bedsted

Gudstjenester

Besøg – vedr. Ydre Missions projekt

Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

i Bedsted kirke

Søndag den 9. august får vi besøg af Inge og Peter Laugesen
ved gudstjenesten kl. 10.30.
De vil i forbindelse med gudstjenesten fortælle om det projekt i Nigeria,
som vi har besluttet, at YM-indsamlingen fremover skal gå til.

KFUM & KFUK

August & september

Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Gudstjenestetider

Bibelkredse i hjemmene

Der vil være kirkekaffe i kirken
– og mulighed for at give en gave til indsamlingen.

Torsdag den 27. august hos Inger og Andreas Hansen.

Bedsted Menighedsråd

2. august
kl. 8.30
8. søndag efter trinitatis

Mattæus 7,15-21: Om falske profeter.

Møder i missionshuset

9. august
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis

Kirkebil. Kirkekaffe.
Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

Tirsdag den 25. august kl. 19.30: Fællesmøde ved Knud Erik Hansen.

Grundkursus i kristendom

Onsdag den 2. september: Udflugt til Den blå Oase i Aabenraa.

Over 10 aftener kan du nu få en grundlæggende gennemgang af, hvad kristendom er. Kurset holdes på Øster Højst Kro og begynder hver gang kl. 18.30 med
dagens middag. Derefter oplæg og drøftelse af centrale emner i den kristne tro
– indtil kl. 21.30.

16. august
kl. 19.30
10. søndag efter trinitatis
		

august – september 2009

Teenklub

Lukas 19,41-48: Jesu sorg over Jerusalem.
Indsamling: Den danske Israelsmission

23. august
kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis

Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.

30. august
kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!

6. september kl. 9.00
13. søndag efter trinitatis

Ved Jens Jensen, Løgumkloster.
Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.

13. september kl. 10.00
		
14. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste. Kirkekoret synger.
Kirkebil.
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.

20. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.

27. september kl. 19.30
16. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma, Hostrup
Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

4. oktober
kl. 10.00
		
		
17. søndag efter trinitatis

Kirkekoret synger.
GudstjenesteTEAM medvirker.
Kirkebil. – Kirkekaffe.
Lukas 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste fejres søndag den 13. september kl. 10.00.
Som tidligere vil der være offergang for både børn og voksne.
Der er mulighed for, at man med sit høstoffer kan støtte et eller
flere formål, som man kan afkrydse på den indlagte kuvert.
Ønsker man at støtte et andet folkekirkeligt arbejde, end der er
anført på kuverten, kan man skrive det på kuverten.

Kirkebil
De, der ønsker at benytte kirkebilen, bedes kontakte Luddes Taxi i BylderupBov senest kl. 12 om lørdagen. Det er tlf. nr. 74 76 23 34.

Tirsdag den 8. september kl. 19.30: Emneaften ved genbrugsleder/
fritidsprædikant Teddy Sjælland, Agerskov.
Emne: Forklarelsen på bjerget Matt.17,1-9.
Fredag den 18. september kl. 14.30:
Seniormøde ved missionær Peter Christensen.
Tirsdag den 29. september kl. 19.30: Fællesmøde ved forstander Ivan Jakobsen
og elever fra Løgumkloster Efterskole.

Indsamlinger i maj og juni
Folkekirkens Nødhjælp: 250 kr.
Den grønlandske Bibelsag: 150 kr.

Få flere oplysninger om kurset hos sognepræsten eller se på hjemmesiden:
Kristendomskursus.dk

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 5. august
Onsdag den 2. sept.

kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.
kl. 10.30 ved K. Tilma. Altergang.

Stof til næste kirkeblad
Menighedsrådsmøde

afleveres/indtelefoneres senest den 1. september til præstegården.

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 18. august og den 15. september kl.
19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Friweekend og ferie
Jeg har friweekend den 5. – 6. september. Embedet passes af Katrine Tilma, Hostrup. Tlf. 74 73 41 12. Jeg har ferie den 18. – 27. september. Embedet passes af
Bent Oluf Damm, Nr. Løgum. Tlf. 74 74 33 43.

Baby-salmesang
Da Bedsted ikke er stor nok til, at vi selv kan arrangere
Baby-salmesang, så vil vi gerne opfordre alle interesserede til at deltage i
Løgumkloster kirke, hvor Løgumkloster Kirkemusikskole har et tilbud.
Det er følgende 4 torsdage: 20/8, 3/9, 10/9 og 17/9.
Hver gang kl. 10.00 – 10.50

Adresser

Kirketjener:
Christian Wilkens. Fridag mandag. . ................................................ Tlf. 3054 6745.

Arrangører af kurset er kirkerne i Hostrup/Højst og Bedsted, og det ledes af
sognepræsterne Katrine Tilma og Heine Holmgaard.

Tilmelding senest 9. oktober.

Tilmelding til Kirkemusikskolen – eller til Heine Holmgaard.

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.

Kurset holdes følgende datoer:
21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 6/1, 20/1, 3/2, 24/2, 10/3, 24/3.
Deltagelse i kurset koster 1200 kr.

Bedsted Menighedsråd

Månedens bibelord
Jesus siger:
”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”
(Johannes-evangeliet 6,37)

Stafetten
ved Bent Thomsen

Sommeren står for døren
Kan vi så ikke komme ud? vil sikkert nogen spørge. Jo, da. Det er da netop nu,
vi skal ud og nyde foråret og forsommeren. Der er da ikke noget dejligere end
tiden, da de lyse nætter hersker. Ungerne leger ude selv efter aftensmaden. At
de så ikke er til at få i seng om aftenen, er så en helt anden sag. Som det sidste skud på stammen i vores familie siger: Hvorfor skal vi i seng? Det er da ikke
mørkt. Og jeg har da egentlig ikke svært ved at forstå hende. Men så man jo
træde ind i rollen som den onde, onde voksne, for det er jo da vigtigt, at børn
er friske og udhvilede, når de skal i skole/børnehave dagen efter. Okay. Luret.
En gang imellem smutter det da, men hvad skidt. Hvad er nattesøvn mod kvalitetstid børn/forældre imellem?
Nå, men jeg kom vist lidt væk fra emnet. Årstiden nu er en herlig tid. At se
afgrøderne vokse frem på marken og se naturen skifte farve fra vinterens triste
grå til forårets og sommerens dejlige grønne, det er da livsbekræftende. Nyd
nu tiden, hvad enten det foregår fra liggestolen på terrassen eller på en rask
spadseretur i det grønne.
Rigtig god sommer til alle i land og by
Stafetten sendes videre til Bjarne Jacobsen, Haderslevvej 1.

