bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Oktober & november

Gudstjenestetider

Sammen med Højst og Nr. Løgum sogne er der igen tilbud om at deltage i
en læsekreds. Der er planlagt 3 aftener, men man behøver ikke deltage i
dem alle for at være med.
24. oktober kl. 19.30 i Nr. Løgum
27. november kl. 19.30 i Højst
29. januar kl. 19.30 i Kirkehuset i Bedsted
Tilmelding/information hos Bendix Thomsen, tlf. 2330 7005.

6. oktober
kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
		
		

Kirkekoret synger. Kirkebil.
Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
Menighedsmøde i Kirkehuset efter gudstjenesten.

Pizza-gudstjeneste

13. oktober

Ved Sten Haarløv, Løgumkloster.

Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.

kl. 14.00

20. søndag efter trinitatis Mattæus 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens bryllup
20. oktober
kl. 10.00
21. søndag efter trinitatis Johannes 4,46-53: Den kongelige embedsmand i Kapernaum.
27. oktober
kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis

BUSK-gudstjeneste. Kirkebil.
Mattæus 18,21-35: Lignelsen om den gældbundne tjener.

3. november

Kirkekor synger. Kirkebil.

kl. 10.00

Alle helgens søndag

oktober og november 2013

Læsekredsen

Mattæus 5,1-12: Saligprisningerne.

10. november kl. 10.00
24. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil.
Mattæus 9,18-26: Jesu magt over sygdom og død.
Indsamling: Menighedsfakultetet.

12. november kl. 19.30

En aften med stilhed, lovsang, ord til eftertanke, bøn.

15. november kl. 17.00

Spaghetti-gudstjeneste.

17. november kl. 16.30
25. søndag efter trinitatis

Pizza-gudstjeneste.
Mattæus 24,15-28: De sidste tider – Jesu genkomst.

24. november kl. 19.30
Sidste søndag i kirkeåret

Ved Katrine Tilma, Hostrup.
Mattæus 25,31-46: Verdensdommen.

1. december kl. 10.00
1. søndag i advent

Kirkebil.
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.

Solgårdens gudstjenester

Onsdag den 2. oktober kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.
Onsdag den 6. november kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.

Kirkebil

søndag den 17. november – kl. 16.30 i Bedsted kirke

Pris: 25 kr. – Gratis for alle under 15 år!
Velkommen!
Bedsted kirke

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 310 kr.
Indre Mission i Danmark: 320 kr.

Ny YM-indsamling
Vi nåede i mål med YM-indsamlingen, som det seneste år er gået til Missions
Øst’s arbejde blandt børn i Nordkorea.
I menighedsrådet blev det besluttet, at vi fortsat vil samle ind til det arbejde.
Målet er at give 5000 kr. De 4000 kr. samles ind i kirken, og kirkekassen giver de
sidste 1000 kr.

Søndag den 6. oktober.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost i Kirkehuset.
Så holdes der det årlige Menighedsmøde. Hvert år skal menighedsrådet ved et
menighedsmøde fremlægge regnskab og budget. Der redegøres for arbejdet i
menighedsrådet. Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet
Bedsted Menighedsråd

KFUM & KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Bibelkredse
Tirsdag den 22. oktober hos Else Marie og Georg Knudsen
Tirsdag den 19. november hos Dorit og Gunnar Christensen

Menighedsrådsmøde

Samtaler om troen og livet

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.

Som tidligere vil vi gerne samle et kor til julekoncerten søndag den 15. december
kl. 19.30.
Organist Peter Langberg indbyder alle til at være med – og øve – torsdage
kl. 19.30- 21.00 – følgende dage: 24. oktober, 31. oktober, 14. november,
21. november og 12. december.
Meld jer til Peter Langberg på peterlangberg@hotmail.com eller 5330 6371.

Møder i missionshuset

Oktobermøder:
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00 i Rise Kirke.
Emne: Glæden over Guds lov! Ved Jens Jensen, Løgumkloster.
Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 i Rødekro Menighedshus.
Emne: Glæden over Guds nåde! Ved Anette Ingemansen, Fredericia.
Fredag den 4. oktober kl. 19.00 på Bedsted Friskole:
Emne: Gud helbreder i dag. – Hans Berntsen, Ålborg, fortæller om sit liv som
kristen.
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30:
Emne: Glad, skuffet – eller lidt forvirret? – Hvad gav besøget af Hans
Berntsen dig? – Hvad kan jeg forvente mig af Gud? Oplæg til samtale ved Heine
Holmgaard.
Tirsdag den 5. november kl. 19.30: Ved missionær Peer Mikkelsen, Gråsten.
Emne: Livet med Gud – vort værn i al vor fare!
Tirsdag den 26. november kl. 19.30: Ved elever og lærer fra Sydvestjyllands
Efterskole.
Emne: Tamiasia – et missionsprojekt i Nepal.

Stof til næste kirkeblad

afleveres/indtelefoneres senest den 1. november til præstegården.

Stafetten

Kirkefrokost – og Menighedsmøde

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.

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 30. oktober og onsdag den
27. november kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i
våbenhuset.

Syng med i julekoret!

ud fra bogen – ”Et liv som elsket”
Vi mødes i Kirkehuset kl. 19.30 – 21.15.
Onsdag den 9. oktober
Onsdag den 13. november
Onsdag den 4. december
Onsdag den 22. januar
Onsdag den 26. februar
Journalisten Fred Bratman udfordrede sin ven, præsten Henri Nouwen: ”Skriv
noget om det åndelige liv, som jeg og mine venner kan bruge! – Skriv til os unge
ambitiøse verdslige mænd og kvinder, som spekulerer over, hvad livet går ud på.”
Lykkedes det? – Det skal vi undersøge og overveje …
Bogen koster: 149,- kr.
Tilmelding til sognepræst Heine Holmgaard

ved Albert Friis
Sommeren går på hæld, og snart er det efterår. Mange har sikkert oplevet meget
og ser tilbage på det med glæde. En af de aktiviteter, der har meget plads i medierne hen over sommeren, er de forskellige festivaler, f.x. Roskilde-festivalen med
mange tusinde deltagere, Skanderborg festival, som kaldes den smukkeste, og så
den netop afholdte Tønder festival (hvor jeg har deltaget lidt et par gange).
Jeg og min familie har også været på en slags festival i år, det var vist for øvrigt tiende gang. En noget anderledes festival med få tusinde deltagere. Det er en
festival i kirkeligt regi. Der er plads til megen nyere musik og sang med kristent
indhold, gamle salmer, ofte fremført med moderne rytmer. Jeg oplever, at de
gamle tekster ofte bliver sigende og berigende på en ny måde, når de fremføres
anderledes, end jeg er vant til. Der er plads til fællessang, og der er mange koncerter i forskellige stilarter. Udover sang og musik er der undervisning og mange
forskellige seminarer. Temaet for hele ugen var: GUD SOM VORES FAR.
Børnene havde drama ud fra emnet: ”Far-tastisk”
Netop ordet far klinger ikke altid så godt i alles ører. Nogle mennesker oplever svigt fra deres jordiske far og det, der er værre (medierne kan berette om
mange tragiske hændelser) – men Gud som vores Far er noget helt andet. Vores
himmelske Far er den perfekte Far. Han er vores skaber, skabte alt omkring
os, naturen, universet og os mennesker. Han elskede os så højt, at Han gav sin
eneste søn for at frelse os. Han elsker os, ikke for det, vi gør, men for dem, vi er,
nemlig Hans børn.
Han ønsker, vi skal have tillid til Ham, leve i forventning til Ham, Han bekymrer sig om os, Han ønsker at overøse os med kærlighed.
Når livet gør ondt, og vi fyldes med sorg og smerte, kan Gud som vores Far
føles langt borte, men netop da er Han allernærmest med medfølelse og trøst, og endelig - med Gud som vores Far er vi børn og dermed arvinger.
GUD ER FAR-TASTISK
Stafetten sendes videre til Mette Jacobsen

