bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
August og september

Gudstjenestetider
1. august
kl. 10.00
Ved Thorkild Schousboe Laursen. Kirkebil.
9. søndag efter trinitatis	Lukas 18,1-8: Lignelsen om enken og den uretfærdige
dommer.
8. august
kl. 9.00
Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild.
10. søndag efter trinitatis Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse og veråb.
		
Indsamling: Den danske Israelsmission
15. august
kl. 19.30
Kirkekaffe
11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.
22. august
kl. 10.30
Kirkebil.
12. søndag efter trinitatis Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten.
29. august
kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis Mattæus 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske.
5. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam.
12. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste. Kirkekoret synger. Kirkebil.
		
Kirkefrokost og menighedsmøde efter gudstjenesten.
15. søndag efter trinitatis Lukas 10,38-42: Martha og Maria.

august og september 2010

19. september kl. 9.00
Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild
16. søndag efter trinitatis Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.
26. september kl. 17.00
Pizza-gudstjeneste. GudstjenesteTEAM medvirker.
		
Kirkebil.
17. søndag efter trinitatis Markus 2,14-22: Ung vin på nye lædersække.
3. oktober
kl. 9.00
Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
18. søndag efter trinitatis Johannes 15,1-11: Vintræet og grenene.

Friweekend og ferie

Børnesangdag

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), og den 2. – 8. august af Erling
Bjerrum-Petersen, Abild, (tlf. 74 72 28 50).
Jeg har friweekend den 18. – 19. september. Embedet passes af Erling BjerrumPetersen, Abild.
Heine Holmgaard

søndag den 10. oktober

KFUM & KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Bibelkredse i hjemmene

Tirsdag den 31. august kl. 19.30: Fællesmøde ved Jette Dahl, Haderslev.
Emne: ”At leve indefra.”
Tirsdag den 14. september kl. 19.30: Bibeltime ved Erling Nissen, Sønderborg.
Lukas 11,33-36: ”Lever du eller eksisterer du blot?”
Tirsdag den 28. september kl. 19.30: Høstfest ved Steen Mortensen, lærer på
Sydvestjyllands Efterskole.

Høstgudstjeneste – frokost og menighedsmøde!
Høstgudstjeneste fejres søndag den 12. 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.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kirkefrokost i Kirkehuset.
Så holdes der et ”menighedsmøde”. Hvert år skal menighedsrådet ved et
menighedsmøde fremlægge regnskab og budget. Formanden redegør for
arbejdet i menighedsrådet det forløbne år og for tanker om det kommende
år. Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.
Menighedsrådet

YM-opgaven: 338,50 kr
Folkekirkens Nødhjælp: 65 kr.

Kirkebil

Grundkursus i kristendom

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.

Menighedsrådsmøde

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.

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 25. august og den 15. september
kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Kurset holdes følgende datoer: 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2,
9/3, 23/3.

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.

Bedsted Menighedsråd

Nyt kor i Bedsted!
I år starter der et voksenkor i Bedsted, der kommer til at handle om lækre harmonier og rytmiske finurligheder inden for flere forskellige genrer (læs: gospel,
flerstemmige salmer mv. ) Så hvis du er en sopranisk sangfugl, en bæredygtig
bas, en tårnhøj tenor, en altoverskyggende alt eller bare godt kunne tænke dig
at bevæge sangmusklerne mere end de hidtil har gjort en tirsdag aften, skulle du
tage at melde dig til og være med i dette enormt spændende tiltag.
Det eneste krav der stilles for at være med er, at du går i 8. klasse eller derover, at
du kan lide at synge og måske endda kan lide småkager.
Jeg er sikker på, at det bliver et flot (forhåbentligt stort) kor med forskellige sangstemmer der kan bidrage til et samlet korfællesskab Bedsted ikke har set lighed
til før. – MEN det gør det kun hvis DU melder dig til på enten 61684092 (Karen
Lassen) eller karen_lassen@hotmail.com
Vi øver hver torsdag aften fra kl. 18.45-20.00 i Kirkehuset, Kirkegade 27
Første gang er torsdag d. 19. august.
Jeg håber, at vi ses.
VH korleder Karen Lassen.

Stafetten
ved Karen Lassen

Indsamlinger i maj og juni

Adresser

Koret dirigeres af Judith Kristesen
Gratis at deltage.
Tilmelding til Karen Lassen eller Heine Holmgaard

Møder i missionshuset

Onsdag den 11. august kl. 10.30 ved K. Tilma. Altergang.
Onsdag den 1. sept. kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

afleveres/indtelefoneres senest den 1. september til præstegården.

Program:
Kl. 13.00: Opvarmning og sang
Kl. 15.00: Pause – saftevand og kage
Kl. 15.30: Vi synger igen
Kl. 17.30: Pizza i konfirmandstuen
Kl. 19.00: Sang-gudstjeneste

Torsdag den 19. august hos Ketty og Villy Paulsen.

Solgårdens gudstjenester

Stof til næste kirkeblad

Alle børn (7 – 14 år) indbydes til en glad sangdag i Bedsted kirke.

Deltagelse i kurset koster 1200 kr.
Arrangører af kurset er kirkerne i Hostrup/Højst og Bedsted, og det ledes af
sognepræsterne Katrine Tilma og Heine Holmgaard.
Få flere oplysninger om kurset hos sognepræsten eller se på hjemmesiden:
kristendomskursus.dk
Tilmelding senest 1. oktober.

Månedens bibelord
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader,
som i Kristus har velsignet os
med al himlens åndelige velsignelse.”
(Efeserbrevet 1,3)

Når sommeren er omme har jeg været på tre festivaller; Roskilde Festival, Ung
Uge I Løgumkloster og en lille lokal ”baghavefestival” I Hjordkær kaldet Jamm
Festival. De tre festivaller adskiller sig meget fra hinanden, idet Roskilde festival
er en international velgørenhedsfestival med fokus på økologi og miljø. På denne
festival kommer der kæmpe store navne fra hele verden og spiller på de, i år, 5
forskellige scener.
Ung Uge Festival er en kristen KFUM og KFUK festival med fokus på både
Gud og musik, mens der på Jamm Festival spilles musik af mere eller mindre
lokale navne, hvor overskuddet går til en familie i Zimbabwe.
I den korte opridsning af de tre forskellige festivaller ses nogle af forskellene
fra den ene til den anden festival ganske tydeligt. Fælles for alle tre festivaller er,
at de handler om musik, om at give deltagerne en fantastisk oplevelse på tværs
af nationaliteter, forskellige holdninger og tilhørsforhold.
Musik er for mig en af de vigtigste ingredienser i min hverdag. Enten hører
jeg musik, snakker om musik, udforsker musik eller spiller musik. En livekoncert kan opleves helt anderledes end når musikken kommer ud af afspilleren
derhjemme. Det er stemningen blandt publikum, kunstnerens evne til at ramme
netop denne specifikke stemning og ”energi” publikum tilsammen skaber, der
kan gøre det så meget mere at høre musikken på en festival.
Det kan handle om terapi, fordybelse, eftertænksomhed, længsel. Det handler
om stemninger, følelser, udtryk. Det handler om nye, spændende mennesker. Det
handler om tæt pakkede publikummer der går amok til deres yndlingsmusik.
Jeg har fundet disse ting på festivaller - stemningerne, de nye, spændende
mennesker og ikke mindst fællesskabet - når musikken spiller.
Stafetten sendes videre til Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30

