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Mit navn er Heidi Poder og jeg er den nye formand 
i Bække menighedsråd.

Jeg er gift. Jeg er mor til 3. Jeg er studeren-
de. Jeg sidder i Bække menighedsråd. 
Et menighedsråd som jeg er blevet 
formand for efter at have overta-
get for Sten Præstholm. Det er en 
titel jeg skal vænne mig til og en 
titel jeg vil varetage med respekt 
og værne om. Jeg ser frem til 
et spændende samarbejde med 
menighedsrådet, vore medarbej-
dere og med menigheden.

Da jeg indtrådte i 2016 ved sidste menig-
hedsrådsvalg, havde jeg ingen anelse om at jeg 3 
år efter ville sidde som formand.

Som formand har jeg sammen med menighedsrå-
det visioner. Visioner som jeg håber at menigheden 
vil bakke op om. 

I år har vi igen valg til menighedsrådet. 
Et valg jeg ser frem til. Jeg håber at 

se jer torsdag den 14. maj i kon-
firmandhuset kl. 19.00 til orien-
teringsmøde, hvor I vil høre om 
hvad det indebærer at sidde i 
et menighedsråd og hvor I vil få 
svar på de eventuelle spørgsmål I 

måtte have.

Med venlig hilsen
Heidi Poder

Formand for Bække menighedsråd 

Det er en titel
jeg skal vænne 

mig til og en titel
 jeg vil varetage 

med respekt 
og værne om.

I MENIGHEDSRÅDET
NY FORMAND
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
I år er der menighedsrådsvalg og det vil glæde 
os at se jer til en spændende aften med 
samtaler og gode spørgsmål fra jer om 
det at sidde i et menighedsråd.

Orienteringsmøde i Veerst 
tirsdag d. 12. maj kl. 19.00  
i Veerst forsamlingshus.

Orienteringsmøde i Bække 
torsdag d. 14. maj kl. 19.00
i konfirmandhuset.

12/5
14/5

Forsidebilledet er en altertavle, malet af  konfirmanderne i forbindelse med gudstjenesten  
i Veerst Kirke den 22. december 2019.
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SANG OG INDSAMLING 
SØNDAG 8. MARTS

Kom og syng sammen med Thomas Lennert eller meld dig som indsamler til Folkekirkens 
Nødhjælpsindsamling.

KORWORKSHOP

Søndag 8. marts kl. 10.30 kommer Thomas Lennert 
til Veerst Kirke med sine engle, Tom Kræmer Lindby og 
Signe Nørgaard Fischer. Det bliver en skøn dag, hvor 
vi starter i Veerst Kirke med en korworkshop. Vi skal 
lære en masse sange, have det sjovt, synge sammen, 
spise frokost og nyde hinandens selskab - og når klok-
ken bliver 16.00 holder vi en koncertgudstjeneste for 
alle i menigheden, hvor vi også samler ind til Folkekir-
kens Nødhjælp. Så kan du lide at synge, så kom og vær 
med! Invitér din nabo, din familie og dine venner med. 

Tilmelding til workshoppen sker til Mira på mira@km.dk. Det er gratis at være med til workshoppen, 
frokost koster dog 50 kr. og af  hensyn til bestilling er der tilmeldingsfrist torsdag 5. marts! Vi glæder 
os til at synge sammen med jer! 

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS INDSAMLING 2020 MED TEMAET:  
GÅ FOR DEM, DER ER HÅRDEST RAMT AF KLIMAFORANDRINGERNE 

Søndag den 8. marts 2020 kan du være med til at gøre 
en forskel for klimaet og verdens fattigste ved at blive ind-
samler. Dette foregår fra konfirmandhuset i Bække. Hvis du 
ønsker mere information eller at melde dig som indsamler 
så kontakt Sten Præstholm på tlf. 28909501 eller på mail 
praestholm@live.dk

Så kom til Korworkshop og få rørt sangstemmen lidt sam-
men med Thomas Lennert og sine engle eller tag ud i den 
friske luft sam-

men med Folkekirkens nødhjælpsindsamling og saml ind 
til et godt formål. Når indsamlingen er forbi, kan man med 
fordel nyde en god koncert i Veerst kirke, mens man får 
slappet af  i sine ben.
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KOR-INFO
Spirekoret 0. - 3. klasse øver tirsdage kl. 13.20-14.00 i musiklokalet på Bække Skole.
Børnekoret 4. - 6. klasse øver tirsdage kl. 14.15-15.00 i musiklokalet på Bække Skole. 
Teenkoret 7. klasse og op øver tirsdage 15.15-16.00 i Konfirmandhuset i Bække.

Har du lyst til at synge med? Kontakt organist og korleder Larisa tlf. 2929 7563

Korkalender forår-sommer 2020:

•  3. marts er der korundervisning.

•  8. marts kl. 10.30 er der korworkshop med Thomas Lennert og hans trio Engle.dk i Veerst kirke  
 kl. 10.30 - ca. kl. 17.00.

•  10. marts holder koret fri!!!

•  17. marts, 24. marts og 31. marts er der almindelig korundervisning.

•  5. april kl. 10.30 er der familiegudstjeneste med kor i Bække kirke.     
 Mødetid kl. 9.30 i Bække kirke.

•  7. april og 14. april er der  påskeferie og koret holder fri. 

•  21. april og 28. april er der almindelig korundervisning.

•  5. maj, 12. maj, 19. maj og 26. maj er der almindelig korundervisning.

•  2. juni og 9. juni er der almindelig korundervisning. (9. juni er sidste gang inden sommerferien).

• 13. juni kl. 16.00 er der sommerkoncert med spire-, børne- og teenkor. Mødetid kl. 13.00 for  
 generalprøve, kl. 15.00 spise vi pizza, og kl. 16.00 er der koncert. Herefter holder vi sommerferie.

MÅNEDENS SALME 
Marts:  Åbent hjerte - Sys Bjerre & Christian Connie 

April: Opstandelsen er lige her - Iben Krogsdal & Jesper Gottlieb 

Maj: Når æbletræets hvide gren - Lisbeth Smedegaard Andersen & René Arvid Jensen 

Juni: Nu slår glæden ud med hånden - Iben Krogsdal & Willy Egmose



55

FAMILIE-
GUDSTJENESTE

Palmesøndag 5. april 
er der familiegudstjeneste  
i Bække Kirke kl. 10.30, 
hvor korene også er med. 

KONFIRMANDGUDSTJENESTE
Som konfirmand skal man gerne blive fortrolig med gudstjenesten - og undervisningen skal kunne 
række ud til konfirmanderne, der hvor de er i deres liv.

Derfor synes vi det er oplagt at prøve at holde en konfirmandgudstjeneste, så det gør vi søndag 
15. marts kl. 10.30 i Bække Kirke. Konfirmanderne planlægger, tilrettelægger og øver sammen 
med præsten, så vi er klar til at åbne dørene op til en vedrørende gudstjeneste for hele menigheden 
formidlet af  konfirmanderne selv. 

Vi håber på at se en masse fra menigheden samt venner og familie. 
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PUSTE ÆG OG MALE

VIGTIGT! Skold æggene  
inden brug.

For at få indholdet til at løbe, 
skal der laves huller i begge 
ender af  ægget. 

Hullerne kan laves med en 
kødnål: Læg ægget i din ene 
hånd og før forsigtigt nålen 
gennem skallen. 

Pust derefter indholdet ud. 
Dette kan tage lidt tid. Hvis 
man ikke kan puste, kan 
man med fordel bruge en 
æggepuster. 

Når indholdet er ude, knæk da et lille stykke tændstik og bind sytråd rundt om.

Før den forsigtigt igennem hullet og voila - et stk æg er nu klar til at blive malet med en masse smukke 
farver. Der kan med fordel også limes små fjer på og tegne øjne og næb - en fin lille kylling er blevet til.

PÅSKEKREATIONER
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PERLE PÅSKE  
OPHÆNG 

Du skal bruge: Piberensere, 
perler, plastik påskekyllinger, 
satinbånd og en limpistol.

Perler trækkes på en 
piberenser. Jeg synes, at det 
er lidt fint at perlerne ikke 
sidder helt tæt, så man kan 
se noget af  piberenseren. 
Piberenseren lukkes og 
lukningen kamufleres med en 
lille sløjfe og påskekyllingen 
sættes fast med en klat lim.
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TRÆSKILTE   
KYLLINGER

Oftest har vi små træskilte 
liggende fra brænde. I stedet 
for at brænde dem af, kan de 
bruges til påskekyllinger. 

Mal træskiltene i en gul farve. 
Lim øjne og næb fast, vi har 
brugt forskellige størrelser på 
øjnene, det giver et drilagtigt 
udseende på kyllingerne.

Med en skarp kniv har vi skå-
ret en flad bagside på næb-
bene. Børn skal have hjælp af  
voksne til dette moment. 

Lim fjer fast og en snøre på 
bagsiden.

PIBERENSER KYLLING

En let og lille hobby til påske som pas-
ser mindre børn. 

Sno 5-6 stk gule piberensere omkring 
en ispind. Klip et næb i orange karton 
og lim næbbet, øjne på og lidt fjer bag-
på. Sæt en sytråd i, hvis du vil hænge 
den op. 
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KONFIRMATIONSTØJ UDLÅNES
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 10 pigekjoler i forskellige størrelser og modeller. Vi har 
modtaget to sæt drengetøj - dog kunne vi bruge mere, 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@hotmail.com. Al henvendelse er fortrolig.

PÅSKE & KONFIRMATION
Langfredag har vi traditio-
nen tro en liturgisk gudstjene-
ste med klassisk musik spillet 
af  organist Larisa Volchenko 
og violist Lioudmila Lysenko. 
I år er det i Veerst Kirke kl. 
11.00. 

Påskedag kommer Mathilde 
Schandorf  Hald og spiller på 
trompet for os. 

Til konfirmationerne kommer 
Lioudmila Lysenko og spiller 
på violin. 

Lioudmila 
Lysenko

Mathilde 
Schandorf  Hald
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KONFIRMATION
Søndag 26. april kl. 10.00   
i Bække Kirke

• Jade Victoria Troccon Philipsen
• Nadia Snor Sørensen 
• Yann Louis William Troccon Philipsen 
• Jonas Schmidt 
• Gahyeon Yu
• Mathias Dokkedal Brandorff
• Kimi Emilie Thrane Hjorth 
• Johanne Juul Olesen 
• Silke Prüsse Jensen
• Caroline Volter Skovrup
• Ida Guldbjerg Andersen
• Katrine Kolbæk Bengaard Birk 
• Sava Atanasov Tsekov 
• Martine Louise Milo
• Lærke Meier Dansbo
• Josefine Simonsen  

Søndag 3. maj kl. 10.00    
i Veerst Kirke

• Karoline Daugaard
• Christian Ebbesen
• Hjalte Schlünsen Preston
• Kristian Dam Thomsen
• Mathias Guldbjerg
• Kaspar Bollerup Petersen
• Mikkel Jørgensen 
• Casper Møller Larsen
• Caroline Andrea Weltz Straarup 

SOGNEUDFLUGT 
Kristi Himmelfartsdag inviterer vi hele 
Veerst & Bække med til Ribe for at fejre 
100 års jubilæet for Sønderjyllands gen-
forening. Det bliver en hyggelig dag, hvor 
vi er med den første dag i Genforeningen 
2020-arrangementerne. 

For at vi kan sørge for transport til alle, så 
må man gerne give besked senest 13. maj 
til enten sognepræst Mira Bang Pedersen 
på mira@km.dk eller telefon 7538 9377 
eller til menighedsrådsformand i Bække 
Heidi Poder på heidi_483@hotmail.com 
eller tlf. 3048 1214. 

Vi glæder os meget til en spændende dag 
med jer! 

For mere info om Genforeningen 2020 og 
programmer se på genforeningen2020.dk 

UD I DET FRI
Mandag den 1. juni er det 2. pinsedag, 
og det fejrer vi igen i år med en hyggelig 
friluftsgudstjeneste kl. 10.00. Se mere i 
næste kirkeblad.

KONCERT
Børnekorene har sæsonafslutning til juni 
og det skal afsluttes med en koncert. Det 
bliver den 13. juni kl. 16.00. 

Se mere i næste kirkeblad.
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TIRSDAGS-
KREDSEN 
Tirsdag den 17. marts 
Bibeltime hos Lisbeth og Lars 
Rasmussen, Kragelundvej 4, Bække.

Tirsdag den 31. marts 
Bibeltime hos Laila og Keld Hansen, 
Hovedgaden 63, Gesten.

Tirsdag den 28. april 
Bibeltime hos Rosa og Helge Hansen, 
Byagervej 130, Brørup.

Torsdag den 7. maj 
Bededagskvæld med spil, sang og hveder i 
Bække Konfirmandhus.

Tirsdag den 2. juni 
Bibeltime hos Lillian Hansen,
Nygade 15, Gesten.

Søndag den 14. juni 
Fælles udflugt.

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 den 3. marts 
Generalforsamling + hygge og spil.

Torsdag den 12. marts 
Kvindedag i Vorbasse kl. 14.00 og 15.30 
v/ Cicilie Thams Nord Hansen, Bibellæseringen.

Tirsdag den 24. marts 
Soldatervennefest med generalforsamling.

Tirsdag den 21. april 
Min sang / min historie med lokale kræfter.

Torsdag den 7. maj 
Bededagskvæld med spil, sang og hveder.

Onsdag den 13. maj 
Møde i Grindsted v/ Sognepræst Henrik Vejlgård 
Kristensen, Varde

Tirsdag den 26. maj 
Møde med besøg fra Gesten, Vejen og Brørup 
v/ fritidsforkynder Brian, Thisgård Vibe Olesen, 
Christiansfeld.

Søndag den 14. juni 
Fælles udflugt.

Møderne begynder kl. 19.30, 
hvis ikke andet nævnes. 

Kontakt: Sten Præstholm tlf. 2890 9501. 

10
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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 | Det år man fylder 17 år til 25 år | 
mandag kl. 18.00-21.00.
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkebogsførende sognepræst
i Veerst og Bække Kirker
Mira Bang Pedersen
Søndergade 15 • 6622 Bække
mira@km.dk • Tlf. 7538 9377
Træffes ikke mandag 

Organist i Veerst og Bække Kirker
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
Heidi Poder
Ribe-Vejle Landevej 29 • 6622 Bække 
Tlf. 3048 1214

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

Kirkesanger ved Bække Kirke
Lily Enemark

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A·S
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VI SØGER  
FRIVILLIGE

der kunne tænke sig at hjælpe med madlav-
ning og kagebagning til vores arrangementer. 

Kunne dette være noget for dig, så send en 
mail til mira@km.dk



DAG KIRKEÅRET VEERST BÆKKE LINDECENTRET

M
AR

TS

Søndag 1. 1. s. i fasten  9.00 10.30  

Torsdag 5. - - - 10.00 m. nadver

Søndag 8. 2. s. i fasten 10.30 Workshop* 
16.00 Koncert - -

Søndag 15. 3. s. i fasten - 10.30* -
Søndag 22. Midfaste - 09.00 v. Jørgen Hansen -

Søndag 29. Mariæ bebudelse 10.30 - -

AP
RI

L

Torsdag 2. - - 10.00

Søndag 5. Palmesøndag - 10.30 Familiegudstj.* -

Torsdag 9. Skærtorsdag 17.00* 10.30 -

Fredag 10. Langfredag 11.00* - -

Søndag 12. Påskedag 10.30 09.00 -

Mandag 13. 2. påskedag - 10.30 -

GUDSTJENESTER 

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

Hvor intet andet er anført er det sognepræst Mira Bang Pedersen, der har gudstjenesten.

* Se omtale inde i bladet. Forbehold for ændringer, som vil blive meddelt på www.sogn.dk/veerst eller www.sogn.dk/baekke

ID-nr.: 46879
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JUNI

Vi afventer Gestens nye sognepræst for planlægning af fremtidig kalender. 

For gudstjenestetider herefter se sogn.dk/veerst eller sogn.dk/baekke eller fysiske opslag i kirkerne.


