizza/hveder -

Fredag 17. Bededag - 10.30 -

Søndag 19. 4. s. e. påske 10.30 - -

Søndag 26. 5. s. e. påske 9.00 10.30 -

Torsdag 30. Kristi himmelfart Der henvises til Gesten -

Søndag 2. 6. s. e. påske 10.30  9.00 -

GUDSTJENESTER 
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KIRKEBIL Kontakt Lene på tlf. 2329 4397 senest 2 dage før, så sørger hun for transport.  
Selvom vi bestræber os på at de oplyste kirketider er rigtige, vil der kunne ske ændringer, som vil blive meddelt  
i ugeavisen, på kirkernes facebookside el. www.sogn.dk/veerst og www.sogn.dk/baekke 
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