december 2011 og januar 2012	bedsted

Gudstjenester

Kvindernes adventsfest
afholdes i missionshuset torsdag den 1. december kl. 19.00. Tale ved Lise Lotte
Jessen Hansen, Århus. Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om
eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

i Bedsted kirke
December & januar

Gudstjenestetider

Midnatsgudstjeneste
Årsskiftet markeres med en kort midnatsgudstjeneste nytårsaften kl. 23.30 – 00.05.

4. december kl. 14.00
2. søndag i advent

Æbleskiver i Kirkehuset efter gudstjenesten
Matt 25,1-13: De ti brudepiger

Julefest for de ældre

11. december kl. 10.00
3. søndag i advent

Ved Thorkild Schousboe. Kirkebil
Luk 1,67-80: Zakarias’ lovsang

18. december kl. 19.30
4. søndag i advent
		

Advents- og julekoncert.
Joh 3,25-36: Johannes døbers sidste vidnesbyrd.
Indsamling: Foreningen Agape

Program:
		
		

Fredag den 6. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Kaffe
Underholdning ved menighedsrådet

Alle sognets pensionister er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.
Menighedsrådet

24. december kl. 14.00
kl. 15.30
Juleaften		

Luk 2,1-14: Jesu fødsel

Indsamling i september og oktober

25. december kl. 10.00
Juledag		

Kirkebil.
Joh 1,1-14: Ordet, der blev kød

YM-opgaven: 450 kr.
Høstoffer: 8700 kr.

26. december kl. 10.30
2. juledag		

Matt 10,32-42: Om at vedkende sig Jesus

Teenklub

31. december kl. 23.30
Nytårsaften		

Indsamling: Det danske Bibelselskab

KFUM og KFUK

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		
		

Matt 6,5-13: Fadervor
Indsamling: Det danske Bibelselskab
Mark 10,13-16: Jesus og de små børn

11. januar

Forbønsgudstjeneste

15. januar
kl. 10.00
2. s. e. hellig tre konger

Kirkebil
Joh 4,5-26: Den samaritanske kvinde

22. januar
kl. 10.00
3. s. e. hellig tre konger
		

v. Bent Oluf Damm
Luk 17,5-10: Om troens kraft og tjenestens vilkår
Indsamling: Kirkens Korshær

29. januar
kl. 10.00
Sidste s. e. hellig tre konger Joh 12,23-33: Hvedekornet
5. februar
kl. 9.00
Søndag septuagesima

v. Erling Bjerrum Petersen
Matt 25,14-30: De betroede talenter

Bibelkredse
Møder i missionshuset
Torsdag den 1. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 6. december kl. 18.30: Fælles Julefrokost som optakt til adventsmøde.
Tale v. Jens Jensen, Løgumkloster.
Onsdag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien.
Mandag den 9. – fredag den 13. januar: Bedeuge hver aften kl. 19.30.
NB: Onsdag i kirken.
21. – 22. januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30: Fællesmøde – filmaften

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

En julehilsen

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.

Kommende arrangementer:
- Søndag den 26. februar:
- Lørdag den 12. maj: 		

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Tirsdag den 17. januar hos Kirsten og Aage Hansen.

8. januar
kl. 10.00
1. s. e. hellig tre konger
kl. 19.30

Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP.

Gospeldag v. Torben Callesen
”Kirken giver en hånd”

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 30. november kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.
Julegudstjeneste den 23. december kl. 19.00 ved Heine Holmgaard.
Onsdag den 4. januar kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Juleindledning i Bedsted kirke
Torsdag den 22. december kl. 16.00. Alle forældre, tidligere skoleelever og
andre, der har lyst til at være med, er velkomne.

Vi i præstegården vil her gerne ønske alle i sognet
en god adventstid og en glædelig jul!
Annette og Heine Holmgaard

Stafetten
ved Ole Damm Knudsen
Formandsberetningen ved menighedsmødet den 25. september.
Det sidste år har været lidt mere roligt end det foregående år, hvor vi havde mange byggemøder og ting, vi hele tiden skulle tage stilling til. Nu har vi de gode faciliteter og har mere
koncentreret os om aktiviteter såsom diakonidag, pilgrimsvandring, læsekreds. Og vi har
fået installeret den nyeste teknik, så nogle af gudstjenesterne nu bliver optaget og lagt ind på
kirkens hjemmeside, så alle har mulighed for at høre prædikenen på denne måde. Der er lang
sommerferie på DR- Kirken, så her er en oplagt mulighed for dem, som ikke kan komme hen i
kirken.
Det er ting, som ikke koster ret meget, men jeg er også helt sikker på, at det er godt, vi har fået
kirkehuset inden den her finanskrise hærger. Ved budgetlægningen fik vi yderligere pålagt 4%
besparelse før sommerferien, og det er ikke det sidste, vi får pålagt. Samtidig bliver taksterne

på kirkegården sat op fra nytår. Hver skatteyder i Bedsted betaler i gennemsnit 2500 kr. i kirkeskat om året. Ikke fordi det er alarmerende.
Da vi var på kirkegårdsvandring med lokalhistorikeren Henning Haugaard og museumsinspektøren fra Tønder, fik vi at vide, at i gamle dage betalte man tiende til kirken. Her kan vi for
en gangs skyld ikke snakke om, hvor dyrt alting er blevet i forhold til gamle dage, men tværtimod konstatere, at det nærmest er blevet spotbilligt, da vi i stedet for 1/10 betaler næsten kun
1/100 i dag. Hvis vi leger lidt med tallene, så vil det sige, at er man sådan en gennemsnitlig
Bedsted-borger og går i kirke en gang om måneden, så lægger man rundt regnet 200 kr. Det er
ikke sådan noget, man spekulerer på til daglig, men køber man derimod sæsonkort til badminton i hallen eller svømning eller tager i fitnesscenter, ja så skal vi nok sørge for at gøre brug af
det, når vi nu har betalt, for ellers kan det jo aldrig gå.
Bare sådan et tankeeksperiment. Men hvis jeg tager mig selv inklusiv, ja så kunne jeg sagtens
få gudstjenesterne til halv pris, og det er jo faktisk det, menighedsrådet kan tilbyde. Så kan I
hævde, at der er alt for mange tilbud hver eneste søndag. Det er så ikke noget, menighedsrådet
har fundet på, men det stammer helt tilbage i tidernes morgen, da Vor Herre skabte universet,
og da kan jeg da godt forstå, at han trængte til at hvile sig, da det blev søndag efter alt det, han
havde udrettet i løbet af ugen. Og egentlig - med det tempo, vi kører i dag, så er det vel heller
ikke for tit at blive tanket op hver 7. dag. Lad os minde hinanden om, at det er det, vi skal.
Som I nok alle ved, så har vi fået ny organist her til september. Velkommen til dig, Peter
Langberg. Vi håber, du må blive glad for at være en del af medarbejderne, og at du må føle dig
hjemme i menigheden her i Bedsted. Da du var ude og snakke om stillingen, lovede vi dig, at
vi havde en god sang, som du skulle akkompagnere, og at præsten sørgede for, at halvdelen af
billetterne blev solgt hver søndag. Til gengæld sagde vi til dig, at vi regnede med, at organisten
sørgede for at fylde de sidste bænke op. Det var måske lidt store forventninger, selv om vi
ved, du kan levere musik i verdensklasse. Men du gav udtryk for, at ”Det er unaturligt for dig
ikke at medvirke i søndagens gudstjeneste”. Det er en fornem erkendelse, og jeg håber, at du
med dine store musikalske evner er i stand til at smitte os, så det bliver helt forkert for os ikke
at deltage i søndagens lovprisning af skaberen. Lad os juble og glædes om søndagen og med
kirkekoret danse og synge ”Dette er Herrens dag”.
Når vi nu i forbindelse med skolelukning er spredt for alle vinde, så er det vigtigt at slutte op
om noget af det sidste, vi har fælles, nemlig kirken, og derudfra have et levende fællesskab.
Jeg tror nok, at jeg på det samlede menighedsråds vegne er lidt stolt af det tilbud, vi kan give
jer. Vi har en præst,, som om få år går ind i voksenalderen og dermed er på sit højeste, og at
vi efter mange år med elever fra kirkemusikskolen nu kan præsentere læremesteren selv, Peter
Langberg. Tag imod tilbuddet og lad os eventuelt udvide gudstjenesten en gang om måneden
og gå over i kirkehuset og få en kop kaffe og så lære et par nye salmer ved samme lejlighed.
Jeg ved såsom Brændkærkirken i Kolding, hvor gudstjenesten altid varer 1,5 time, og det er
det mange andre steder man også praktiserer.
Jeg nævnte på et tidspunkt kirkekoret, og da kan jeg fortælle at vi er så heldige, at Tabita Møller har sagt ja til at lede koret. Tusind tak for det, Tabita, det er virkelig dejligt. Om et par måneder starter voksenkoret under ledelse af Peter Langberg, og vi håber, at rigtig mange vil tage
imod tilbuddet, så vi også i år selv kan arrangere julekoncerten sammen med kirkekoret. Den
26. februar har vi bestilt Torben Callesen fra Åbenrå til at komme herud og holde en gospeldag
i lighed med tidligere år.
Når jeg nu nævner, at der kommer yderligere besparelser, så har vi selvfølgelig gjort os nogle
overvejelser og også snakket med andre menighedsråd om, hvad de gør. I Tønder er det blevet
en menighedsopgave at bede ind- og udgangsbøn. Hvad ville I sige til, om vi prøvede det, når
Jonna har ferie og fridage, og så sparede en vikar? Jeg kunne også godt tænke mig at få forslag
her bagefter til, hvor vi kan spare, uden at det går ud over kvaliteten.
Det er nu et år siden jeg satte plantagen billigt til salg. Det gav en del reaktioner. Det fik en
tilflytter, nemlig formanden for plantagen, til at skrue op for al sin charme og tillidsfuldhed og
tage rundt til naboer, som grænser op til skoven, efter at han havde sat sig grundig ind i love
og paragraffer. Han har på fornem vis genskabt fredsskoven. Stor tak til dig, Bendix, men også
tak til dem, du besøgte, for der skal som bekendt 2 parter til at lave en god aftale. Nu er der
kun tilbage at glæde os over det dejlige rekreative område, vi har midt i byen.
Den anden ting, som ikke har direkte noget med kirken at gøre, er avlsgården. Også her har
det været en rolig periode, så alt i alt må vi sige, det har været et stille år.
Når det nu er det sidste år i valgperioden, vi går ind i, så vil vi gerne allerede nu opfordre jer
til at overveje opstilling til menighedsrådsvalget til efteråret. Jeg vil sige, det er i hvert tilfælde
ikke kedeligt, og det er et meget vigtigt arbejde, der skal gøres.
Vi har det forløbne år måttet tage afsked med Casper Christiansen, som har været organist hos
os gennem 3 år, og ligeledes Lea Møller, som har hjulpet ved kirkekoret, skal ud at rejse. Tak til
jer begge for hvad I har bidraget med. I de sommermåneder, hvor vi har været uden organist,
skal der lyde en tak til dig, Anette Holmgaard, fordi du tog de gudstjenester, hvor det ikke var
muligt at finde en afløser.
For at det ikke skal blive for lang en beretning, vil jeg slutte med at sige en samlet tak til personale og menighedsråd for veludført arbejde, og jeg kan gentage, hvad jeg har sagt tidligere år:
”Ingen klager, kun ros til personalet”. Og så skal vores bøn være, at det hele må tjene til menighedens liv og vækst.
Stafetten sendes videre til til Torben Ravn.

