bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Juni og juli

Friweekend og ferie
Jeg holder friweekend den 26. – 27. juni. Embedet passes af Katrine Tilma. Jeg
holder ferie den 19. juli – 8. august. Embedet passes den 19. juli – 1. august af
Bent Oluf Damm, Nr. Løgum (tlf. 74 74 33 43), den 2. – 8. august af Erling Petersen, Abild, (tlf. 74 72 28 50).
Heine Holmgaard

Gudstjenestetider

KFUM & KFUK

6. juni             kl. 19.00           Åben Landsby-gudstjeneste.
1. søndag efter trinitatis Kirkekor synger. – Kirkebil.

Bibelkredse i hjemmene

13. juni           kl. 17.00           Pizza-gudstjeneste
2. søndag efter trinitatis
20. juni           kl. 10.00           Kirkebil.
3. søndag efter trinitatis
27. juni           kl. 10.00           Ved Thorkild Schousboe Laursen
4. søndag efter trinitati
4. juli              kl. 14.00          
5. søndag efter trinitatis
11. juli            kl.   9.00           Ved Katrine Tilma, Hostrup
6. søndag efter trinitatis Kirkebil.
18. juli            kl. 19.30          
7. søndag efter trinitatis
25. juli            kl.   9.00           Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
8. søndag efter trinitatis Kirkebil.
1. august        kl. 10.00           Ved Thorkild Schousboe Laursen
9. søndag efter trinitatis Kirkebil.
8. august        kl.   9.00           Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild
10. søndag efter trinitatis

Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Torsdag den 10. juni hos Bente og Peter Madsen.
Torsdag den 10. juni hos Annette og Christian Christensen.

Møder i missionshuset
Den 31. maj – 4. juni: Teltmøder i Hjordkær.
Tirsdag den 15. juni kl. 19.30: Fællesmøde ved sognepræst Heine Holmgaard.
Emne: Agape.

Grundlovsstævne i Bedsted skov
lørdag den 5. juni 2010 kl. 14.30.
            Program:
           
           
           
           
           

Flaghejsning
Grundlovstale ved Ivan Jakobsen, Løgumkloster
Fædrelandssange
Medbragt kaffekurv
Leg for alle

            Kl. 17.00 kan der købes grillpølser, kartoffelsalat, øl og vand
Vel mødt til alle!
Arrangør er KFUM & KFUK.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 9. juni kl. 10.30 ved Thala J. Holm. Altergang.
Onsdag den 7. juli kl. 10.30 ved Katrine Tilma. Altergang.

Stafetten
ved Else M. Ørum Hansen

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.

juni og juli 2010

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 10. juni kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Indsamlinger i marts-april
YM-opgaven: 50 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 200 kr.
KFUM og KFUK: 270 kr.

Stof til næste kirkeblad
for august og september afleveres/indtelefoneres senest den 20. juni til
præstegården.

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.

Formand Ole Damm Knudsens tale ved indvielsen af
Kirkehuset:

Nu er våren her.
I denne tid lægger jeg særlig meget mærke til, hvordan naturen ændre sig. Jeg ser,
at træerne og buskene grønnes, fra dag til dag. Først fra en lille knop til et fuldt
udsprunget blad. Det stråler i lyset med sin friske grønne farver. Hvert blad minder mig om nyt håb og livskraft.
Vi har været igennem en hård og kold vinter, hvor træerne og buskene så døde
og golde ud. Det så ud, som de aldrig ville blive grønne igen. Dagene bliver lysere
og længere. Det bliver varmere. Og som et mirakel kommer, der nyt liv i naturen
igen. Blomsterne kommer op af jorden og alting grønnes på ny.
Vi oplever nok alle sammen, der er eller har været vinter i vores liv. Vi oplever,
at der ikke er noget håb og ingen fremtid. Men med èt begynder varmen og lyset
at forvandle os indefra. Vi får igen håb og livskraft og ser på livet med ny energi,
ligesom et lille blad, der folder sig ud.
Lad os minde hinanden om at efter vinter kommer der vår. At der er håb, hvor
håbløst det end ser ud.
Jesus er vores håb, det er ham, som giver os liv på ny. Han kan give os vår i
vores hjerte.

Månedens bibelord
Jesus siger:
»Jeres hjerte må ikke forfærdes!
Tro på Gud, og tro på mig!«
(Joh 14,1)

I dag den 25. april 2010 er en historisk dag i Bedsteds historie. Ikke siden kirken blev bygget for 800 år siden er der bygget et hus, der henvender sig til alle
i sognet, unge som gamle ..
Det her hus er vores fælles hus. Derfor navnet kirkehuset. Alle er vi blevet
båret op i kirken, da vi blev døbt, og alle skal vi bæres derfra. Alle står vi i taknemmelighedsgæld til vores skaber for det liv, vi har fået givet kvit og frit. Alle
er vi rejsende på livets vej og søger svar på tilværelsen her i kirken. Vi lever
nemlig i et spændingsfelt mellem det gode og det onde, og derfor har vi brug
for at tale om tro og tvivl. For at lære ham bedre at kende ved at høre ordet
i kirken har vi nu mulighed for at tage herover og snakke om teksten, vi har
fået udlagt, over en kop kaffe eller en pizza. Det her er et hus, hvor der skal
undervises, synges og nydes et måltid mad sammen. Det er for hele familien,
hvor børn kan lege ude på græsplænen, som skal være her umiddelbart uden
for dørene, samtidig med, at de voksne samtaler indenfor.
På hverdage skal minikonfirmander undervises, og hvor de kan slænge sig i
sækkestole, så de bedre kan koncentrere sig om og lytte til Knøjs og Knampen
og hvad ved jeg. Og ind imellem gå over i kirken og få det hele sat ind i en
større sammenhæng. I dag er der et spring på 4 år, indtil de unge skal gå til
konfirmationsundervisning. Om få år vil kirken tilbyde undervisning for midikonfirmander, altså 5. kl.. Og så har også de mulighed for at nyde de flotte
faciliteter. Der har aldrig før været så meget brug for kristendomsundervisning fra
kirkens side, som der er i dag. Se det var mini-, midi- og almindelige konfirmander. Og så er der noget, der hedder guldkonfirmander. Også for den aldersgruppe er der tilbud om undervisning. Vi er nogle stykker, som her i vinter er
taget over på Højst kro for at lære mere om vores tro. Jeg tør godt love, at det
vil blive arrangeret til næste vinter igen, så skynd jer og meld til, mens der er
plads. Det er altid godt at få grundlærdom repeteret - selv for jer, der har lært
den lille katekismus udenad i skolen.
Det er også i det her hus, vi kan invitere spændende personer fra det
kirkelige liv som Sten Kålø ovre fra Bovlund, der kunne komme og fortælle
om sit forfatterskab. Eller måske høre Lone Hertz læse op fra evangelierne og
levendegøre den gamle bibel. Der er uanede muligheder, og jeg håber, at huset
størrelsesmæssigt er blevet i underkanten.
Hermed opfordrer jer til at gøre rigtig meget brug af det. I har selv været
med til at betale det.
Men når det så er sagt, så er der jo også en anden grund til at flytte her ud i
det nye hus. Det gør jo, at Heine får et nyt flot kontor i den gamle konfirmandstue. Ikke blot til det almindelige arbejde som præst her i Bedsted, men også
det arbejde, han har i Løgumkloster.
Jeg vil til slut sige tak til provstiet for velvillighed og anbefaling af byggeriet.
Tak for godt samarbejde under byggeriet til arkitekt Hans Lund, bygmester
både for murer og tømrer Jens Søndergård, VVS-installatør Sten og Gerts,
el-installatør Arnes elservice og malermester Freddy Dittfeld og til slut det
udenom anlægsgartner Frank Hansen. Vi har virkelig følt, at arbejdet var i
trygge hænder lige fra starten, hvor vi med det samme mærkede det gode
samarbejde mellem Hans Lund og Jens Søndergård. I var vant til at arbejde
sammen, og det har smittet af på hele byggeriet, vil jeg påstå. Også tak til
menighedsrådet, til Freddy Pilemann, som har stået for lydanlæg, og sidst,
men ikke mindst til Heine og Annette for det eksta arbejde, det selvfølgelig har
været under byggeriet
Så vil jeg slutte med at ønske hinanden til lykke med det nye hus og håbe at
det må være med til at fremme Bedsted menigheds liv og vækst.

