Februar og marts 2011	bedsted

Gudstjenester

Statistik 2010

Gudstjenestetider

Døbte: 				
Konfirmerede: 			
Viede par: 			
Døde: 				
Begravede fra Bedsted Kirke:
Ved kirkens kollekter
blev der indsamlet i alt: 		
YM-opgaven i Nigeria: 		

6. februar
kl. 10.00                 
5. s. e. hellig tre konger
Matt 13,24-30: Lignelsen om ukrudtet i hveden

Menighedsrådsmøde

i Bedsted kirke
Februar og marts

13. februar
kl. 10.00
Kirkebil.
Sidste s. e. hellig tre konger Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget
20. februar
kl.   9.00
Septuagesima		

Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild.
Matt 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården

27. februar
kl. 10.00
Seksagesima                 

Ved Thorkild Schousboe Laursen. – Kirkebil.
Mark 4,1-10: Lignelsen om sædemanden

6. marts 	
kl. 10.00   	 Kirkekaffe.
		
Indsamling: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.
Fastelavn                  
Matt 3,13-17: Jesu dåb
13. marts   	
kl. 14.00  	
1. søndag i fasten     	

Ved Watermark.
Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen

20. marts  	
kl. 10.00  	
		
		
2. søndag i fasten   	
		

Familiegudstjeneste.
Afslutning for minikonfirmander.
Kirkekor synger. – Kirkebil.
Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Indsamling: Kristelig Handicapforening.

23. marts

Lovsang- og forbønsgudstjeneste.

kl. 19.30

27. marts   	
kl. 10.00   	 Kirkebil.
3. søndag i fasten   	
Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul
3. april    	
kl. 10.30  	
Midfaste                  

Ved Lone Uldall Jørgensen
Joh 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 9. februar kl. 10.30 ved Lone Uldall Jørgensen, Hostrup. Altergang.
Onsdag den 2. marts kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

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.

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.

Månedens bibelord
3 drenge og 1 piger.
6 drenge og 11 piger.
0.
14.
6.
11.781,- kr.
1561,- kr.

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 2. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Stof til næste kirkeblad
afleveres senest den 1. marts til sognepræsten.

Glæd jer altid i Herren! … Herren er nær.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold
jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
(Gal 4,4-7)

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 25. februar kl. 18.00 med spisning.
Indslag fra året, der gik.
Der er underholdning ved spejderne, og kaffe med kage.
Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
KFUM-spejderne i Bedsted

Kommende arrangementer:
- Tirsdag den 12. april: Påskekoncert kl. 19.30
- Søndag den 29. maj: Pilgrimsvandring v. Jette Dahl
Se mere på: bedsted-kirke.dk

Sogneindsamling i Bedsted
Husk sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 13. marts.
Meld dig som indsamler hos Heine Holmgaard eller Ole Damm Knudsen.

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

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

Møder i missionshuset
Tirsdag den 8. februar kl. 19.30: Emneaften: ”Israel – et studie i Guds
trofasthed”, ved Poul Arne Nyborg, Bovlund.
Tirsdag den 22. februar: Generalforsamling. – Fælles pizza-spisning kl. 18.30.

TEMADAGE:
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30: Hans Erik Nissen, tidl. forstander, København.
Emne: “Åndelig fornyelse”
Onsdag den 16. marts kl. 9.30: Hans Erik Nissen. Emne: “En uudsigelig
forklaret glæde”. Om 1. Petersbrev.
Onsdag den 16. marts kl. 19.30: Hans Erik Nissen. Emne: “Liv i overflod”.
Mandag den 28. marts kl. 19.30: Årsmøde og generalforsamling i KLF
Sønderjylland. Tale v. direktør Finn Andersen fra KLF, Kirke og Medier.
Torsdag den 31. marts kl. 19.30: Bibelkursus i Tinglev v. missionær Brian
Madsen, Vejle.

Stafetten
ved John Wilkens
Danmark er i løbet af 00-erne i forskellige undersøgelser og statistikker gentagne gange er blevet kåret som verdens lykkeligste folk.
Men samtidigt er forbruget af lykkepiller og anden form for antidepressiv
medicin steget eksplosivt. Det lyder for mig som en selvmodsigelse.
Hvad kriterierne for disse undersøgelser er, er jeg ikke klar over, men et eller
andet må der da være gået galt.
       I en tid, da alt synes at skulle gå hurtigere, ”man er kun et klik væk på
mobilen og pc’en”, ting skal være større, højere, flottere, dyrere og signalisere
til omverdenen, at vi har styr på tingene, og at kun det bedste er godt nok, kan
det måske være, at vi er lidt lemfældige med sandheden!
       Eller hvor samfundet dikterer parathed, omstillingsvillighed, fremsynethed og stræben efter et rigere land, hvor det at være tredje eller selv anden
bedst ikke er godt nok. Og reklamerne i bladene og tv fortæller om deres
produkter, som man bare må have eller eje for at få et lykkeligt liv.
       Med alt dette hængende i baghovedet kan man godt blive noget forpustet
og helt glemme at leve i nuet og nyde hverdagens mest basale gøremål.
       At vi så alligevel kan gratulere os med at være verdens lykkeligste folk,
kan måske skyldes folk som Grundtvig, Kierkegaard, Munk, Piet Hein og
mange flere, som med deres tekster har beskrevet det, som betyder mest for os
mennesker.
       Her er et par af Piet Heins utallige tanker.
       ”Den, Guds klarsyn falder på, ser det store i det små”
       ”Husk at glemme bagateller, husk at nemme, hvad det gælder; husk at
elske, mens du tør det; husk at leve, mens du gør det”
       ”Bekymringer trækker en negativ rente; de vokser sig små, hvis man lader
dem vente”
Stafetten går videre til Birgitte Dahl Nissen, Nederballevej 6

