august og september 2011	bedsted

Gudstjenester

Kirkefrokost og menighedsmøde

Pilgrimsvandringen – den 29. maj.

Gudstjenestetider

Søndag den 25. september.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost i Kirkehuset.
Så holdes der det årlige menighedsmøde. Hvert år skal menighedsrådet ved
et menighedsmøde fremlægge regnskab og budget. Formanden redegør for
arbejdet i menighedsrådet det forløbne år og om tanker for det kommende år.
Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.
Bedsted Menighedsråd

7. august
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis

Lukas 19,1-10: Jesus møder Zakæus.

Solgårdens gudstjenester

Søndag den 29. maj var der mulighed for at få en prøve på en pilgrimsvandring. Dagen startede med gudstjeneste, hvor Jette Dahl medvirkede. Efter
en god frokost fik vi lidt mundtlig viden om pilgrimsvandringer, hvorefter vi
selv skulle af sted på en tur. Vi skulle på skift gå i stilhed og dernæst finde en
at samtale med. Det var en god tur på knap 2 timer. Dog kan det godt være
svært på så kort tid at få tankerne ind på det rette spor og holde dem der. Men
det blev til nogle gode samtaler. (Vi prøvede ihærdigt at holde os til det emne,
vi skulle tale om.) Turen sluttede med en kort, men meget højtidelig stund i
kirken, hvor vi sang ”Dejlig er jorden”.
Elsabeth Jørgensen

14. august
kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Mattæus 7,15-21: Om falske profeter.

21. august:
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma
Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

28. august
kl. 19.30
10. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil. Kirkekaffe.
Lukas 19,41-48: Jesu sorg over Jerusalem.
Indsamling: Den danske Israelsmission

4. september kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis

Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.

11. september kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste. Kirkekoret synger. Kirkebil.
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!

18. september kl. 19.30
13. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.

25. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.

2. oktober
kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis

Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.

i Bedsted kirke
August & september

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste fejres søndag den 11. september kl. 10.00.
Som tidligere vil der være offergang for både børn og voksne. Der er mulighed
for, at man med sit høstoffer kan støtte et eller flere formål, som man kan afkrydse på den indlagte kuvert. Ønsker man at støtte et andet folkekirkeligt arbejde,
end der er anført på kuverten, kan man skrive det på kuverten.

Kirkegårdsvandring
Mandag den 31. august kl. 18.30.
Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen fra Tønder Museum samt Henning
Haugaard vil stå for en kirkegårdsvandring på Bedsted kirkegård. Efter en
tur på kirkegården er der kaffe i Kirkehuset, hvor der er mulighed for at stille
spørgsmål.
Alle er velkomne.
Bedsted Menighedsråd
Prædikener fra Bedsted kirke – bl. a. Jette Dahls prædiken fra Pilgrimsvandringen – kan høres på:
www.bedsted-kirke.dk

Onsdag den 3. august kl. 10.30 ved K Tilma. Altergang.
Onsdag den 7. sept. kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 24. august kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Indsamlinger i maj-juni
KFUM og KFUK i Danmark: 170 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 370 kr.
Den grønlandske Bibelsag: ? kr.

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.
Jette Dahl indleder Pilgrimsvandringen.

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

Stafetten

KFUM & KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Bibelkredse i hjemmene

Kirketjener:
Christian Wilkens. Fridag mandag. . ................................................ Tlf. 3054 6745.

6. klasse har lige været på Bornholm. Vi havde forberedt os godt og arbejdet
med naturen på Bornholm, og vi havde fundet viden om de seværdigheder, vi
skulle se. Solen skinner tit på Bornholm, og det gjorde den også, da vi var der.

Tirsdag den 16. august hos Dagny og Benno Christensen.
Torsdag den 1. september hos Krista og Ole Damm Knudsen.

Det var en superdejlig tur, og vi havde et dejligt fællesskab på turen. Det gode
fællesskab har vi nu altid i 6. klasse, men nu skilles vi. Nogle kammerater skal
gå i skole på AKF, og andre skal til Løgumkloster.

Møder i missionshuset

Når vi skal i 7. klasse, skal vi flytte skole, men det er anderledes i år. Skolen
lukker. Vi kan ikke bare smutte ind på skolen og sige ”hej”, når vi kommer
med bussen, som tidligere skoleelever gør det nu.

Tirsdag den 30. august kl. 19.30: Fællesmøde ved Robert S. Andersen,
Hjordkær. Emne: ”Guds kærlighed – og menneskers indbyrdes kærlighed.”
Lørdag den 10. september: Åbent Hus i missionshuset fra kl. 17.00.
Tirsdag den 27. september kl. 19.30: Fællesmøde ved lærer og elever fra
Rinkenæs Efterskole.

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

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.

ved 6. klasse

Månedens bibelord
»Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd,
så vil han ophøje jer, når tiden kommer,
og kast al jeres bekymring på ham,
for han har omsorg for jer.«
(1 Petersbrev 5,6-7)

Det er mærkeligt – her onsdag og torsdag rydder vi op og pakker. Vi snakker
om, hvordan sidste skoledag bliver. Vi snakker om, at det bliver mærkeligt, at
Bedsted ikke har nogen skole mere.
Vi har holdt en afslutningsfest i klassen sammen med vore forældre og Kenny
og Ketty. Vi hyggede os rigtig meget, og i afskedstalen sagde Ketty bl.a. til os:
”6. klasse, I er snakkesalige – TOTALT teenagere – dejlige – rablende skøre –
videbegærlige – fulde af energi – forelskede o.s.v. TAK til jer alle for dejlige år
som jeres klasselærer. Pas rigtig godt på jer selv og husk det gode fællesskab, I
har haft – smid det ikke væk, men dyrk det uden for skolelivet.”
Vi håber også, at ALLE i Bedsted må have det rigtig godt, og at vi sammen kan
finde et supergodt fællesskab, skønt vi ingen skole skal have. RIGTIG GOD
SOMMER.
Hilsen, 6. klasse Bedsted Børnecenter
Stafetten sendes videre til Bendix Thomsen, Valmuevej 1.

