oktober og november 2011	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke

Pizza-gudstjeneste

Foredrag

Den 13. november kl. 17.00 holder vi igen Pizza-gudstjeneste. Efter gudstjenesten samles vi i Kirkehuset og spiser pizza.
Prisen er: 20 kr. for voksne. Gratis for børn under 15 år.

ved Bodil Skjøtt Generalsekretær i Israelsmissionen.
Emne:
Bliver der da aldrig fred i Mellemøsten?
Israel-Palæstina-konflikten historisk og aktuel.

Oktober & november

Gudstjenestetider

Sammen med Højst, Hostrup og Nr. Løgum sogne er der taget initiativ til at
samles i en læsekreds. Der er planlagt 4 aftener, men man behøver ikke
deltage i dem alle for at være med.
12. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset i Bedsted
23. november kl. 19.30 i Højst
18. januar kl. 19.30 i Nr. Løgum
7. marts kl. 19.30 i Hostrup

2. oktober
kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis

Kirkekoret synger. Kirkebil.
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.

9. oktober
kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma, Hostrup
Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

16. oktober
kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Lukas 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

23. oktober
kl. 10.30
		
18. søndag efter trinitatis

Prædikant: Nils Andersen fra Menighedsfakultetet.
– Kirkekaffe
Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.

30. oktober
kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis

BUSK-gudstjeneste. Kirkebil.
Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.

6. november kl. 10.00
Alle helgens dag

Kirkekor synger. Kirkebil.
Mattæus 5,1-12: Saligprisningerne.

13. november kl. 17.00
21. søndag efter trinitatis
		

Pizza-gudstjeneste
Johannes 4,46-53: Den kongelige embedsmand i Kapernaum.
Indsamling: KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

16. november kl. 19.30

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

20. november kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
		

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Mattæus 25,31-46: Verdensdommen.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

Teenklubben

27. november kl. 10.00
		
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste. Mini-konfirmander medvirker.
Kirkebil.
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.

KFUM & KFUK

4. december kl. 14.00
2. søndag i advent

Æbleskiver i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Mattæus 25,1-13: Lignelsen om de ti brudepiger.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 12. oktober kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.
Onsdag den 2. november 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.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes mandag den 3. oktober og onsdag
den 9. november kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet 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.

i Kirkehuset torsdag den 3. november kl. 19.30
Gratis adgang – alle er velkomne.
Bedsted Menighedsråd

Læsekreds fælles mellem 4 sogne

Billeder i Kirkehuset
I foråret blev jeg bedt om at udstille nogle af mine
billeder i Kirkehuset, idet der løbende skulle være
mulighed for, at lokale kunne udstille.

Tilmelding/information hos Bendix Thomsen, tlf. 2330 7005.

Jeg blev glad for denne mulighed. Jeg tog tre billeder
fra min samling og malede to specielt til Kirkehuset og
har haft den glæde, at de er blevet købt til huset.
Tankerne, der ligger bag de to billeder er, at der er
mange mennesker, vidt forskellige, som er samlede,
på det ene om korsfæstelsen med de tre kors; på det
andet er motivet et vintræ med stamme og grene ud
fra Jesu ord i Johs. kap 15 om vintræet og grenene ”Jeg
er vintræet, I er grenene”.

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 580,50 kr.
Den grønlandske Bibelsag: 50,- kr.
Den danske Israelsmission: 50,- kr.

Ny YM-indsamling
Vi nåede i mål med YM-indsamlingen, som det seneste år er gået til enker i Nigeria.
Som nyt projekt har menighedsrådet besluttet, at vi frem til nytår deltager i indsamlingen til sultkatastrofen i øst-Afrika. Hvor meget vi får indsamlet, kan ses på
søjlen i våbenhuset.

Jeg håber, billederne vil være til glæde for dem, som
kommer i Kirkehuset.
Birthe L. Nielsen

Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

Stafetten

Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Bibelkredse
Torsdag den 6. oktober hos Inger og John Wilkens
Torsdag den 13. oktober hos Annette og Mathias Knudsen
Tirsdag den 25. oktober hos Elsabeth Jørgensen
Torsdag den 27. oktober Benthe og Ernst Andresen
Tirsdag den 15. november hos Jonna Nissen
Torsdag den 17. november hos Annette og Christian Christensen
Torsdag den 17. november hos Tine og Bent Møller
Tirsdag den 29. november fælles bibelkreds

Møder i missionshuset
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30: Fællesmøde v. gideonitter Carsten Ladefoged,
Bramming og Aage Kristensen, Varde. Emne: Bibelspredning i Danmark.
Fredag den 28. oktober kl. 19.00: Café-aften. Sang ved organist og korleder Lars
Christesen, Toftlund.
Tirsdag den 8. november kl. 19.30: Fællesmøde ved lærer Anders Lind og elever
fra krealinje, Børkop Højskole.
Tirsdag den 22. november kl. 19.30: Bibelaften ved missionær Arne Nørgaard,
Gram. Emne: Skaberens møde med et menneske.

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

Månedens bibelord
Men Jesus sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig?
Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?«
(Luk 2,49)

ved Bendix Thomsen
Hvem skal sidde i menighedsrådet efter 1. søndag i advent 2012?
Der er kun godt ét år til, at næste menighedsrådsvalg skal afholdes. Der
er ikke tradition for at afholde kampvalg i Bedsted. Det er også en temmelig
stor udgift, som skal betales af kirkekassen, så af den grund kan det godt
undværes. Efter traditionen afholdes der et opstillingsmøde på skolen, hvor
alle interesserede møder frem, og man finder frem til det nødvendige antal
medlemmer og suppleanter. Hvis der opstilles flere, end der er brug for, skal
der afholdes valg mellem de opstillede på demokratisk vis.
Det nuværende menighedsråd arbejder fint sammen og kan i teorien sagtens
fortsætte, og det er der da sikkert også nogle, der gør, hvis de bliver valgt. Men
der er også brug for nye kræfter og nye initiativer.
Man kan vælges til menighedsrådet, hvis man er over 18 år, er medlem af
folkekirken og vil: ” - udføre det betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst” (§7 i Lov om menighedsråd)
Det er godt, hvis der er nogen, der har lyst til at være med i menighedsrådet,
men det er endnu bedre, hvis vedkommende har en større gruppe at personer,
der ønsker vedkommende i menighedsrådet. Det er ikke ligegyldigt, hvem
der sidder i menighedsrådet. Ud over praktiske opgaver med at styre økonomi, føre tilsyn med bygninger m.m. er der også opgaver med at arrangere
de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken ud over de ugentlige højmesser.
Det at gøre kirken til en kirke, der kan bruges af mange i sognet, er en vigtig
del af menighedsrådets arbejde.
Hvem, synes du, vil være god til det? Tænk alvorligt over det, og snak med
vedkommende om at stille op til menighedsrådsvalget til næste efterår. Og
mød selv op og sørg for, at de rigtige bliver opstillet.
Stafetten sendes videre til

