bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Oktober - november

Gudstjenestetider
3. oktober
kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis

Lukas 15,1-11: Det sande vintræ.

10. oktober
kl. 19.00
Børnesangdags-gudstjeneste.
		
Kirkekaffe i kirken. Kirkebil.
19. søndag efter trinitatis 	 Johannes 1,3-51: De første disciple kaldes.
17. oktober
kl. 8.30     
20. søndag efter trinitatis Mattæus 21,28-44:
		
Lignelserne om de to sønner og om de onde vinbønder.
24. oktober  	 kl. 19.30      	 ved Bent Oluf Damm, Nr Løgum
21. søndag efter trinitatis 	 Lukas 13,1-9: De dræbte galilæere, det sammenstyrtede tårn
		
og figentræet uden frugt.
31. oktober 	 kl. 10.00
BUSK-gudstjeneste. Kirkebil.
22. søndag efter trinitatis 	 Mattæus 18,1-14: Den største i Himmeriget.
7. november   	 kl. 10.00   	 Kirkekor synger. Kirkebil.
Alle helgens dag                 Mattæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.

oktober og november 2010

14. november kl. 17.00 	 Pizza-gudstjeneste
24. søndag efter trinitatis   Johannes 5, 17-29: Sønnens fuldmagt fra Faderen.
                   		
Indsamling: KFUMs sociale Arbejde i Danmark.
21. november kl. 10.00 	
Sidste søndag i kirkeåret   
		

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Mattæus 11,25-30: “Kom til mig, og jeg vil give jer hvile”.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

23. november  	kl. 19.30 	

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

28. november kl. 10.00 	
		
1. søndag i advent      	

Familiegudstjeneste. Minikonfirmander medvirker.
Kirkekor synger. Kirkebil.
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer – til Jerusalem.

5. december kl. 14.00 	
2. søndag i advent    	

Æbleskiver i Kirkehuset efter gudstjenesten
Lukas 21,25-36: De sidste tider og Jesu genkomst.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 13. oktober kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.
Onsdag den 3. november kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

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.

Koncert

Grundkursus i kristendom

Torsdag d. 4/11 er der koncert med Bedsted Voksenkor i kirken. Bedsted Voksenkor er et fantastisk energisk kor, der startede sidst i august dette år. Koret
synger sange og arrangementer i flere forskellige genrer, hvilket også vil komme
til udtryk ved koncerten, som finder sted kl 19.30 i kirken.
Vi i koret glæder os til at synge for jer.

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.
Kurset holdes følgende datoer:
27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3.
Deltagelse i kurset koster 1200 kr.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 7. oktober og onsdag den
17. november kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i
våbenhuset.

Fridage

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

Jeg har fri den 29. september – 3. oktober, samt den 20. – 21. november. Embedet
passes af Bent Oluf Damm, Nr. Løgum, tlf. 74 74 33 43.

  

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 31. oktober holdes BUSK-gudstjeneste. BUSK står for “Børn, Unge,
Sogn og Kirke”. Hos os betyder det, at vi holder familiegudstjeneste, hvor spejderne er med til at forberede gudstjenesten og medvirker ved gudstjenesten.

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 50,- kr.

Diakoniaften
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset.
Oplæg ved lokale kræfter – om diakonale tiltag i Bedsted
Bedsted Menighedsråd

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.

Møder i missionshuset
Oktobermøder i Hjordkær:
Onsdag den 6. oktober: Kl. 19.00 i Hjordkær kirke ved Holger Haldrup,
			
Lunderskov.
Torsdag den 7. oktober: Kl. 19.30 i Missionshjemmet ved Poul Erik Hansen,
			
Farsø.
Tirsdag den 12. oktober: Kl. 19.30: Bibelaften v. missionær Peer Mikkelsen,
			
Egernsund. Emne: Når troen bliver i hjertet
			
Johs. Åb. 3,14-22.
Onsdag den 27. oktober: Kl. 19.00: Kredsmøde i Bolderslev missionshus
			
v. Flemming Frøkjær-Jensen, Haderslev.
			
Emne: Jonas bog.
Fredag den 29. oktober: Kl. 19.00: Café-aften ved skoleleder
			
Hans Ulrik Munk, Aabenraa.
Tirsdag den 16. november: Kl. 19.30: Debataften om Retten til liv ved
			
landssekretær Ellen Højlund Wibe, Galten.

Månedens bibelord

Teenklubben

Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde.

Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

(2. Timotheus 2,8)

KFUM & KFUK

Stafetten

Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

ved Birger Jessen Hansen

Bibelkredse
     Torsdag den 7. oktober hos Inger og John Wilkens
     Torsdag den 21. oktober hos Astrid og Ove Kristensen
     Tirsdag den 26. oktober hos Elsabeth Jørgensen
     Torsdag den 28. oktober hos Birte og Jan Møller
     Torsdag den 4. november hos Anette Pileman (Kvindeaften)
     Torsdag den 4. november hos Marie Christensen
     Torsdag den 11. november hos Bent Møller (Mandeaften)
     Torsdag den 25. november hos Bente og Peter Madsen
     Torsdag den 25. november hos Marie og Holger Wilkens

Stof til næste kirkeblad
afleveres/indtelefoneres senest den 1. november til præstegården.

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

Koncert
ved
Hans Inge Fagervik og Hans Jørgen Østerby
i Bedsted kirke
tirsdag den 9. november kl. 19.30
Entre: 50 kr – gratis for alle under 15 år.
Bedsted Menighedsråd

Om gæstfrihed, gavmildhed og nærvær
I februar dette år besøgte vi vores søn og svigerdatter, som var udsendt af
Danmision til Tanzania. Jens for at lynsikre hospitalsudstyr og Lise Lotte som
lærer i engelsk og sport på en erhvervsskole.
Det var en rejse, som gjorde et uudsletteligt indtryk på os. De mennesker, vi
mødte, når vi kom rundt og bl.a. besøgte hospitaler, skoler, børnehaver og kirker, var alle meget gæstfrie og imødekommende overfor os. Flere gange blev
vi inviteret ud til venner og bekendte af Jens og Lise Lotte, og blev hjerteligt
modtaget og straks budt indenfor i de små fattige huse, medens de serverede
the og forskellige frugter eller nødder fra egen have eller mark. Denne mark
(deres shamba) med meget frugtbar jord kunne med flittig pasning gøre en familie næsten selvforsynende. Efter sådan et besøg var det altid os som gæster
der fik gaver med hjem i form af afgrøder eller flettede kurve.
Vi kunne næsten ikke tage imod deres mange gaver velvidende, at de nærmest
allermest selv havde brug for det hele. Da vi ikke havde taget gaver med til
dem, måtte de nøjes med sommer kollektionen fra vores kufferter, hvilket så
udløste megen glæde og taknemmelighed og efterfølgende et langt brev på
Swahili, som Jens og Lise Lotte havde med til os, da de kom hjem 4 måneder
senere. Herunder væsentlig forkortet og oversat:
Tak for jeres besøg og gaver. Gud velsigne jer. Gud velsigne Danmark.
Stafetten går videre, Bent Møller, Lindevej 28

