februar og marts 2013	bedsted

Gudstjenester

Solgårdens gudstjenester

i Bedsted kirke

Onsdag den 13. februar kl. 10.30 ved Katrine Tilma. Altergang.
Onsdag den 6. marts kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Februar & marts

Kirkebil

Gudstjenestetider
3. februar
kl. 19.30
Seksagesima		
10. februar kl. 9.00
Fastelavn		
		

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

17. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten

Kirkebil.
Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen

24. februar kl. 19.30
2. søndag i fasten
		

Gospelgudstjeneste. – Kirkebil. Kirkekaffe i kirken.
Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Indsamling: Kristelig Handicapforening.

3. marts
kl. 14.00
3. søndag i fasten

Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul

6. marts

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste.

kl. 19.30

Matt 3,13-17: Jesu dåb
Indsamling: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.

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.

(Efeserbrevet 1,17-19)

Døbte: 4 (5) drenge og 7 (3) piger.
Konfirmerede: 1 (9) drenge og 11 (6) piger.
Viede par: 3 (1).
Døde: 8 (18).
Begravede fra Bedsted Kirke: 2 (7).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 10.834,- kr. (11.336)
YM-opgaven: 2.542,50 kr. (1.454,50)
Indbyggere i sognet 1. januar 2012: 834 (860)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2012: 711 (739)

Gospeldag
Søndag den 24. 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.

17. marts
kl. 10.30
		
		
Mariæ bebudelses dag
		

Familiegudstjeneste.
Afslutning for minikonfirmander.
Kirkebil.
Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel
Indsamling: Ordet og Israel

24. marts
kl. 11.00
Palmesøndag		

Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 6. februar og den 19. marts kl. 19.00 i
Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

28. marts
kl. 19.30
Skærtorsdag		

Skriftemål kl. 19.00.
Matt 26,17-30: Indstiftelse a f nadveren

Stof til næste kirkeblad

29. marts
kl. 11.00
Langfredag		

Kirkebil.
Matt 27,31-56:Jesu korsfæstelse

31. marts
kl. 09.30
Påskedag		
		

Kirkebil.
Mark 16.1-8: Jesu opstandelse
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark

Sogneindsamling i Bedsted

1. april
kl. 19.30
2. påskedag		

Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus

KFUM og KFUK

Alle er velkomne til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

Menighedsrådsmøde

afleveres senest den 1. marts til sognepræsten.

Husk sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts. Meld dig
som indsamler hos Heine Holmgaard eller Ole Damm Knudsen.

Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

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.

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 22. februar kl. 18.00.
Vi spiser. Derpå Disney-show og årsmøde.
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.
KFUM-spejderne i Bedsted

Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild.
Joh 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind

Adresser

Paulus skriver:
»Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader,
vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham,
med jeres hjertes øjne oplyste, så I forstår,
til hvilket håb han kaldte jer,
hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er,
og hvor overvældende stor hans magt er hos os,
der tror i kraft af jans mægtige styrke.«

Statistik 2012 (2011)

10. marts
kl. 9.00
Midfaste 		

Der kan ske ændringer i gudstjenesteplanen.
Opdateret gudstjenesteliste kan ses på kirkens hjemmeside: bedsted-kirke.dk

Månedens bibelord

Stafetten
ved Birthe Lange Nielsen
Fællesskab
Der er mange forskellige fællesskaber, og endnu flere bliver dannet. Det er godt
at være med i et fællesskab, at have et netværk, så man ikke står alene. Vi må
drage omsorg for og have øje for hinanden i en tid, da mange er sig selv nærmest, og mange lider under ensomheden.
Jeg vil gerne fortælle om et af de fællesskaber, jeg er med i, nemlig Y’s Men’s
klubben. Det er en bevægelse, som startede i 1922 i USA som støtteklub for
KFUM/K (YMCA – kaldet the Y, deraf navnet Y’s Men’s Club) Bevægelsen kom
til Danmark i 1947, og i dag er der 160 klubber i den danske region.
I klubben i Løgumkloster finder jeg et godt kammeratskab og et fælles mål i
at støtte, hvor der er behov, både lokalt og globalt. Klubberne støtter fortrinsvis
kristent og andet værdigt ungdomsarbejde, samt sociale projekter i fattige lande.
Støtten tilvejebringes ved, at vi bruger nogle fritimer til at yde et arbejde, som
kan fremskaffe midler til at dele ud til vore projekter.
Klubben er åben for alle, som vil medvirke i arbejdet for vore projekter, og vi
vil gerne have nye medlemmer med.
Vi arbejder også på at oprette en ny klub i Løgumkloster-Tønder- området for
medlemmer, som er yngre end os i den gamle klub. Hvis man er interesseret i
arbejdet, kan man altid henvende sig til et af klubbens medlemmer for at høre
mere om arbejdet.
Stafetten sendes videre til: Aron Jørgensen, Lindevej 20, Bedsted.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30: Sognepræst Katrine Tilma, Hostrup.
Emne: ”Find din glæde i Herren”. Salme 37.
Tirsdag den 19. februar: Generalforsamling. – Fælles pizza-spisning kl. 18.30.
TEMADAGE:
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30: Læge Christian Mogensen, Rødekro.
Emne: ”Johannes’ Åbenbaring”
Torsdag den 14. marts kl. 19.30: Læge Christian Mogensen, Rødekro.
Emne: ”Johannes’ Åbenbaring”
Onsdag den 20. marts kl. 19.30: Bibelkursus i Aabenraa v. Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: Forsoning i kløfternes land.
Fredag den 22. marts kl. 19.30: Åbent hjem-aften.

