bedsted
april og maj 2012

Gudstjenester
i Bedsted kirke

Ny YM-indsamling

Telegrammer til konfirmanderne

I efteråret samlede vi ind til ofrene for sultkatastrofen i Østafrika. Til denne
indsamling blev der givet 1771 kr.
Som nyt projekt har menighedsrådet valgt, at vi samler ind til Mission Øst for
at støtte deres arbejde i Nordkorea, hvor nøden er stor, og hvor det er vanskeligt at komme frem med hjælp.
Den 3. juni får vi besøg af Kim Hartzner, som vil fortælle om arbejdet.

kan lægges i kasser i Kirkehuset. Der er åbent lørdag den 12. maj kl. 15-17 og
søndag den 13. maj kl. 9-11.

1. april
kl. 10.00
Palmesøndag 		

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

5. april
kl. 19.30
Skærtorsdag		

Skriftemål kl. 19.00
Joh 13,1-15: Fodvaskningen

6. april
kl. 10.00
Langfredag		

Joh 19,17-37: Jesu korsfæstelse

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.

Årets konfirmander fra Bedsted er:
Julie Hansen Abrahamsen, Lundbyesvej 16
Henrijette Andresen, Kirkegade 19
Ditte Petersen Bergholt, Visbjergvej 32
Zara Ince Christensen, Sivkrovej 6
Alice Volsholt Christiansen, Tulipanvej 6
Signe Fredensborg, Birkevej 10
Maria Matzen Jespersen, Visbjergvej 18
Mathilde Enemark Outzen, Bøgevej 15
Morten Pedersen, Kirkegade 13, 1mf
Kristina-Karin Rottenburg, Broløkkevej 24
Line Schmidt, Garvergade 11
Michelle Thomsen, Lundbyesvej 9

8. april
kl. 10.00
Påskedag		
		

Kirkebil.
Matt 28,1-8: Jesu opstandelse
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark

Stof til næste kirkeblad

Bibelkredse i hjemmene

afleveres/indtelefoneres senest den 1. maj til præstegården.

9. april
kl. 10.30
2. påskedag		

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Joh 20,1-18:Den opstandne Jesus møder Maria Magdalene

Menighedsrådsmøde

15. april
kl. 10.00
1. søndag efter påske

Kirkebil. – Kirkekaffe i Kirkehuset
Joh 21,15-19: Jesus møder Simon Peter efter opstandelsen

22. april
kl. 9.00
2. søndag efter påske

Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild.
Joh 10,22-30: ”Mine får hører min røst.”

Torsdag den 12. april hos Annette og Heine Holmgaard.
Tirsdag den 17. april hos Birthe og Jens Overgaard.
Torsdag den 19. april hos Annette og Mathias Knudsen
Torsdag den 3. maj hos Birte og Jan Møller.
Torsdag den 10. maj hos Ketty og Villy Paulsen
Tirsdag den 15. maj hos Elsabeth Jørgensen
Torsdag den 24. maj hos Jette og Ivan Fredensborg.

29. april
kl. 16.30
3. søndag efter påske

Pizza-gudstjeneste. Kirkekor synger.
Joh 14,1-11:”Jeg er vejen og sandheden og livet.”

4. maj
kl. 10.00
Bededag		

Matt 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”

6. maj
kl. 10.00
4. søndag efter påske
		

Kirkebil
Joh 8,28-36:
”Hvis Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”

KFUM og KFUK

Resultat af sogneindsamling den 4. marts.

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

I Bedsted sogn blev der indsamlet 5.500 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. I hele landet blev
der indsamlet 15 millioner kroner.

13. maj
kl. 10.00
5. søndag efter påske

Konfirmation
Joh 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.

Møder i missionshuset

Tak til indsamlere og tak til enhver, som har bidraget.

17. maj
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag

Luk 24,46-53: Jesu afskedstale og himmelfart

20. maj
kl. 10.00
6. søndag efter påske

Kirkekaffe i Kirkehuset
Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.

27. maj
kl. 10.00
Pinsedag		
		

Kirkebil
Joh 14,15-21: Sandhedens Ånd skal være hos jer til evig tid.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

april & maj

Gudstjenestetider

28. maj
2. pinsedag

kl. 10.00
Joh 6,44-51 ”Jeg er livets brød.”

3. juni
kl. 10.00
		
Trinitatis søndag

Prædikant: Kim Hartzner. Kirkebil.
Kirkekaffe i Kirkehuset
Matt 28,16-20: Missionsbefalingen.

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.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 4. april kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.
Onsdag den 2. maj kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

Kirkebil

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 25. april og onsdag den 23.
maj kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Indsamling i januar – februar
Det danske Bibelselskab: 50 kr.
Kirkens Korshær: 100 kr.
Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler: 175 kr.

Månedens bibelord
Da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
(Fil 2,7-8)

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP

Fredag den 20. april kl. 19.30: Kommunalt fællesmøde i Nr. Løgum Missionshus
ved Leif Andersen, Hvidovre.
Tirsdag den 24. april kl. 19.30: Læge Christian Mogensen, Rødekro. Emne: Hvad
Ånden siger til menighederne – Johannes’ Åbenbaring 2-3.
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30: Fhv. skoleleder Niels Andersen, Agerskov.
Tirsdag den 22. maj kl. 19.30: Niels Albinus fra Åbne Døre. Emne: Forfulgte kristne.

Lørdag den 12. maj
fra kl. 9.00.
Vore lokalsamfund har brug for,
at vi hjælper hinanden. Mange
hjælper allerede nu hinanden,
men nogle bliver måske glemt.
Har du brug for hjælp eller kender nogen, der gerne vil have
hjælp til et eller andet?
Vi vil tilbyde hjælp til opgaver,
man ikke selv magter på grund
af handicap, sygdom eller livssituation. Det kan være havearbejde, oprydning,
fjernelse af affald eller lignende.
Den 12. maj er dagen, det foregår.
Der er også brug for hjælpere. Ønsker du at få hjælp, eller ønsker du at hjælpe,
så kontakt: 23307005 Bendix Thomsen eller 22122004 Albert Friis eller 74777237
Heine Holmgaard helst i god tid inden den 12. maj.
Bedsted Kirkes Menighedsråd

Stafetten
ved Connie Struve Lorenzen
At blive døbt, konfirmeret og gift på en flyvebase.
Jeg er født og opvokset i Narsarsuaq på Grønland, som er en lille flyvebase, der
blev anlagt under 2 verdenskrig. Basen ligger inde i en fjord, hvor der på den ene
side er en lille fåreholderbygd, Qassiarsuk, også kaldet Brattahlid, med ca. 80 indbyggere, og på den anden side ligger Narsarsuaq med ca. 150 indbyggere.
I Qassiarsuk har de en lille kirke, men dengang, da jeg skulle døbes, var det
vinter, og der var is på fjorden, hvor man normalt kunne komme over med bil.
Men den vinter, da jeg skulle døbes, var isen meget usikker på grund af vejret,
så mine forældre besluttede i samråd med præsten, at jeg skulle døbes hjemme
i vores spisestue. Da jeg skulle konfirmeres, havde man på hotellet i Narsarsuaq
i mødelokalerne lavet det sådan, at præsten ind imellem kom til Narsarsuaq og
holdt gudstjenester for personalet på flyvebasen. Da mine klassekammerater og jeg
skulle konfirmeres, fik vi valget mellem kirken i Qassiarsuk og mødelokalet på hotellet, hvor der var opstillet et alter til formålet. Vi var 3 fra min klasse, som valgte
at blive konfirmeret i mødelokalet på hotellet.
Da Jonni og jeg efter 14 års samliv blev enige om at blive gift, besluttede vi, at vi
skulle giftes i Narsarsuaq, når vi alligevel var på ferie deroppe, så vi blev gift d. 16
. juli på hotellet i nogle nye lokaler, som de brugte til kirkelige handlinger. Gudstjenesten blev holdt på grønlandsk, og vielsen blev holdt på dansk. I øvrigt er jeg den
eneste, som er både døbt, konfirmeret og gift i Narsarsuaq, skønt de ikke har nogen
rigtig kirke.
Stafetten går videre til Pia V. Jensen

