bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
December - januar

Gudstjenestetider
5. december 	 kl. 14.00
2. søndag i advent 	

Æbleskiver i Kirkehuset efter gudstjenesten
Luk 21,25-36: De sidste tider

12. december kl. 10.00 	
3. søndag i advent   	

Ved Thorkild Schousboe. Kirkebil
Matt 11,2-10: Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

19. december kl. 19.30 	 Advents- og julekoncert.
4. søndag i advent              Joh 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd.
24. december kl. 14.00
             	
kl. 15.30
Juleaften                 	
25. december kl. 10.00  	
Juledag                            

Kirkebil

Gospeldag

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.

Søndag den 30. januar bliver en dag, hvor Bedsted kirke igen fyldes af glad
sang. Alle har mulighed for at synge med i et gospelkor. Dagen ledes af Ole
Jørgensen. Menighedsrådet vil sørge for bespisning. Dagen begynder kl. 10.00
og slutter af med en gospelgudstjeneste kl. 19.30.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 1. december kl. 10.30 ved Lone Uldall Jørgensen. Altergang.
Julegudstjeneste den 23. december kl. 19.00 ved Heine Holmgaard.
Onsdag den 12. januar kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Juleindledning i Bedsted kirke
Onsdag den 22. december kl. 16.00
Alle forældre samt andre, der har lyst til at være med, er velkomne.

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

Luk 2,1-14: Jesu fødsel

Julefest for de ældre

Kirkebil.
Luk 2,1-14: Jesu fødsel

Onsdag den 5. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program:

december 2010 og januar 2011

Menighedsrådet

kl. 10.00
Luk 2,21: Jesu navngivning og omskærelse

9. januar 	
kl. 10.00
1. s. e. helligtrekonger      
12. januar 	

Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Kaffe
Underholdning ved menighedsrådet

Alle sognets pensionister er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.

31. december 	 kl. 23.30
Nytårsaften

2. januar  	
kl. 10.00 	
Helligtrekonger    	

Kirkebil
Matt 2,1-12: De vise mænd
Luk 2,41-52: Jesus som tolvårig i templet

kl. 19.30 	 Forbønsgudstjeneste

16. januar 	
kl. 10.00       Kirkebil
2. s. e. helligtrekonger  	
Joh 2,1-11: Brylluppet i Kana
23. januar     	 kl. 9.00     
3. s. e. helligtrekonger   	

Ved Lone Uldall Jørgensen, Hostrup
Matt 8,1-13: Officeren i Kapernaum

30. januar   	 kl. 19.30
4. s. e. helligtrekonger  	

Gospel-gudstjeneste. Kirkebil. – Kirkekaffe i kirken.
Matt 8,23-27: Stormen på søen

Kommende indsamlinger
Søndag den 20. december: Foreningen Agape
Nytårsaften og nytårsdag: Indsamling til Det danske Bibelselskab.
Søndag den 23. januar: Kirkens Korshær

Jeg holder friweekend den 11.-12. december og den 22. – 23. januar. Embedet
passes af Lone Uldall Jørgensen, Hostrup, tlf. 22 23 86 43.
                                                                       Heine Holmgaard.

Foredrag
ved Sten Kaalø, Bovlund,
der fortæller om sine salmer.
Mandag den 31. januar kl. 19.30 i Kirkehuset.

Kommende arrangementer:

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.

Tirsdag den 7. december kl. 18.30: Fælles julefrokost som optakt til adventsmøde. Tale v. Katrine Tilma, Hostrup.
Tirsdag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien.
Mandag den 10. – fredag den 14. januar: Bedeuge hver aften kl. 19.30.
NB: Onsdag i kirken.
22. – 23. januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 25. januar kl. 19.30: Fællesmøde ved Christian Mogensen, Rødekro.

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

Månedens bibelord
“Thi Gud, der sagde: ‘Af mørke skal lys skinne frem,’
han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og
til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.
Men denne skat har vi i lerkar, for at den
overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.”
(2 Kor 4,6-7)

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

Menighedsrådet

Adresser

Tirsdag den 18. januar hos Egon Møller.
Onsdag den 19. januar hos Elisabeth og Birger Jessen Hansen.
Torsdag den 20. januar hos Hanne og Svend Christensen.

Friweekend

6. februar  	
kl. 16.00      
5. s. e. helligtrekonger  	
Matt 13,24-30: Lignelsen om ukrudtet i hveden

- Tirsdag den 12. april: Påskekoncert kl. 19.30
- Søndag den 29. maj: Pilgrimsvandring v. Jette Dahl

Bibelkredse

Møder i missionshuset

26. december 	 kl. 10.00      
2. juledag                           Matt 23,34-39: Dommen for at afvise og dræbe Guds profeter

1. januar 	
Nytårsdag  	

Alle er velkomne til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP.

KFUM og KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Kvindernes adventsfest
afholdes i missionshuset torsdag den 2. december kl. 19.00. Lone Knudsen/Bedsted
fortæller om gadebørn i Mellemamerika. Bortlodning som sædvanlig.
Gaver modtages med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Stafetten
ved Bent Møller
       Mens disse linier skrives, har vi mærket efterårets komme, og vi kan ofte
tænke, at nu bliver det koldt, og der vil være mange dage med storm. Vi begynder at skifte vores gaderobe ud med varmere tøj, og til sidst må vi udskifte
de kortærmede bluser og sandaler - vi må overgive os for kulden.
       Når vi går tur og betragter træerne der skifter farver, bliver vi ofte helt
målløse over den farvepragt, der skabes i Guds natur. Vi kan næsten dagligt se
træerne skifte farver.
       Hvad sker der med os, når det bliver koldt? Vi rykker tættere sammen i
vores familier, vi ruller gardinerne ned, når det bliver mørkt, og vi finder måske de gamle spil frem – jo, vi går ned i tempo og nyder at være sammen.
       Den 26. oktober havde menighedsrådet indbudt til et møde om diakoni.
Tanken var, om vi i Bedsted kunne lave forskellige grupper af personer, som
der kunne ringes til, hvis man havde brug for hjælp, f.eks. som at gå til købmanden, få læst en avis, køre et ærinde eller hvis der bare var brug for én at
snakke med.
       Jeg synes, at idéen er vældig god, og jeg håber, at vi kan få det til at blive
en bred kreds af Bedstedborgere, der kan få den hjælp, men at vi også er en
bred kreds af borgere, der vil tilbyde vores hjælp.
       ”Diakoni” er et græsk ord, der betyder ”tjeneste” – og det er, hvad diakoni
handler om: At tjene mennesker ud fra den tanke, at vi alle er lige meget værd.
Stafetten sendes videre til John Wilkens, Sivkrovej 25.

