februar og marts 2012	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
februar & marts

Gudstjenestetider

Statistik 2011 (2010)
Døbte: 5 (3) drenge og 3 (1) piger.
Konfirmerede: 9 (6) drenge og 6 (11) piger.
Viede par: 1 (0).
Døde: 18 (14).
Begravede fra Bedsted Kirke: 7 (6).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 11.336,- kr. (11.781)
YM-opgaven: 1454,50 kr. (1561)
Indbyggere i sognet 1. januar 2011: 860 (888)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2011: 739 (769)

5. februar
kl. 9.00
Søndag septuagesima

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

12. februar
kl. 10.00
Søndag seksagesima

Kirkebil.
Mark. 4,26-32:
Lignelser om kornet, der selv vokser, og om sennepsfrøet.

19. februar
kl. 16.30
Fastelavns søndag
		

Pizza-gudstjeneste.
Luk. 18,31-43: Den blinde ved Jeriko  
Indsamling: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.

26. februar
kl. 19.30
1. søndag i fasten

Gospelgudstjeneste. Kirkebil. Kirkekaffe i kirken
Luk. 22,24-32: Om at være den største.

4. marts
kl. 14.00
2. søndag i fasten
		

Prædiken og trylleri v. Jørgen Johansen

Teenklub

Indsamling: Kristelig Handicapforening.

Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

11. marts
kl. 16.30
3. søndag i fasten

Pizza-gudstjeneste. Kirkebil.
Joh. 8,42-51: ”Jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.”

13. marts

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste.

kl. 19.30

Gospeldag
Søndag den 26. februar bliver en dag, hvor Bedsted kirke igen fyldes af glad
sang. Alle har mulighed for at synge med i et gospelkor.
Dagen ledes af Torben Callesen. Menighedsrådet vil sørge for bespisning.
Dagen begynder kl. 10.00 og slutter af med en gospelgudstjeneste kl. 19.30.
Alle er velkomne til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Møder i missionshuset

1. april
kl. 10.00
Palmesøndag

Kirkekor synger
Mark. 14,3-9: Salvningen af Jesus i Betania

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30: Emne: ”Mine planer – Guds plan”. Ef. 2,1-10.
Ved missionær Peer Mikkelsen, Egernsund.

Bibelkredse i hjemmene
Torsdag den 9. februar hos Inger og Andreas Hansen
Torsdag den 8. marts hos Krista og Ole Knudsen

Tirsdag den 21. februar: Generalforsamling. Fælles Pizza-spisning kl. 18.30.

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.

TEMADAGE:
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30: Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Emne: ”Gå ud i alverden”
Onsdag den 7. marts kl. 19.30: Peter Heini Glistrup, Bevtoft.
Emne: ”Vær ikke bekymrede”.
Torsdag den 22. marts kl. 19.30:
Bibelkursus i Hjordkær v. journalist Anette Ingemansen.
Fredag den 23. marts kl. 19.00:
Caféaften. Josephat og Lea Knudsen Mushemba fortæller om deres projekt
Mushemba i Tanzania. Der vil være smagsprøver på afrikansk mad.

Stof til næste kirkeblad
afleveres senest den 1. marts til sognepræsten.

Sogneindsamling i Bedsted
Husk sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 4. marts.
Meld dig som indsamler hos Heine Holmgaard eller Ole Damm Knudsen.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 29. februar og onsdag den 28.
marts kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Bedsted kirkes organist, Peter Langberg fortæller om tiden som
leder af Kirkemusikskolen og klokkenistuddannelsen i Løgumkloster. Og – vi synger nogle af de salmer som han har komponeret musik til igennem de 30 år som rektor for Kirkemusikskolen.

KFUM og KFUK

Kirkebil. Kirkekaffe.
Luk. 1,46-55: Marias lovsang

Lørdag den 12. maj: ”Kirken giver en hånd”.
Se mere på: bedsted-kirke.dk

Emne: Klokker, Klokkespil og Kirkemusik i Løgumkloster

Stafetten

25. marts
kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag

Kommende arrangementer:

Foredrag og sangaften ved Peter Langberg

Bedsted Menighedsråd

Familiegudstjeneste.
Afslutning for minikonfirmander. Kirkekor synger. Kirkebil.
Joh. 6,24-37: Livets brød
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende.

Onsdag den 1. februar kl. 10.30 ved Katrine Tilma, Hostrup. Altergang.
Onsdag den 7. marts kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.

KFUM-spejderne i Bedsted

Torsdag den 15. marts kl. 19.30 i Kirkehuset

18. marts
kl. 10.00
		
Midfaste søndag
		

Solgårdens gudstjenester

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 24. februar kl. 18.00.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.

Månedens bibelord
Herren siger:
”Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå,
jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.”
(Salmernes bog 32,8)

ved Torben Ravn
Skæbneåret 2012.
Det nye år vil i tiden fremover uden tvivl blive betegnet som et skæbneår
for Bedsted.
Det år, hvor Bedsted Friskole blev en realitet eller ej.
Det år, hvor Solgården overlevede eller ej.
Det år, hvor købmanden besluttede at fortsætte eller ej.
Siden Bedsted sogneråd blev nedlagt i 1970, er det gået ned ad bakke for vores
landsby. Det kan vi læse om i Henning Haugaards beretninger.
I starten gik det langsomt, men sikkert tilbage, efter at sognet var blevet en del
af Løgumkloster kommune. Men efter at vi blev en del af Tønder Kommune, er
det gået stejlt ned ad bakke. Først lukkede de vores genbrugsplads, så forbød de
samhandel mellem Conny købmand og Solgården, og sluttelig lukkede de vores
folkeskole og bortførte eleverne og deres lærere til Ø. Højst. Man skal helt tilbage
til Det gamle Testamente for at finde lignende beretninger om overgreb fra en
centralmagt !
Nu tyder alt på, at 2012 bliver et meget afgørende år for Bedsteds fremtid. Hvis
det ikke lykkes at oprette en friskole, ser det sort ud for vor lille by. Så bliver det
svært at tiltrække og fastholde familier med børn. Så bliver det svært at opretholde
en købmandsbutik, og hvis vi ingen købmand har, så bliver det svært, at fastholde
den store gruppe af pensionister i byen. Derfor står der rigtig meget på spil lige nu,
hvor dette blad udkommer.
Hidtil har vi skullet indrette os efter direktiverne fra centralmagten i Tønder.
Det nye her i 2012 er, at det er os Bedsted-borgere, som selv kan afgøre vores
fremtid. Bedsted Friskole er klar til at starte fra august 2012, men det sker kun, hvis
forældre og børn slutter op om skolen ! Conny er klar til at fortsætte som købmand,
hvis vi slutter op om hendes butik. Hvis Bedsteds borgere i 2012 er aktive på disse
to fronter, så kan udviklingen vendes. Så kan Bedsted overleve, og så kan der fremover skabes grundlag for en opblomstring.
Solgårdens fremtid afhænger i første omgang af centralmagten i Tønders syn
på dette plejehjem. Hvis Tønder kommune vælger at lukke Solgården, så må man
håbe på, at lokale kræfter også her vælger at videreføre Solgården som et privat
plejehjem med grundlag i de traditioner som familien Laugesen i sin tid skabte på
stedet.
Lad os alle håbe på, at 2012 bliver et godt år for Bedsted – det år hvor borgerne
igen tog byens skæbne i deres hånd.

Stafetten går videre til Connie Struve Lorenzen.

