juni og juli 2011	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Juni & Juli

Gudstjenestetider
2. juni
kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag

Indsamlinger i marts-april

Kirkoret sang påskedag

YM-opgaven: 150 kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 140 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 440 kr.
Ordet og Israel: 26 kr.

Stof til næste kirkeblad
for august og september afleveres/indtelefoneres senest den 20. juni til præstegården.

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

Bibelkredse i hjemmene

5. juni
kl. 10.00
6. søndag efter påske

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

12. juni
kl. 10.00
Pinsedag		
		

Kirkebil.
Joh 14,22-31: Om Helligånden
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

13. juni
kl. 9.00
2. pinsedag		

Joh 3,16-21: Lyset er kommet til verden.

19. juni
kl. 10.00
Trinitatis søndag

Kirkekaffe.
Joh 3,1-15: Jesus og Nikodemus

26. juni
kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil.
Luk 16,19-31: Lignelsen om den rige mand og Lazarus.
Indsamling: Den grønlandske Bibelsag

3. juli
kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis

Luk 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid.

10. juli
kl. 19.30
3. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Luk 15,1-10: Lignelsen om det mistede får og den tabte mønt.

17. juli
kl. 19.30
4. søndag efter trinitatis

Ved Lone Uldall Jørgensen
Luk 6,36-42: Om at dømme andre.

24. juli
kl. 09.00
5. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst

31. juli
kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Matt 5,20-26: Jesu ord om vrede.

7. august
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis

Luk 19,1-10: Jesus og Zakæus.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 1. juni kl. 10.30 ved Marianne Christiansen. Altergang.
Onsdag den 6. juli kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. 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.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 22. juni kl. 19.00 i
Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

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.

Torsdag den 9. juni hos Birte og Jan.
Onsdag den 15. juni hos Inger og Andreas.

Møder i missionshuset
Den 28. maj – 1. juni: Teltmøder i Hjordkær.
Tirsdag den 7. juni: Udflugt.

(Optagelser af korets sange kan fås ved henvendelse til sognepræsten)

Grundlovsstævne i Bedsted skov

Stafetten

søndag den 5. juni 2010 kl. 14.30
Program:
- Flaghejsning
- Grundlovstale ved John Østergaard, Rinkenæs.
- Fædrelandssange
- Medbragt kaffekurv
- Leg for alle
- Kl. 17.00 kan der købes grillpølser, kartoffelsalat, øl og vand
Vel mødt til alle!
Arrangør er KFUM & KFUK.

Konfirmander – billeder med konfirmandord
Konfirmanderne er
her fotograferet kort
før konfirmationen –
med billeder, de selv
har lavet. Billederne
danner ramme om
deres konfirmationsord, som er sat ind
i billederne. Birthe
Nielsen fra Bedsted
har hjulpet med at
lave billederne.
Stor tak til Birthe for
det!

ved Malene Christensen
Hvis der er sandhed i det, Nietzsche sagde; at man kan bruge gentagelsen til at se, om
det liv, man lever, er det mest rigtige, har vi så retten til altid at vælge om? Og
hvis man nu valgte om, ville det så have nogen betydning lige nu og her?
I en tid, da vores by står over for store forandringer, tænker jeg selvfølgelig på,
hvilken indflydelse dette får på mig og min familie.
Vi er nok alle tilbøjelige til at give andre skylden, især i en situation som
denne, hvor vi føler, at andre tager beslutninger på vores vegne.
En ting ved jeg dog, og det er, at det er en skræmmende tanke, hvis det er mit
eget ansvar, om min familie er lykkelig, og om jeg træffer de rigtige valg på
mine egne og mine børns vegne. Det er en meget skræmmende tanke, hvis der
slet ikke findes nogen skæbne, nogen vej, der kan være med til at forløse os.
Til gengæld er det lige så skræmmende at forestille sig, at der findes en skæbne, der er givet os på forhånd. At nogen eller noget skulle have valgt, at lille
jeg og min familie skal gå igennem dette følelsesmæssige rod lige nu, lige her.
Jeg kan lide tanken om, at der findes en skæbne for alle, at vi alle har en vej
at gå, måske endda et mål. Samtidig finder jeg det klaustrofobisk og omklamrende at forestille mig denne falske tryghed, der i sin mest udtænkte form ikke
giver mig plads til mit eget valg.
På den anden side kan jeg ikke bære, hvis jeg er den eneste, der står til ansvar
for mit eget liv, hvis alt er muligt og jeg bliver til min egen Gud. Men jeg vil nu
heller ikke afskære mig fra tilfredsheden ved at tænke, at hvis det her ikke går,
så kan jeg bare vælge om...
Og på den måde kommer jeg tilbage til udgangspunktet: at bruge tanken om
gentagelsen til at forme mit liv lige nu og her! Jeg ville ikke leve mit liv igen
- alligevel synes jeg ikke, at noget er spildt. Alle de steder, jeg har været, de
mennesker, jeg har mødt, og de tanker og følelser, der har vokset og gået ud
inde i mig, det er ikke spild! Det er vel det, der gør, at jeg er blevet den, jeg er?

Månedens bibelord
»Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos Herren.«
(Salmernes bog 2,12)
De andre guder var stærke, men du var svag.
De red, men du snublede til tronen.
Men kun Guds sår kan tale til vore,
ingen gud har sår uden du alene.
Edward Shillito

Og faktisk er jeg rigtig glad for at være den, jeg er, og vide, at hver dag er den
første i resten af mit liv!
Jeg er glad for at se alle de initiativer, der spirer i øjeblikket. Det er med glæde
og forventning, jeg ser frem til, hvad byens skæbne skal bringe. Der er så mange gode tanker og tiltag, og jeg er sikker på, at den skæbne, vi går i møde, er
den rigtige for Bedsted. Og er der ikke på forhånd lagt en skæbne for Bedsted,
så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at Bedsteds borgere vil tage ansvaret for, at
vi kommer styrkede ud på den anden side. Og vi kan med ro i sindet gå hver
dag i møde og vide. at hver dag er den første i Bedsteds fremtid.
Stafetten gives videre til 6. klasse på Bedsted Skole

