bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
December & januar

Gudstjenestetider
6. december kl. 10.00
2. søndag i advent

Ved Thorkild Schousboe Laursen. Kirkebil
Matt 25,1-13: De ti brudepiger

13. december kl. 17.00
3. søndag i advent

Pizzagudstjeneste
Luk 1,67-80: Zakarias’ lovsang

20. december kl. 19.30
4. søndag i advent

Advents- og julekoncert.
Joh 3,25-36: Johannes Døbers sidste vidnesbyrd

24. december kl. 14.00
		
kl. 15.30
Juleaften		

Luk 2,1-14: Jesu fødsel

25. december kl. 10.00
Juledag		

Kirkebil.
Joh 1,1-14: Ordet, der blev kød

26. december kl. 14.00
2. juledag		

Matt 10,32-42: Om at vedkende sig Jesus

december 2009 – januar 2010

31. december kl. 23.30
Nytårsaften

Stof til næste kirkeblad

Onsdag den 2. december kl. 10.30 ved Thala Juul Holm. Altergang.
Julegudstjeneste den 23. december kl. 19.00 ved Heine Holmgaard.
Onsdag den 6. januar kl. 10.00 ved Heine Holmgaard. Altergang.

afleveres/indtelefoneres senest den 1. januar til præstegården.

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

Midnatsgudstjeneste
Årsskiftet markeres med en kort midnatsgudstjeneste nytårsaften
kl. 23.30 – 00.05.

Kommende indsamlinger
Søndag den 20. december: Foreningen Agape
Nytårsaften og nytårsdag: Indsamling til Det danske Bibelselskab.
Søndag den 24. januar: Kirkens Korshær

Matt 6,5-13: Fadervor

3. januar
kl. 10.00
Hellig tre konger

Kirkebil
Joh 8,12-20: Verdens lys

10. januar
kl. 19.30
1. s. e. hellig tre konger

Mark 10,13-16: Jesus og de små børn

13. januar

Forbønsgudstjeneste

Jeg holder friweekend den 5.-6. december. Embedet passes af Bent Oluf Damm,
Nr. Løgum, tlf. 74 74 33 43.
Jeg holder friweekend den 30.-31. januar. Embedet passes af Bent Oluf Damm,
Nr. Løgum, tlf. 74 74 33 43.
Heine Holmgaard

Fredag den 18. december kl. 16.15.
Alle forældre samt andre, der har lyst til at være med, er velkomne.

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP.

Kirkebil
Joh 4,5-26: Den samaritanske kvinde

24. januar
kl. 17.00
Sidste s. e. hellig tre konger

Pizzagudstjeneste. Kirkekor.
Joh 12,23-33: Hvedekornet

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

31. januar
kl. 19.30
Søndag septuagesima

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.
Matt 25,14-30: De betroede talenter

7. februar
kl. 19.30
Søndag seksagesima

Mark 4,26-32: Lignelser om korn og sennepsfrø

afholdes i missionshuset torsdag den 3. december kl. 19.00. Tale ved Mette Daggård, Tårs. Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.
Kirketjener:
Christian Wilkens. Fridag mandag. . ................................................ Tlf. 3054 6745.

(2. korinterbrev 8,9)

Julefest for de ældre
Tirsdag den 5. januar kl. 14.30 i konfirmandstuen i præstegården.
Program: Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Kaffe
Underholdning ved menighedsrådet
Alle sognets pensionister er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.

Friweekend

17. januar
kl. 10.00
2. s. e. hellig tre konger

Menighedsrådsformandens årsberetning, der blev holdt på menighedsmødet
den 25. oktober, kan læses på Bedsted kirkes nye hjemmeside:
www.bedsted-kirke.dk

Månedens bibelord
I kender vor Herre Jesu Kristi nåde,
at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig,
for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

Menighedsrådet

Juleindledning i Bedsted kirke

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		

kl. 19.30

Solgårdens gudstjenester

KFUM og KFUK
Kvindernes adventsfest

Bibelkredse
Tirsdag den 19. januar hos Birthe og Jens Overgaard.
Tirsdag den 19. januar hos Birthe og Regnar Nielsen.
Torsdag den 21. januar hos Ketty og Villy Paulsen.

Stafetten
ved Mathias Knudsen
Når man som Annette og jeg har fået lov til at fejre sølvbryllup, som vi lige
har gjort, sætter det mange tanker i gang. Tanker omkring, at vi har kunnet
leve lykkeligt sammen i 25 år. Tanker omkring, at vi er blevet beriget med 3
dejlige børn. Tanker omkring, at vi har fået lov til at bo et sted med rare og dejlige naboer og gode venner. Bo i et sogn, hvor det for rigtig mange er en naturlig del af livet at komme i kirken. Tanker, som hurtigt bliver afløst af taknemmelighed.
Det er jo ikke nogen selvfølge, at det skulle gå sådan. Vi har meget at sige
Gud tak for.
Mange ting har vi som mennesker ingen indflydelse på hvordan går, men
mange ting er vi selv med til at forme og bestemme.
Jeg tror på, at Gud har lagt en plan med vores alles liv. Der står i bibelen, at der
ikke falder en fugl til jorden uden Gud er med i det. Men på trods af det har
vi som mennesker fået vores frie vilje til at vælge og bestemme, hvordan vi lever vort liv. Mit ønske må derfor være, at vi hver især også fremover prøver
på at vælge det gode liv. At vi som den barmhjertige samaritaner også hjælper
og trøster andre, som af den ene eller anden grund har det svært. På den måde
kan de møde Guds kærlighed gennem os.
Gud, Giv mig sindsro
til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre.
Giv mig mod til at ændre de ting, jeg kan.
Og visdom til at se forskellen.
Stafetten sendes videre til Kitt. D. Prydsø, Sivkrovej 15

Møder i missionshuset
Tirsdag den 8. december kl. 19.30: Adventsfest ved pastor emer. Thorkild
Schousboe, Løgumkloster.
Fredag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien.
Mandag den 11. – fredag den 15. januar: Bedeuge hver aften kl. 19.30.
NB: Onsdag i kirken.
23. – 24 januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 26. januar kl. 19.30: Fællesmøde ved Helle Noer, Esbjerg. Emne:
Kunst for Gud.

En julehilsen
Vi i præstegården vil her gerne ønske alle i sognet
en god adventstid og en glædelig jul!
Annette og Heine Holmgaard

