juni og juli 2012	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Juni & juli

Indsamlinger i marts-april

Menighedsrådsmøde

YM-opgaven: 85 kr.
Kristelig Handicapforening: 200 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 200 kr.
KFUM og KFUK i Danmark: 380 kr.

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes mandag den 11. juni kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Stof til næste kirkeblad

Pilgrimsvandring
Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen fra Abild arrangerer en pilgrimsvandring
lørdag den 15. juni kl. 9.00 – 14.00.
Turen går fra Nr. Løgum kirke over Løgumkloster til Brede kirke.
Tilmelding og nærmere oplysninger hos Erling Bjerrum-Petersen på 74722850
eller hos Heine Holmgaard.

Gudstjenestetider

for august og september afleveres/indtelefoneres senest den 15. juni til præstegården.

3. juni
kl. 10.00
Trinitatis søndag

Matt 28,16-20: Missionsbefalingen.

Bibelkredse i hjemmene

10. juni
kl. 10.00
		
1. søndag efter trinitatis
		

Prædikant: Kim Hartzner. Kirkebil.
Kirkekaffe i Kirkehuset
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.
Indsamling til Mission Øst

Torsdag den 14. juni hos Annette og Christian Christensen.

bedsted-kirke.dk

Møder i missionshuset

17. juni
kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
		

På Bedsted kirkes hjemmeside kan du altid se en opdateret gudstjenesteoversigt.
Ditte Petersen Bergholt har skrevet et stykke om gospeldagen, og hun vil fremover skrive forskellige positive historier fra Bedsted kirke.
Nogle prædikener fra Bedsted kirke bliver lagt på hjemmesiden og kan høres
der.

Luk 14,25-35: Prisen for at følge Jesus.
Indsamling: Den grønlandske Bibelsag

24. juni
kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Luk 15,11-32: Lignelsen om den fortabte søn.

1. juli
kl. 19.30
4. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma
Matt 5,43-48: ”Elsk jeres fjender”.

tirsdag den 5. juni kl. 14.30.

8. juli
kl. 10.00
		
5. søndag efter trinitatis

Ved Thorkild Schousboe Laursen
Kirkebil.
Matt 16,13-26: Peters bekendelse.

• Flaghejsning

15. juli
kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Matt 19,16-26: Den rige unge mand.

• Fædrelandssange

22. juli
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil
Matt 10,24-31:
Frygt ikke – når det går en discipel som hans herre.

• Leg for alle

29. juli
kl. 19.30
		
8. søndag efter trinitatis
		

Kirkekaffe m. vafler i Kirkehuset.
Tag havestol med, hvis det er vejr til at sidde udenfor.
Matt 7,22-29:
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand.

5. august
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis

Kirkebil
Luk 12,32-48: Om skatten i himlen og om tro tjenere.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 6. juni kl. 10.30 ved Katrine Tilma. Altergang.
Onsdag den 4. juli kl. 10.30 ved Marianne Christiansen. 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.

Den 5. – 10. juni: Teltmøder i Hjordkær.
Tirsdag den 12. juni kl. 17.00: Udflugt – spisning på Holbøl Landbohjem – besøg
hos Maria-Døtrene i Kollund.

Grundlovsstævne i Bedsted skov

Sammen med kirkebladet uddeles en folder for at gøre opmærksom på, at der er
valg til menighedsrådet i efteråret.

Program:
• Grundlovstale ved Tonny Dall Sørensen og Benjamin Hougaard,
forstandere på Sportsefterskolen Sommersted.

Det er vigtigt for menighedsrådets medlemmer, at de mærker, at de har opbakning til opgaven.
Overvej, hvem du vil bakke op til opgaven de næste 4 år.
Menighedsrådet

• Medbragt kaffekurv
• Kl. 17.00 kan der købes grillpølser, kartoffelsalat, øl og vand
Vel mødt til alle!

Stafetten
ved Pia Visby Jensen

Arrangør er KFUM & KFUK.

Sognefesten 3. juni
Gudstjeneste
Klokkespilskoncert
Grillen tændt!
Bedsted kirke deltager i sognefesten søndag den 3. juni.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.00.
Efter gudstjenesten holder kirkens organist, Peter Langberg en kort koncert
på et transportabelt klokkespil på en lastbil.
Under klokkespilskoncerten tændes grillen ved Kirkehuset, og efter koncerten
sælges pølser og brød for 10,- kr.
Menighedsrådet

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.

Valg til menighedsrådet i efteråret

Mens jeg sidder her og skriver dette indlæg, skinner solen udenfor, og det er
dejlig varmt. Følelsen af varme er rar oven på den kolde og våde vinter – men jeg
har nu været varm inden i hele vinteren.
Jeg har nemlig fået lov at være en del af Klub 1016. Det er dejligt at kunne dele
så mange gode oplevelser med så vidunderlige børn. Det er dog ikke kun børnene, jeg skylder en tak, men også de mange hjælpere, som i løbet af efteråret og
vinteren har brugt deres fritid sammen med os. Det har været en positiv og god
oplevelse, og det er jeg dybt taknemmelig for.
Denne proces har givet et enestående fællesskab i Bedsted sogn, som jeg håber
og tror vil fortsætte fremover, hvis vi alle lægger os i selen.
Lige nu har vi, i Bedsted sogn mulighed for at skabe noget helt særligt. Den chance må vi ikke lade løbe ud i sandet.
Skulle der gå nogle, der mener, at de har noget at bidrage med til en af de
mange interessegrupper (spejder, friskole, idrætsforening, borgerforening o.s.v.) i
sognet, skal de endelig ikke holde sig tilbage. Det er altid godt at være en del af et
fællesskab, og der kan altid bruges en ekstra hånd, en ny idé, en nybagt kage eller
bare lidt opbakning til det, man nu går og pusler med.
Som afslutning: husk, at glæden er skabt for at deles med andre, og, som
Victor Borge sagde: “Smilet er den korteste vej mellem to mennesker.”

Månedens bibelord
Jesus siger:
»Jeres hjerte må ikke forfærdes!
Tro på Gud, og tro på mig!«
(Joh 14,1)

Stafetten går videre til Ketty Jensen, Lundbyesvej 31

