April og maj 2011	bedsted

Gudstjenester

Solgårdens gudstjenester

Pilgrimsvandring – den 29. maj

i Bedsted kirke

Onsdag den 6. april kl. 10.30 ved B. O. Damm. Altergang.
Onsdag den 4. maj kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

April og maj

Stof til næste kirkeblad

Søndag den 29. maj bliver der mulighed for at høre lidt om pilgrimsvandring – og få en smagsprøve på det.
Efter gudstjenesten (hvor Jette Dahl prædiker) er der frokost i Kirkehuset for alle, der ønsker at deltage.
Herefter vil Jette Dahl fortælle om pilgrimsvandring – og lede os på
en vandring på ca. 2 timer. Eftermiddagen slutter ca. kl. 16.30.
Tilmelding til pilgrimsvandringen til Heine Holmgaard.

afleveres/indtelefoneres senest den 1. maj til præstegården.

Gudstjenestetider
3. april
kl. 10.30
Midfaste
		

Ved Jens Elkjær Petersen, Tønder.
Joh 6,1-15: Bespisningen af 5000 i ørkenen.
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende

10. april
kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
		

Kirkebil.
Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel
Indsamling: Ordet og Israel

17. april
kl. 10.00
Palmesøndag

Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem

21. april
Skærtorsdag

kl. 19.30

Skriftemål kl. 19.00
Matt 26,17-30: Indstiftelse a f nadveren

22. april
Langfredag

kl. 10.30

24. april
Påskedag

kl. 10.00

i Bedsted kirke
den
12. april kl. 19.30

Det Danske Bibelselskab: 135 kr.

Teenklub

Resultat af sogneindsamling den 13. marts

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.
Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus

1. maj

kl. 9.00

Ved Lone Uldall Jørgensen, Hostrup.

Gratis adgang
                  Menighedsrådet

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 6. april og onsdag den
11. maj kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP

Joh 20,19-31: Den opstandne Jesus møder disciplene og Thomas.

KFUM og KFUK

8. maj
kl. 10.00
2. søndag efter påske

Konfirmation
Joh 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

15. maj

Kirkebil

Bibelkredse i hjemmene

20. maj
Bededag

Årets konfirmander fra Bedsted er:

Indsamling i januar – februar

kl. 10.30

3. søndag efter påske

kan lægges i kasser i konfirmandstuen. Der er åbent lørdag den 7. maj kl. 15-17 og
søndag den 8. maj kl. 9-11.

Kirkebil. Kirkekor synger
Mark 16.1-8: Jesu opstandelse
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark

25. april
2. påskedag

kl. 10.00

Telegrammer til konfirmanderne

Louise Thimm Christensen, Ginegaardsvej 9
Kira Hallum Gormsen, Sivkrovej 11
Tanja Larsen, Lundbyesvej 4
Rita Christine Schäfer Nissen, Bøgevej 17
Melanie Rasmussen, Bredgade 16, Øster Højst
Helene Kathrine Snitgaard, Visbjergvej 37
Ole Peter Hendrik van den Heuvel , Kisbækvej 6
Jonas Giese Rold Christensen, Lindevej 2
Martin Pojarskij Christensen, Sivkrovej 20
Nikolaj Volsholt Christiansen, Tulipanvej 6
Martin Agervig Jensen, Lundbyesvej 18
Thomas Jørgensen, Arndrupvej 4
Alex Peter Sørensen, Gravlundvej 2
Nicolaj Grodon Thomsen, Kisbækvej 1
Casper Bo Nedersee, Bjergvej 6

Mark 15,20-39:Jesu korsfæstelse

1. søndag efter påske

Koncert
med Midt Syd Kantori

Joh 16,16-22: ”I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde.”

kl. 10.00
Matt 3,1-10: Johannes Døbers prædiken

22. maj
kl. 10.00
4. søndag efter påske

Kirkebil
Joh 16,5-15: Når sandhedens ånd kommer.  

29. maj
kl. 10.00
5. søndag efter påske

Prædikant: Jette Dahl
Joh 16,23-28: Bed – i Jesu navn.

2. juni
kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag

Mark 16,14-20: Jesu afskedstale og himmelfart.

5. juni
kl. 10.00
6. søndag efter påske

Joh 15,26-16,4: Talsmanden og I skal vidne om mig.

Torsdag den 14. april hos Tine og Bent Møller.
Tirsdag den 26. april hos Henny Jessen Hansen.
Tirsdag den 17. maj hos Birthe og Jens Overgaard.
Torsdag den 5. maj hos Jette og Ivan Fredensborg.
Torsdag den 26. maj hos Benthe og Ernst Andresen

Møder i missionshuset
Tirsdag den 5. april kl. 19.30: Fællesmøde v. Heine Holmgaard.
Emne: Tror vi virkelig, at Gud elsker os?
Fredag den 29. april kl. 19.30: Kommunalt fællesmøde på Løgumkloster Efterskole ved Ejler Nørager Andersen, Taps.
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30: Valgmenighedspræst Martin Eskesen, Agerskov.
Emne: Skaberens tanker om mennesket ud fra Salme 8.
28. maj – 1. juni: Teltmøder i Hjordkær.

Kirkebil

Kirken giver en hånd!

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.

Lørdag den 28. maj fra kl. 9.00.
Vore lokalsamfund har brug for, at vi hjælper hinanden.
Mange hjælper allerede nu hinanden, men nogen bliver måske glemt.
Har du brug for hjælp eller kender nogen, der gerne vil have hjælp til et eller
andet?
Vi vil tilbyde hjælp til opgaver, man ikke selv magter på grund af handicap, sygdom eller livssituation. Det kan være havearbejde, oprydning, fjernelse af affald
eller lignende.
Den 28. maj er dagen, det foregår.
Der er også brug for hjælpere. Ønsker du at få hjælp, eller ønsker du at hjælpe,
så kontakt: Bendix, tlf.23 30 70 05, eller Albert, tlf. 22 12 20 04
- Helst i god tid inden den 25. maj.
       Bedsted Kirkes 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.

I Bedsted sogn blev der indsamlet 5.510,75 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp. I hele
landet blev der indsamlet 15 millioner kroner.
Tak til indsamlere og tak til enhver, som har bidraget.

Stafetten
ved Birgitte Dahl Nissen
Livsglæde – Her i februar var der skolefest i Bedsted skole og børnene i indskolingen
(0 + 1 + 2 kl.) dramatiserede og sang i fællesskab en sang med omkvædet: Jorden drejer
rundt og rundt – uret tikker hvert sekund – rundt og rundt – tiden går – lige indtil
næste år! En dejlig livsbekræftende sang, som handlede om de 12 måneder i årets løb
med alle de traditioner og særheder, som hver enkelt måned kan byde ind med – såsom
forårsmånedernes store mirakler med blomster der bryder gennem sneen og spirer og
gror - dagene som bliver længere og længere - solen der får mere og mere magt – fuglene der kvidrer og får unger – og det er jo lige her vi står nu!!!! Selve sangens indhold
er livsbekræftende, og selv om vi alle kender årets gang og via vores alder efterhånden har været igennem en del års-hjul, er det stadig lige så unikt at høre og opleve de
forskellige årstider!
For mig personligt er det også livsbekræftende at høre børnene synge sangen, ja bare
det at være sammen med børn er livsbekræftende: Jeg er så heldig, at jeg er sammen
med børn stort set 24 timer i døgnet, idet jeg arbejder i en børnehave med mange børn
og når jeg har fri går jeg hjem til min egen lille familie med mand og mine egne dejlige
børn – vores datter og vores søn!
Børn er indbegrebet af livsglæde og mirakler: Hver enkelt barn er helt unikt – specielt - umiddelbart og samværet med dem giver mig utrolig megen livsglæde – for alt
er så enkelt og jordnært - og alt det ”arbejde” der gøres for, i og sammen med børnene
– ja det får jeg – ja det får vi alle tilbage med renter og renters renter!!!
Livsglæde er også et samspil mellem det rare, det engagerede og det meningsfulde
liv – og lige her står vi jo nu i skrivende stund som selve Bedsted sogn: Vi ved ikke om
vi er købt eller solgt mht. fremtiden for en skole i Bedsted – men et ved vi og det kan vi
alle være stolte af: Vi er i Bedsted sogn en mangfoldig skare af mennesker som har vist,
at vi som sogn kan stå sammen og kæmpe sammen trods vores forskelligheder – Det er
da også en fortrøstningsfuld livskvalitet og i hvert fald livsglæde – for deles det svære
ord livsglæde op skrives på en anden måde – bliver det til ”glæde i livet” - og her har
vi alle ansvar!!!!
Stafetten sendes videre til Malene Christensen Sivkrovej 6

