December 2012 og januar 2013	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
December & januar

Det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent, består af:
Ole Damm Knudsen
Anette Pileman
Pia Jensen
Bendix Thomsen
Annette Christensen

Gudstjenestetider
2. december kl. 10.00
		
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste. Mini-konfir¬man¬der medvirker.
Kirkekor synger. Kirkebil.
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer – til Jerusalem.

9. december kl. 9.00
2. søndag i advent

Ved Bent Oluf Damm.
Luk 21,25-36: De sidste tider.

16. december kl. 19.30
3. søndag i advent

Advents- og julekoncert.
Matt 11,2-10: Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar.

Stafetten

Nyt menighedsråd

Julehjælp
Vi er mange, der har mulighed for at gøre noget særligt ud af julen.
Men vi ved også, at nogle særligt i julen mærker, at de ikke har økonomisk
mulighed for at skabe den fest, de gerne ville.
Bedsted kirke og missionshus er gået sammen om at samle ind,
så vi kan give en håndsrækning til dem, der særlig trænger.
Søg om Julehjælp
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp.
Eller opfordre andre til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard

23. december Ingen gudstjeneste

Bedsted missionshus og Bedsted kirke

24. december kl. 14.00
kl. 15.30
Juleaften		

Luk 2,1-14: Jesu fødsel.

Juleindledning i Bedsted kirke

25. december kl. 10.30
Juledag		

Kirkebil.
Luk 2,1-14: Jesu fødsel .

Fredag den 21. december kl. 16.00. Alle børn, forældre og andre,
der har lyst til at være med, er velkomne.

26. december kl. 10.00
2. juledag		

Matt 23,34-39: Modstand mod Guds kald.

31. december kl. 23.30
Nytårsaften		

Indsamling: Det danske Bibelselskab

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		
		

Luk 2,21: Navnet Jesus.
Indsamling: Det danske Bibelselskab

6. januar
kl. 9.00
Hellig tre kongers søndag

Kirkebil
Matt 2,1-12: De vise mænd.

9. januar

Forbønsgudstjeneste

kl. 19.30

13. januar
kl. 10.00
1. s. e. hellig tre konger

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Luk 2,41-52: Jesus som tolvårig i templet.

20. januar
kl. 16.30
Pizza-gudstjeneste
Sidste s. e. hellig tre konger Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget.
27. januar
kl. 10.30
Søndag septuagesima

Kirkebil
Matt 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården.

3. februar
kl. 19.30
Søndag seksagesima

Ved Bent Oluf Damm
Mark 4,1-10: Lignelsen om sædemanden

Kvindernes adventsfest
afholdes i missionshuset torsdag den 6. december kl. 19.00. Tale ved Anne og Lea
Møller m fl., Bedsted. Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om
eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Julefest for de ældre
Fredag den 4. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program: Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
		
Kaffe
		
Underholdning ved menighedsrådet
Alle sognets pensionister er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.
Menighedsrådet

Indsamling i september og oktober
YM-opgaven: 365 kr. & Høstoffer: 7590 kr.

Teenklub				

KFUM og KFUK

Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP.			

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Kommende arrangementer:

Bibelkredse

- Søndag den 24. februar: Gospeldag v. Torben Callesen

Tirsdag den 15. januar hos Jonna Nissen og Egon Møller.
Torsdag den 24. januar hos Annette og Christian Christensen

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 12. december kl. 10.30 ved Marianne Christiansen. Altergang.
Julegudstjeneste den 23. december kl. 19.00 ved Heine Holmgaard.
Onsdag den 16. januar kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Møder i missionshuset

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.

Torsdag den 6. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 11. december kl. 18.30: Fælles Julefrokost som optakt til adventsmøde.
Tale v. sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev.
Onsdag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien.
Mandag den 7. – fredag den 11. januar: Bedeuge hver aften kl. 19.30.
NB: Onsdag i kirken.
Søndag den 20. januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 29. januar kl. 19.30: Filmaften

Stof til næste kirkeblad afleveres/indtelefoneres senest den 20. decem-

En julehilsen – Vi i præstegården vil her gerne ønske alle i sognet

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

Kirkebil

ber til præstegården.

en god adventstid og en glædelig jul!

Annette og Heine Holmgaard

Formandsberetningen ved orienteringsmødet den 6. september.
For mig personligt er kirken det vigtigste sted i vores by. Det er vores fælles kirke, det er
her, vi møder op i livets store øjeblikke såsom barnedåb, konfirmation, bryllup, men også til
begravelse når vi er knugede af sorg og må tage afsked med en af vore kære. Det er her, vi må
komme søndag efter søndag for at lytte til ordet, synge salmer og få hjælp til at leve det liv, vi
er sat til. Som der står så rammende i salmen, vi lige har sunget: ”Og da føler vi en stund, at vi
står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.” (DDS 331)
Jeg havde den oplevelse før sommerferien at besøge Maria-døtrene nede i Kollund, en tur, som
var arrangeret af missionshuset. Til min overraskelse var de meget aktive og udadvendte i
lokalsamfundet og deltog søndag formiddag i den lokale højmesse. Til spørgsmålet om, hvad
de ville gøre, hvis de fik en ”skidt” præst, var svaret, at uanset teologisk ståsted, så bakkede
de positivt op om præsten og ville støtte og bede for ham. Et stærkt eksempel på, at man kommer langt ved at være positiv. Det er på den måde, at folkekirken har sin styrke lokalt. Vi kan
i menighedsrådet sammen med præsten få lov til at lave det koncept, der passer her i byen.
Derfor er det meningsfyldt arbejde at sidde i menighedsrådet og en stor opgave at finde ud af,
hvordan vi skal være kirke her i byen. Det er ikke nødvendigvis det samme som i andre kirker.
På det tidspunkt, da vi startede med at tilbyde hjælp i forbindelse med afholdelse af en årlig
diakonidag, var vi helt sikre på, at vi ville få travlt, men det viste sig, at behovet ikke var særlig
stort, så vi overvejer, om det er noget, der skal fortsætte. Ligeledes havde vi sammen med
Øster Højst givet tilbud om grundlæggende undervisning i kristendom. Et undervisningsforløb, som er gået landet over med stor succes. Til trods for et spændende forløb i vinteren
2009-2010 med 18 deltagere var der for få tilmeldinger den følgende vinter. Sidste år prøvede
vi noget nyt: at give tilbud om at deltage i en læsekreds sammen med Nørre Løgum og Øster
Højst. Her var vi også 18 deltagere, og det vil så vise sig, om der igen er interesse i vinter. Efter
at der i mange år har været tilbud om børnepasning i konfirmandstuen under prædikenen,
blev det for et par år siden henlagt. Vi har nu planer om at etablere et børnehjørne bagerst i kirken. Der er igen flere børn i byen, og så er det også for børnebørn. Vi venter blot på tilladelsen
fra provstiet.
Der skal hele tiden justeres og nye idéer på bordet. Det er også her i den sidste periode, vi startede menighedsrådsmøderne med et fast punkt, der hedder ”Kirkens liv og vækst”. Her har vi
skiftevis budt ind med oplevelser, vi har taget med hjem andre steder fra til fælles inspiration.
Endnu et eksempel på, at menighedsrådsarbejde ikke bare er mursten, som det hedder sig.
Vi startede perioden med at få de sidste godkendelser til byggeriet af Kirkehuset. Sjældent
bliver krisen omtalt som noget positivt, men her havde den en gunstig indvirkning. Byggeriet
blev 20% billigere end budgetteret, noget, der er helt uhørt i det offentlige. Vi havde indvielse
af huset den 25. april 2010. Umiddelbart herefter gik vi i gang med renovering af den gamle
konfirmandstue, og det lykkedes at få et flot og meget funktionelt kontor.
Vi må sige, at nu er rammerne i orden, og aktiviteterne er heller ikke udeblevet. Ud over
konfirmander, minikonfirmander, kirkekor, menighedsrådsmøder og kirkekaffe har vi nu også
haft lejlighedskor. Og ikke at forglemme har vi også til flere højtider haft tårnblæsere under
ledelse af Peter Langberg.
Det kan godt ærgre mig, at vi ikke har fået sat det med at lære nye salmer lidt mere i system. Vi
kunne godt have en månedens salme og så få den rigtigt lært. Der er en sangbog, der hedder
”Skole hjem kirke.” Vi kunne vende det om og så starte i kirken, hvor vi har en musikalsk kapacitet, der siger spar to til det hele. Peter Langberg kan det der med musikken, og Jonna kan
formidle det videre ud i kirkerummet. Heine kunne så knytte et par ord til. En fin kontrast til
de gamle salmer, der blev skrevet, da prædikenen endnu var på latin. Jeg ved godt, at de ikke
lige passer til teksten, men mange af os er slet ikke udstyret med så stor en harddisk, så vi kan
se hele sammenhængen fra tekst til salmer.
Her fra september er Heine midlertidig sognepræst for Agerskov menighed. Ud over ekstra
arbejde for dig, Heine, håber vi, at du tager gode idéer med hjem, og er der mulighed for samarbejde såsom læsekreds, er vi åbne for nye tiltag.
Vi har for et par måneder siden fået en ny regnskabsfører, nemlig Jens Brodersen fra Ballum.
Vores tidligere regnskabsfører Egon Hinrichsen blev syg og var ikke mere i stand til at udføre
jobbet. Som I alle har bemærket, har vi fået ny organist, men ellers har perioden været meget
stabil, hvad angår ansatte, og samarbejdet har været upåklageligt.
Da vi jo er en filial af den store folkekirke, vil det være forkert ikke at nævne de store overskrifter i dagspressen om vielse af homoseksuelle, hvor selv de kloge biskopper ikke har en
entydig teologisk forståelse, dog uden at det gør nogen større forskel her i sognet. Det er for
så vidt ikke første gang i historien, at det sker, at biskopperne er uenige, men vel heller ikke så
mærkeligt, da det er en folkekirke. Biskoppen over Lolland-Falster konkluderede: ”Hvis det er
fra Gud, skal det nok holde, men er det menneskeværk, vil det falde fra hinanden”. Det gælder
i øvrigt for alt vores arbejde i menighedsrådet, og det er trygt og godt. Vi er Gud i vold.
Jeg vil slutte med at sige tak for veludført arbejde til både ansatte, frivillige og menighedsråd,
og skønt vi kun har været 5 i menighedsrådet, har vi formået at få arbejdet gjort ved fælles
hjælp. Jeg håber og tror, at det hele har været til Bedsted menigheds liv og vækst.
Stafetten sendes videre til Birthe Nielsen, Lindevej 18.

